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“Tita, baka doon ka na makahanap ng 
mapapangasawa!” ani Sheena sa matinis nitong 
boses. Isa ito sa junior project officers ng isang 
government organization, ang Samar Rural Assistance 
Program kung saan si Charlene ang tumatayong 
senior project officer. 

Ang ‘doon’ na tinutukoy nito ay sa Barangay 
Bucalan sa Hinabangan, Western Samar na kanyang 
pupuntahan bukas.

“Alalahanin mong susunod ka roon after three 
weeks,” paalala niya, ignoring what the girl was 
pointing out.

“Kung ako lang, walang problema sa aking love 
life. May papa na ako... my one and only Joseph. 
Pero ikaw ay single pa and very much available,” 
patuloy nitong tila ayaw ibahin ang topic ng usapan.

Umikot ang kanyang mga mata. “Hello! May I 
remind you na trabaho ang pupuntahan natin doon, 
hindi ang maghanap ng lalaki para maging asawa 
ko. Saka puro magsasaka ang mga naroon. Hindi 
mo naman siguro gustong sa susunod na mga taon 
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ay nagbubungkal na rin ako ng lupa.” Bihira silang 
mag-usap tungkol sa boys kaya pinatulan na niya 
ang kakulitan nito.

Nangiti ang dalagang two years her junior. Nasa 
loob sila ng kanyang silid at kasalukuyang nag-
eempake ng mga gamit na dadalhin ni Charlene 
para sa six-month program launching sa Samar. 
Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na gagawin 
nila ang pagbibigay ng lahat ng pangangailangan 
ng isang lugar. From livelihood to education, isang 
sustainable program na tatagal ng anim na buwan 
kada barangay. Isa iyong mabilisang trabaho at hindi 
sila dapat na babagal-bagal.

Bahagi iyon ng kanyang dream project na siya 
mismo ang nag-conceptualize.

“Know what, friend? Sa edad mo ngayon, 
I’d rather see you have a man in your life kesa 
habambuhay ka nang maging single. Nakapag-aral 
ka naman kaya siguradong hindi magugutom ang 
pamilya n’yo. May trabaho ka pa,” nakangisi nitong 
sabi.

“Sheena, I’m only twenty-seven. Bata pa ako para 
maging sugar mommy, ‘no!” Maliwanag na hindi ang 
mga boys sa Samar ang kanilang pinupunto kundi 
ang kanyang status na ugali na nitong pakialaman.
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“Yeah, twenty-seven at two years nang hindi 

nagkaka-boyfriend,” paalala nito.

Kunwa ay inirapan niya ito, “Akala ko pa naman 
magkaibigan tayo,” himutok niya. Nao-offend na 
siya sa mga pagpapaalala ng mga tao sa paligid niya 
na tumatanda na siya.

“I only want to see you settling, my friend,” 
seryosong pahayag ni Sheena.

“Sa isang farmer?” masama pa rin ang loob na 
sabi ni Charlene.

Tumawa ito. “Maraming macho na magsasaka.”

“Oy, susunod ka roon after three weeks, ha,” 
pag-iiba niya ng usapan. She just wanted to drop the 
subject bago tuluyang sumama ang kanyang loob.

“Yeah, at iiwan mo ako.” Ito naman ang 
sumimangot.

“Masama yata ang loob mo,” puna ni Charlene 
nang makita ang reaksyon nito.

“Talaga! At lalong sasama kapag hindi ka 
nakahanap ng papa roon.” Lumabi pa ang kaibigan.

“Gaga ka!” tumatawang saad niya.

Itinuloy nila ang pag-eempake. Kinailangang 
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mauna si Charlene sa lugar na pupuntahan upang 
ihanda ang barangay para sa full-blown project 
implementation ng SRAP. Nasa mga kamay niya ang 
ikatatagumpay nito.

—————

“Maaari po ba iyon, Ma’am?” Nasa tinig ni Aling 
Guding ang pagkakimi, ang repleksyon ng hiya na 
kani-kanina lamang ay tinakpan ng kaunting tapang 
at tibay ng loob.

Nangiti si Charlene. 

“Siyempre naman, Nana Guding,” aniya at 
isinara ang librong ginamit sa pagtuturo ng rural 
cooperative para sa mga magsasaka ng Barangay 
Bucalan sa Hinabangan, Western Samar.

Tatlong linggo na siyang nasa lugar na iyon. At 
habang tinuturuan niya ang mga tao roon, hindi siya 
naging malapit sa mga ito. Pormal ang samahan nila 
kaya hindi iyon naging ganoon ka-productive tulad 
ng kanyang inaasahan. At iyon ay dahil sa distansya 
niya sa mga nakatira sa barangay. 

Kailangan ni Charlene ng strategy upang 
mas mapalapit ang loob sa mga magsasaka. Ang 
pagbubukas ng usapang iyon ang naisip niyang 
isang magandang pagkakataon upang mailapit ang 
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sarili sa mga ito.

“Maaari ko bang malaman ang dahilan kung 
bakit kailangan nating ipagpaliban ang klase sa 
Biyernes?” Bagaman may ideya na siya dahil sa 
ilang usap-usapang hindi naman maitatago sa maliit 
na pamayanang iyon na may mahigit pitumpung 
kabahayan ay nais niyang mula sa matanda 
magsimula ang pagbibigay ng impormasyon.

Mula sa kanya ay natuon kay Nana Guding ang 
tingin ng labinlima niyang estudyante.

 “Ano kasi… Ma’am...” simula ng matandang 
babae, muli itong tinalo ng hiya kaya hindi 
maipagpatuloy ang sasabihin. Bibihira kasi ang 
pagkakataon na ang tulad nilang mga magsasaka na 
wala namang mataas na pinag-aralan ay nagsasalita 
sa harap ng maraming tao. 

Huminga ito nang malalim, “Uuwi po kasi 
ang anak kong si Alex, ang panganay kong anak 
na nagtatrabaho sa Maynila. Napagkasunduan po 
naming mag-asawa na maghanda nang kaunti. 
Eh, kakailanganin po namin ang tulong ng mga 
kapitbahay, Ma’am.” Sa wakas nasabi rin nito ang 
nais bagaman napansin ng dalaga ang bahagyang 
pangangatal ng boses.
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It’s a good start, naisaloob ni Charlene. 

Kakailanganin kasi niya ang gayung lakas ng loob 
ng mga ito sa programang isinusulong ng ahensyang 
pinagtatrabahuan niya, lalo pa nga’t ang Barangay 
Bucalan ay isa sa mga pilot areas nila. 

“Aba’y mamamantikaan na naman ang bibig 
namin nito!” singit ng isang matandang lalaki na 
may katabaan at tulad ng karamihan ay namumula 
ang labi mula sa kangunguya ng nganga.

“Siyempre imbitado ako, Nana Guding, di ba?” 
biro ng dalaga.

“Oo naman, Ma’am!”

“Kung gan’on po ay magboboluntaryo na rin 
akong tumulong sa mga gagawin. Baka hindi ako 
makakain, eh!” Binuntutan pa niya iyon ng tawa.

“Ma’am, muse na lang kayo, ‘wag na kayong 
tumulong!”

“Ah, iyan naman ang hindi tayo papasa!”

“Anong hindi?” Sa ganda n’yong iyan, Ma’am, 
baka ‘ika mo di na umalis si Alex kapag nakita ka!” 
anang isang magsasaka.

“Baka magkamanugang ka agad niyan, Mareng 
Guding!”
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“Kung si Ma’am ang magiging manugang ko, 

aba’y oo agad!” nakisakay na rin sa biruan si Nana 
Guding.

Tawanan ang mga taong nasa maliit na silid na 
iyon.

Naisip ni Charlene, sa ganoon niya sisimulang 
ilapit ang sarili sa mga magsasaka at sa mga pamilya 
ng mga ito.

—————

Maliwanag na maliwanag ang bahay ni Aling 
Guding nang gabing iyon. Sumasalit sa malakas na 
tugtog na nagmumula sa stereo component ang iba’t 
ibang ingay—sigawan ng naglalarong mga paslit, 
tunog ng nasisibak na mga kahoy at paminsan-
minsang tawanan ng mga kapitbahay na tumutulong 
sa paghahanda para sa pag-uwi ni Alex.

Maagang ni-dismiss ni Charlene ang klase niya 
sa cooperative formation. Huwebes ang araw na 
iyon at Biyernes ng hapon darating ang anak ni 
Aling Guding.

“Okay lang ba, Nana Lea, kung bukas na tayo 
tutulong sa kanila?” tanong niya sa asawa ni Kapitan 
Edgar. Host family niya sa barangay ang mga ito. 
Madalas siya nitong samahan sa kubol malapit sa 
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ilog na nasa gilid lamang ng barangay, gaya ng 
gabing iyon matapos makapaghapunan. Ang ilog na 
rin ang source ng tubig ng mga taga-roon mula sa 
pang-inom, na kinukuha lamang mula sa bahaging 
sinemento, at ng mga panggamit sa bahay. Doon 
na rin naliligo ang buong populasyon ng Barangay 
Bucalan.

“Oo naman. Lilinisan at hihiwain na lamang 
ang mga karne na iluluto bukas,” sagot nito na 
panay ang paypay sa sarili na tila naiinitan gayong 
malamig ang simoy ng hangin. Sa ilang linggo na 
niyang pamamalagi sa lugar na iyon ay napansin 
niyang mannerism na iyon na matanda.

Naisip niyang ibahin ang usapan. “May anak 
pala si Nana Guding na nakatapos ng pag-aaral,” 
sabi niya na nakatingin sa maliwanag na buwan.

“Oo, nakatapos ang batang iyon mula sa sariling 
sikap,” sang-ayon nito. “Ambisyoso kasi ang damuho! 
Lumayas siya sa lugar na ito at nagpunta ng Maynila 
noong sabihin ng kanyang ama na sa halip na pag-
aaral ang isipin ay tumulong na lamang sa bukid 
para may maipakain sa mga nakababatang kapatid.”

“Ayaw niyang magsaka?” tanong ng dalaga, 
nagkainteres sa topic na pinag-uusapan.
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“Ambisyoso nga!” ani Nana Lea sa tinig na may 

kalakip na disgusto.

“Pero wala namang masama roon, napabuti nga 
siya, eh.” komento ni Charlene.

“Wala nga pero nang makatapos ng pag-aaral 
ay umuwi rito ang batang iyan at kinukuha ang 
pamilya na doon na rin tumira sa Maynila. Nakakuha 
agad ng trabaho, eh, at ang balita ay malaki raw 
ang suweldo. Nang magmatigas ang mag-asawa ay 
nagalit si Alex at nang umalis ay hindi na ulit umuwi. 
Nagpapadala na lamang siya ng pera buwan-buwan 
pero ni isang sulat na kalakip ay wala. At kaya raw 
uuwi ngayon ay para makasama ang pamilya dahil 
mag-a-abroad yata.”

“Bakit naman ho umayaw sina Nana Guding at 
Tata Igme?”

“Aba’y kahit mahirap ang buhay sa pagsasaka 
ay minahal na rin naman nila ang trabahong iyon,” 
hayag nito.

Nagdalawang-isip ang dalaga kung sapat ba 
ang dahilang iyon upang tumanggi ang mag-asawa 
sa nais ng anak. Sa isang bahagi ng utak niya ay 
may tumututol sa katuwiran. 

Pero alam niyang wala siya sa posisyon para 
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manghusga kaninuman sa dalawang panig. Narito 
siya para sa ibang dahilan.

“Pero alam mo, hija, nang bumalik si Alex galing 
Maynila... nakow! Kay kinis na ng damuho! Guwapo 
pala ang batang iyon!” Nag-iba na ang tono ni Nana 
Lea, naging magaan at may kasama pang kilig sa 
paraan ng pagsasalita nito.

“Maganda rin naman si Aling Guding, itinago 
lang iyon ng sunog na balat at katandaan,” pansin 
niya.

“Oo nga, pero ang batang iyon ay talagang 
gumuwapo. Parang artista.”

“Hmm... mukhang dapat ko siyang abangan, 
ah,” biro ni Charlene.

“Bagay kayo!” bulalas ng matanda.

“Nana Lea naman,” angal niya, “Biro ko lang 
iyon, saka matanda na kaya ako.”

“Hindi, ah! Ang beinte-siete ay bata pa at nasa 
tamang gulang lamang upang ikonsidera ang pag-
aasawa.”

“Ilang taon na po ba si Alex, Nana?” naisip 
niyang itanong.
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Saglit itong nag-isip bago sumagot, “Tingin ko’y 

mahigit nang treinta ang batang iyon.”

“Matanda na ho pala.” 

“Ano bang matanda?” tutol nito. “Nasa eksaktong 
edad lamang si Alex para maging asawa mo!”

Tumawa nang malakas si Charlene.

Kinabukasan ay ibinalita niya kina Nana Lea 
at Kapitan Edgar na may makakasama na siyang 
magtuturo sa mga magsasaka. Kakailanganin 
ng organization nila na magbigay ng ilang mga 
pangangailangan sa community habang patuloy 
ang pag-aaral sa pagtatayo ng kooperatiba at dapat 
niyang tutukan iyon.

—————

Parang may pista kung titingnan ni Charlene ang 
dami ng mga nilulutong putahe, maging ang mga 
kakanin para sa pag-uwi ng anak nina Aling Guding 
at Tata Igme. Sama-sama ang mga kapitbahay sa 
pagtulong sa mag-asawa para sa handaan. 

Si Charlene ay tumutulong sa paghihiwa ng 
karne para sa gagawing humba. Ang humba ay 
native na luto ng mga Waray na tila inadobong 
baboy at karamihan ay pulos taba. Matamis ito 
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kaysa karaniwang adobo ng mga Manileño. Habang 
naghihiwa ay inililibot niya ang paningin.

Sa tapat ng basketball court sa labas ng bahay 
ng dalawang matanda ay may mahabang mesa 
na nagsisilbing patungan ng kung anu-anong 
kakailanganin sa pagluluto. Sa isang bahagi sa labas 
ng bahay ni Aling Guding ay naroon ang isang grupo 
ng kalalakihan na naglilitson ng baboy.

Sa bandang kanan naman kanugnog ng kusina 
ay ang malalaking kawa na pinaglulutuan ng 
kababaihan. Menudo at pansit ang nakita niyang 
niluluto kanina. Isang espesyal at tradisyunal na 
pagkain para sa mga ito.

May isang grupo ng kababaihang gumagawa ng 
binagol o kakaning gabi na ginagad at niluto kasama 
ang latik, itlog, mani, at hinaluan ng margarine.

Ipinagpatuloy ni Charlene ang paghihiwa. Nang 
minsan magtaas siya ng paningin mula sa ginagawa 
ay napansin niya ang biglang pagpihit ng ulo ng 
mga naroon sa iisang direksyon kaya sinundan niya 
rin iyon ng tingin.

Only to find out na may isang pares ng matang 
matiim na nakatingin sa kanya. The most beautiful 
pair of eyes she had ever seen. 
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Bigla ay parang naging tambol sa bilis ang tibok 

ng kanyang puso at nawala siya sa konsentrasyon. 
Napunta lahat ang pansin niya sa lalaking paparating. 
He was tall, dark and handsome. He towered 
over everyone as he walked alongside his mother. 
Nakaakbay ito kay Aling Guding at nagsasalita na 
tila may ipinapaliwanag.

Pero ang mga mata ay nakatuon sa kanya.
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“Ang akala ko ay hapon ka pa darating, di ba’t usapan 
natin ay susunduin ka namin sa airport?” Nadinig ni 
Charlene ang argumento ng mag-ina habang papasok 
ang mga ito ng kabahayan. Bagaman binawi na niya 
ang tingin sa guwapong lalaki ay aware naman ang 
kanyang pakiramdam sa presence nito.

“Nagbago ang isip ko kaya nagpapalit na lang 
ako ng earlier flight,” maikling sagot ni Alex. She was 
expecting to hear his baritone voice but no, boyish 
ang boses nito na bagaman may kalamigan ang flat 
nitong tono ay hindi maiiwasang mapansin dahil tila 
nakikiusap.

“Anak, hindi pa kami tapos magluto,” may himig 
paumanhin sa tinig ng matanda.

“Hindi na sana kayo nag-abala, Nana.” At sa 
palayong tinig nito ay naulinigan niya ang sinabi, 
“Magpapahinga na muna ako.”

Hindi na naunawaan ng dalaga ang iba pang 
pinag-uusapan ng mag-ina. Malayo na ang mga ito 
at ang karamihan sa mga kapitbahay ay nagsisunod 
sa mga kabataang may dala ng mga gamit ng binata. 
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Nakikiusyoso ang mga ito sa mga pasalubong.

Gosh! Ang guwapo pala talaga ng loko! He has a 
nice butt at well-proportioned ang kanyang katawan. Ang 
macho pa! Ang sarap sigurong magpayakap sa kanya! 
kinikilig na sabi ni Charlene sa isip. 

Kung sa loob-loob niya ay para siyang teen-ager 
na tila gustong himatayin dahil nakita ang crush, sa 
labas ay walang mababanaag na anumang reaksyon. 
Seryoso ang kanyang expression. Nirerespeto siya 
ng mga tao roon and she couldn’t afford to lose that 
respect dahil sa maling kilos. 

Nais lamang niyang makita at makilala si Alex. 
Hanggang doon na lang siguro.

But to her dismay, sa buong araw na iyon ay 
ni hindi lumabas ang lalaki sa silid nito. Hindi man 
lang ito nakipagkumustahan sa mga ka-barangay. 
Kahit napakalakas pa ng tugtog galing sa stereo 
component habang nagkakainan ang mga tao ay ni 
hindi sumungaw ang anino nito.

May ere! naisip ng dalaga. Ayaw na ayaw pa naman 
niyang nakikisalamuha sa mga taong paimportante.

She was disappointed... pero saan? Hindi naman 
niya masabi!
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—————

Nang umagang iyon ay kailangang ihanda ni 
Charlene ang host family na dadatnan ni Sheena. 
Ang kaopisina na ang magpapatuloy sa pagtuturo ng 
cooperative formation. Matapos makapag-almusal ay 
niyaya niya si Mayen, ang tatlong taong gulang na 
anak ni Nana Lea, na samahan siyang maligo sa ilog 
bago niya puntahan ang tutuluyan ng officemate.

Ang utos niya sa bata ay bantayan siya at 
bigyang-babala ang sinuman na naliligo siya sa 
tagong bahaging iyon ng ilog.

Nakasuot lang siya ng shorts at manipis na sando 
nang lumusong sa tubig.

Abala siya sa paliligo nang walang anu-ano 
ay napasigaw siya nang malakas makaraang may 
bumagsak na kung ano malapit sa kanya. Malaking 
bagay iyon na kaagad na nakipagyakapan sa ilog. 
Napatakbo sa direksyon niya ang bata. Nang lingunin 
niya si Mayen ay tumatawa ito habang nakatingin sa 
likuran niya.

Her blood had rushed to her face nang mapagsino 
ang tinatawanan nito.

Si Alex! At parang wala itong pakialam na 
lumalangoy di-kalayuan sa kanya.
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Gustuhin man niyang sitahin ito dahil sa hindi 

paggalang sa kanyang privacy, hindi na lamang niya 
ginawa. Mapapahiya siya dahil sa kanyang ayos.

Nakita niyang huminto ang binata sa paglangoy 
nang mapuna ang masama niyang tingin. Gumawi ito 
sa direksyon niya. Mabuti na lamang na kahit wala 
itong pang-itaas ay naka-shorts naman ito.

“Sorry, ha? Tumatakbo kasi akong papunta rito at 
napansin na lang kita n’ung nasa tubig na ako,” hingi 
nito ng paumanhin pero wala sa tinig ang sincerity.

“Sana naman ay marunong kang magkonsidera 
na hindi lang ikaw ang tao sa lugar na ito at ang ilog 
ay para sa lahat.” Ramdam niyang bumabangon ang 
kanyang inis para sa lalaking ito. Her attraction for 
him was fading.

“Kaya nga ako nagso-sorry kahit na inaari kong 
akin ang ilog na ito mula noong kabataan ko pa,” 
anitong may sarcasm sa tinig.

“Puwes, akala mo lang iyon. At malayong 
mapasaiyo ang ilog na ito!” Mabilis siyang lumangoy 
patungo sa pampang at umahon mula sa tubig.
Tatapusin na lamang niya ang paliligo sa bahay ni 
Nana Lea.

Hindi na man lang gumawa ng effort si Alex 
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upang magpaliwanag sa kanya at seryosong humingi 
ng paumanhin. Sa halip ay itinuloy na lamang nito 
ang paglangoy. 

—————

Si Charlene ang tipo ng taong hindi mag-aaksaya 
ng panahon sa pagmumukmok sa isang sulok dahil 
masama ang loob sa kung sino. Matapos ang insidente 
sa ilog ay tila nilipad na ng malamig na hangin ang 
asar niya kay Alex. Matapos makapaligo ay dumerecho 
na siya sa bahay ng isa sa mga konsehal at kinausap 
ang asawa nito na roon tutuloy si Sheena. Ito ang 
magiging host family ng kasama. 

Sinasadya nilang ganoon ang gawin upang 
mas malawak ang kanilang maging immersion sa 
komunidad.

Nang matapos ang kanyang pakay roon ay 
nagpaalam na siya. Gagawa pa siya ng letter para sa 
City Health Officer ng munisipyo para sa gagawing 
pamamahagi ng mga toilet bowls. Kalahati kasi ng 
populasyon ay walang palikuran na isa sa mga sanhi 
ng karaniwang sakit lalo na ng mga kabataan doon. 
Ang pamamahagi niyon ay napagkasunduan ng 
munisipyo at ng kanilang ahensya.

Matapos kunin ang laptop sa silid na tinutuluyan 
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ay nagtungo siya sa kubol. Naging paborito na niyang 
working place ang lugar na iyon mula nang dumating 
siya sa Barangay Bucalan.

Katatapos pa lang niyang i-print ang huling 
pahina ng liham at evaluation report para maging 
guide ng local government sa proyektong kanilang 
ginagawa nang dumating si Alex sa kubol. May dala 
itong dalawang pinggan na may lamang pagkain.

“Sorry kanina,” sinserong umpisa nito.

“Okay lang ‘yun,” aniyang nakatutok pa rin ang 
mga mata sa monitor ng laptop at sinisimulang i-close 
ang mga programs na nai-open na niya.

“Salbahe ako, ginalit kita.” 

Lihim na napataas ang kilay ng dalaga. Is he 
trying to seduce me using that voice? naisip niya.

“So I’d appreciate much if you would accept my 
simple means of apology. Kain tayo.” At iniabot nito 
sa kanya ang platong may lamang isang hiwa ng 
binagol, crab meat, at humba.

Tinanggap niya iyon. Nakakatawang isipin na 
nang dumating ito noong isang araw ay ikinainis 
niya ang pambabale-wala nito sa mga ka-barangay, 
ngayon ay tila gusto niya ang atensyong ibinibigay 
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nito. Nawala na ang asar niya para rito. Ganoon ito 
kagaling magpaamo.

“Thanks. Ang galing mong manuhol, ha! Sige, 
galitin mo uli ako bukas ‘tapos bigyan mo ako ng 
pagkain.”

Nagtawanan sila.

“My name’s Alex, by the way. What’s yours?” 
Naupo ang lalaki sa kanyang tapat. Ang kubol na 
iyon ay nasa lilim ng isang puno na ang katawan ay 
pinalibutan ng kahoy para gawing mesa. Paikot din 
ang ginawa sa upuang kawayan.

“I’m Charlene. Even if you tell me your name, 
alam ko na kung sino ka. Bago ka pa dumating rito 
ay matunog na matunog na ang pangalan mo.”

Kumawala ang isang mahinang tawa mula rito. 
“You have a beautiful name. It suits you,” nakangiting 
sabi nito.

“Thanks,” aniya na ngumiti nang kimi.

Naghari ang katahimikan nang magsimula silang 
kumain.

“What do you intend to do here?” mayamaya ay 
tanong ni Alex.
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“Tutulungan ang mga nakatira dito, lalo na sa 

agricultural system,” seryosong sagot niya. “Pero sa 
ngayon ay kailangan muna naming i-sustain ang 
livelihood ng mga tao. Para kapag dumating na sa 
puntong mag-i-introduce kami ng makabagong 
farming system, eh, meron pa rin silang pinagkukunan 
ng ikabubuhay.”

“Marami nang NGO ang nagpunta sa lugar na ito. 
Ganyan din ang gusto. Pero umalis na lang sila nang 
hindi nagtatagumpay,” pagbibigay-impormasyon ng 
lalaki.

“Hindi ako. I won’t leave this place without 
succeeding in our mission,” may determinasyong saad 
ng dalaga.

“I hope so…” anito sa mahinang tinig bagaman 
hindi nakaligtas sa pandinig ng dalaga.

“Yeah, hope is what we need to keep going.”

Namayani muli ang katahimikan.

Mayamaya ay si Charlene naman ang nagtanong 
sa binatang tila nahuhulog sa malalim na pag-iisip. 

“Huwag mo sanang mamasamain ang itatanong 
ko pero...  bakit ayaw mong mag-stay sa lugar na ito?”

Tumingin ito sa kanya. “Dahil wala nang pag-
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asa pang umangat ang buhay dito. Biktima kami 
ng malupit na sistema ng mga walang-pusong 
nagpapalakad ng pamahalaan. Ang choice na lamang 
ng mga taga-rito ay mamatay na mahirap sa lugar na 
ito o mamatay na pobre sa ibang bayan. Hindi lahat 
ay nagiging katulad ko ang kapalaran.”

“May pag-asa sa kahit na ano mang pangit na 
sitwasyon. Kailangan lang hanapin, and it takes a 
little courage to do so,” pangungumbinsi niya.

“Hindi ka lumaki sa lugar na ito, Charlene, kaya 
hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo kinain ang mga 
bunga ng lupang kailangan munang buwisan ng isang 
timbang pawis bago maihain sa mesa,” punumpuno 
ng hinanakit sa tinig na pahayag ni Alex.

Naisip niyang sa ibang paraan niya ito maaaring 
makumbinsi, makausap nang masinsinan. Hindi sa 
pagsalungat sa paniniwala nito.

“Iginagalang ko ang opinion mo, sana ganoon 
rin ang gawin mo sa akin.”

“Somehow, masama ang loob ko sa mga katulad 
mo,” pag-amin ng kausap. “Dahil binibigyan n’yo 
ng pag-asa ang mga tao rito. You are teaching them 
to become dependent on you... only to leave them 
afterwards, kapag nagsawa na kayo.”
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“Nasabi ko na, hindi ako ganoon.” May tigas na 

sa tinig ng dalaga nang magsalita.

“Talaga? Pero mas niloloko mo ang iyong sarili 
kaysa sa mga tao rito.” At tumawa ito nang pagak.

“Let’s just see…” hamon ni Charlene. Hindi niya 
magawang magalit sa uri ng pangangatuwiran ng 
lalaki. May pinaghuhugutan itong malalim na sama 
ng loob..

“Sorry, hindi ako galit sa iyo. I was talking from 
experience,” matapat na hayag ni Alex.

“No problem.”

“So... ganito ba talaga nature ng work mo?” Iba 
na ang tono nito, may tagong interes.

Ngumiti muna ang dalaga bago sumagot, “Yeah.”

“Paano iyan, di hindi ka na makakapag-asawa.”

“At bakit naman hindi?” Napatingin siya sa 
amused nitong expression.

He switched moods so easily, pansin niya.

“Siyempre hindi mo makikilala nang lubos ang 
mga nanliligaw sa iyo because you’re travelling most 
of the time,” sagot nitong may sinusupil na ngiti sa 
labi.
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“Hindi lang naman sa bahay may mga guys, ah!” 

she teased.

“Meaning, sa bawat community na pinupuntahan 
mo ay nagkakaroon ka ng lover?” di-makapaniwalang 
tanong nito, suppressing an anger in his voice.

“If I answer that question, it will only break my 
reputation. Pag sinabi kong ‘oo,’ sasabihin mong 
pakawala akong babae. Kapag sinabi ko namang 
‘hindi’ ay iisipin mong something is wrong with me.”

“Clever girl!”

“Siyempre, dapat wais! Barkada ko kaya si 
Lumen!”

Sabay silang tumawa. Umpisa na iyon ng pagiging 
magkaibigan nila.

—————

“Naku, Tita! Ampogi naman niya! Bakit ngayon 
mo lang ako pinapunta rito?” may kakikayan na 
sita ni Sheena. Nandoon sila sa kuwarto ni Charlene 
sa bahay ni Nana Lea at nagbi-briefing tungkol sa 
kanilang project para sa barangay. Nakatanaw ito 
sa labas ng bintana at patingin-tingin sa basketball 
court kung saan tahimik na pinapanood ni Alex ang 
mga binatilyong naglalaro.
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“Gaga! Kadarating niya lang rito. I’ll introduce 

you to him kapag nakatiyempo tayo!” aniya at sabay 
pa silang naghagikgikan.

“Kaso hindi na puwedeng maging kami. May Papa 
Joseph na ako, eh,” kunwa’y nalulungkot na saad ng 
officemate. “Kaya nga kanina ko pa naiisip na kayo 
ang mas bagay!” dugtong nitong namimilog pa ang 
mga mata.

Binato niya ito ng unan. “Luka-luka ka talaga!”

Mayamaya ay sumeryoso si Sheena.  “This could 
be your chance to move on, Charlene.” 

Umilap ang kanyang mga mata. “I had moved 
on.”

“Hindi ganoon ang nakikita ko sa iyo,” kontra 
nito na pinagmamasdan siya.

“I know myself,” giit niya.

Huminga ito nang malalim. “Charlene, kahit 
i-deny mo pa nang libong beses, I know that, partly, 
ay si Christian ang dahilan kung bakit isinusubsob 
mo ang sarili mo sa trabaho. You were running away 
from his memories. But you can’t live like that forever.” 

Si Christian ang pinakahuling boyfriend ni 
Charlene. Social worker din tulad niya. But he was 
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offered to work with UNFPA or United Nation Funds for 
Population Activities in Australia.

Naging mahirap para sa kanila na i-maintain 
ang relasyon for the first year lalo na’t malayo sila sa 
isa’t isa. Isang araw, nakatanggap na lamang siya ng 
sulat that Christian married his country director. That 
ended their relationship.

It had been a couple of years now, but the pain 
was still fresh in her heart.

“I assure you, Sheena, I can move on with my life. 
Time will heal the pain,” pagtatapos niya ng usapan 
at seryosong hinarap ang briefing.

—————

“Saan ka pupunta?” bati ni Alex nang 
makasalubong si Charlene nang umagang iyon 
habang palabas siya ng barangay. Papunta siya ng 
munisipyo at treinta minutos ang itatagal ng kanyang 
paglalakad bago makarating sa main road at saka pa 
lamang siya makakasakay ng tricycle.

“Sa munisipyo, may appointment ako kay 
Mayor,” nakangiting tugon niya na saglit na tumigil 
sa paglalakad nang makita ang binata.

“Puwedeng sumama?”
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“Sure, para may kausap ako habang naglalakad.”

Napasimangot ito. “Ampangit pala ng magiging 
papel ko.”

Natawa siya. “You can always go back.”

“Ah, no. Wala naman akong gagawin sa bahay 
kaya sasamhan na lang kita.”

Saglit na sumingit ang katahimikan nang 
ipinagpatuloy nila ang mahabang lakad. 

“Ano nga pala ang work mo sa Maynila?” naisip 
niyang itanong.

“Accountant sa Makati,” simpleng sagot ng lalaki.

“CPA ka?” 

Tumango ito. “Yep.”

“Di mayaman ka na niyan,” kantyaw ni Charlene.

“Hindi nga. Ang bahay ko’y bigay ng kompanya. 
Ang kotse ko, loan sa kanila.”

“At least, you have something that the people here 
na kasing-edad mo ay hindi na-e-enjoy.”

“Yeah, pero malungkot din ang buhay ko sa 
Manila dahil nag-iisa ako d’on. Ayaw sumama ng 
pamilya ko sa akin,” himutok nito.
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“You can always try harder,” pangungumbinsi 

niya kahit pa duda siyang iyon nga ang tamang 
solusyon.

Umiling si Alex. “I’d given up,” anito habang 
nakatingin sa nilalakaran nila.

Tumingin siya rito. “Then, what’s your purpose 
for coming home?” usisa niya.

“Ipapadala ako ng company for a study abroad. 
It will be a one-year course, so I decided to stay with 
them before leaving.”

“And spend Christmas with them?” she injected.

“I have no plans for that right now,” anito in a 
flat tone.

“Paano ang girlfriend mo? Di malamig ang Pasko 
niya ngayon?” Binuntutan niya iyon ng mahinang 
tawa.

“Wala nga akong girlfriend. The last one I had, it 
was more than a year ago,” pag-amin nito. “I’m not 
committed to a girl  right now.”

Tumaas ang kilay ni Charlene. “Oh, come on, 
you’re pulling my leg! Sa hitsura mong ‘yan, wala 
kang girlfriend?” aniya na hindi makapaniwala.
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“Look who’s talking. Ikaw ba’y merong boyfriend 

ngayon?”

“Who says na wala?” hamon niya.

“Si Nana, I had been asking questions about you.”

Gusto sanang magtanong ni Charlene kung bakit 
interesado ang binata na malaman ang tungkol sa 
kanya. Pero baka kung saan pa sila dalhin ng usapang 
iyon, hindi na niya itinuloy.

Hindi siya handa. Hindi siya handang mag-
commit muli sa isang lalaki.

Nang sumunod na mga sandali ay pulos childhood 
memories ang pinagkuwentuhan nila. Hanggang 
makarating sila sa munisipyo at makapag-meeting 
siya sa mayor ay hindi na naging personal ang usapan.

“Mamimigay na kami ng toilet bowls sa Monday,” 
pagbabalita ng dalaga habang nasa harap sila ng 
pagkain. Niyaya niya si Alex na kumain sa karinderya 
bilang pasasalamat sa pagsama at paghihintay nito 
sa kanya.

“Ilang pamilya ang bibigyan n’yo?” tanong nito 
sa pagitan ng pagsubo.

“Sixteen.”
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“May lakad ka ba bukas?” walang anu-ano ay 

tanong ni Alex.  Nabigla siya sa narinig dahil malayong-
malayo iyon sa kasalukuyang pinag-uusapan nila.

“Meron, bakit?” balik-tanong niya.

“Sayang, yayain sana kita mamasyal,” 
disappointed na tugon nito. “Tutal Sabado naman, 
magpapasama sana ako sa Tacloban.”

“Papunta nga ako ng Tacloban bukas pero hindi 
para mamasyal kundi para bumisita sa opisina and 
get a few materials. ‘Tapos bibisita na rin ako sa 
bahay,” balita niya.

“Oo nga pala, taga-Palo ka! Sama ako, please,” 
pakiusap nito.

“Basta hindi ka pasaway, okay lang.” sang-ayon 
ni Charlene.

“Great!” At sa katuwaan marahil ay nahawakan 
nito ang kamay niya.

Tila naliyo si Charlene nang maramdaman ang 
maliliit na kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan 
dahil sa pagkakahawak nito sa kamay niya.

Nabigla si Alex sa ginawa. Mabilis nitong 
binitiwan ang kamay niya. Ramdam niyang tulad 
niya ay attracted ang dalaga sa kanya. But he felt her 
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holding back.

Hindi nakakapagtakang at this point in her life 
ay hindi gugustuhin ng babae ang makipagrelasyon 
dahil sa kabiguan sa pag-ibig. As for Alex, bagaman 
hindi sang-ayon sa nature ng kanyang trabaho base 
na rin sa naging karanasan mula sa mga NGOs na 
hindi nagtagumpay sa kanilang mission, ay palagay 
niya hindi nito gugustuhing maging nobya siya. 
Bakit nga hindi ay ibinabalik niya rito ang sakit na 
naranasan nito dahil sa malasakit na ibinibigay niya 
sa kahapong tinatakasan nito.

They were worlds apart na kung may pagkakataon 
din lang, sa mas malaking mundo ay hindi nila 
nanaising mapalapit sa isa’t isa.

“Hey, Charlene, sabi ko anong oras tayo aalis?” 
untag sa kanya ng binata na ikinaway-kaway pa ang 
kamay sa harap ng mukha niya.

“Sorry…” aniya nang matauhan. “I usually begin 
my travel early in the morning. We’ll leave at three 
in the morning.” Alex gave her an inquisitive look. 
“What? Why?” aniya.

“Pinarurusahan mo ba ang sarili mo? You don’t 
have to wake up that early, you know,” anito na hindi 
nagustuhan ang sinabi niya.
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“Ano ka ba? Kung anu-ano ang iniisip mo,” 

natatawang tugon niya, iniiwas ang paningin. “Gusto 
ko lang magbiyahe nang ganoon kaaga kasi mainit 
na pagsapit ng alas ocho.”

Nasa mga mata ni Alex ang disbelief sa sinabi 
niya pero pinili nitong manahimik.

Nang umuwi sila nang sabay, nagsimula ang 
tagong bulung-bulungan mula sa mga nakatira sa 
barangay.

—————

“Ready?” Nasa labas ng bahay ni Nana Lea ang 
naghihintay na binata. Nakasuot ito ng jacket, blue 
cap, yellow shirt, at maong pants na pinarisan ng 
sandals.

“Yep,” ani Charlene at isinukbit ang may 
kalakihang bag. Mga papeles lang naman ang laman 
niyon. 

Sabay silang nagpaalam sa matatandang 
nagkakape na at naghahandang pumunta sa bukid. 

Kalalabas pa lamang nila ng bahay nang punahin 
ni Alex ang suot niya matapos nitong kunin ang 
kanyang bag. Wala siyang anumang pananggalang 
sa lamig, shirt and jeans lang talaga.
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“Hindi ka ba giniginaw?” di nito maiwasang 

mag-alala.

“Nope, okay lang. Sanay naman ako.”

Pero sa halip na tanggapin ang sinabi niya ay 
hinubad nito ang jacket at isinuot sa kanya.

Na-touch siya sa ginawa ng binata. “Salamat… 
pero ikaw?”

“Okay lang, props ko lang naman iyan.” At 
kumindat pa ito sa kanya bago itinuloy ang paglalakad.

Nang makarating sila sa main road, dahil 
madaling-araw silang umalis sa Barangay Bucalan 
ay lalong naging malamig ang pag-ihip ng simoy ng 
hangin. Kinailangan pa niyang hapitin ang jacket 
upang makadama ng init.

Ganoon pa rin ang nararamdaman ng dalaga 
when they finally boarded a bus that would take them 
to Tacloban.

“Aakbayan kita, pero huwag mo sanang isipin na 
nagte-take advantage ako sa iyo,” bulong ng binata 
bago pa siya kinabig palapit sa katawan nito. Hindi 
siya tumutol dahil kailangan niya ng init. Humilig 
siya sa balikat nito.

“Tulog ka, babantayan kita.” 
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Hindi siya tumanggi. Mahaba pa ang biyahe 

papuntang Tacloban, Leyte; tatlong oras mula sa 
Hinabangan, Western Samar.

Nang ipikit ni Charlene ang mga mata, ang imahe 
ni Alex ang kanyang nakita. Hinahabol daw niya ito 
pero hindi maabutan, lalo itong lumalayo sa kanya. 
Sa panaginip, umiiyak siya dahil sa pagkabigo pero 
hindi niya alam kung bakit.

Samantalang si Alex ay panay ang pagbuntong-
hininga. May nagtatalo sa kalooban nito; para bang 
gusto nitong angkinin ang mga labi ng dalaga at 
halikan nang maalab.

But again, he chose to be a gentleman. 
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“Ma, gusto kong makilala n’yo si Alex. Taga-
Hinabangan siya. “Ipinakilala ni Charlene ang binata 
sa kanyang ina. Tila gulat na gulat ang matandang 
babae pagkakita sa lalaking kasama ng anak.

“Kaanu-ano mo siya, anak?” balik ni Mama Yves.

“Kaibigan po. Doon siya nakatira sa community 
na pinagtatrabahuan ko ngayon,” sagot niya at 
sinenyasan ang nakangiting si Alex na maupo sa 
sofa. Alas nueve na sila nakarating sa bahay ng 
mga Flores pagkagaling sa Tacloban. Matapos 
kumuha ng ilang materials sa opisina si Charlene ay 
kumain muna sila sa downtown area bago tumulak 
patungong Palo.

“Magsasaka ka rin ba, hijo?” tanong ng matanda.

“Hindi po, accountant po ako.” At iniabot nito 
sa ginang ang binili nitong mga mangga bilang 
pasalubong.

“Salamat. Akala ko’y magsasaka ka rin, 
napakaguwapo mo para maging farmer. Halikayo, 
kumain na muna kayo,” aya nito. Nangingiti lang 
ang binata sa komento ni Mama Yves.

3
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“Nag-almusal na po kami,” magalang na tanggi 

nito.

“Hanggang kailan ka ba dito, bata ka?” baling 
ng matanda kay Charlene.

“Hanggang Lunes po ng madaling-araw.”

“Ako rin po kung puwede,” singit ng lalaki. 
Ikinataas ng kilay niya ang sinabi nito. Akala niya 
ay mamamasyal lang ito at uuwi pagkatapos.

“Aba’y oo naman, hijo,” sang-ayon ng ginang. 
“Tatlo lang kami rito ay panay pa ang layas ng 
babaeng iyan.”

“Si Jom nga pala, Ma?” naalalang itanong ni 
Charlene ang nakababatang kapatid.

“Natutulog pa; nanood kasi ng concert kagabi, 
eh.” 

“Ma, puwede ba si Alex sa guest room? Malinis 
ba ‘yun?” Dahil sa biglaang pag-uwi, namroblema 
tuloy siya  kung saan papagpahingahin ang lalaki.

“Oo, malinis iyon. Hijo, halika magpahinga ka 
na muna,” aya ni Mama Yves.

Sumunod naman ang binatang gusto na yatang 
mawili sa lugar na iyon at ngingisi-ngising lumingon 
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sa kanya saka kumindat. 

Sinimangutan niya ito. Gusto pa yata niyang 
mapangiwi dahil feeling niya ay nag-uwi siya ng 
lalaki sa bahay nila!

Or marahil siya lang ang nagbibigay ng malisya 
sa bagay na iyon.

—————

“Magtapat ka nga sa akin, boyfriend mo ba ang 
lalaking iyon?” Katatapos pa lang maligo ni Charlene 
nang pumasok ang ina sa silid niya.

“Ma naman, sinabi ko nga sa inyo ang totoo, 
eh,” maktol niya. 

“’Yun na nga, hija, bakit hindi? Guwapo talaga 
ang isang iyon at CPA pa, good catch para sa isang 
matandang dalaga.”

Pinanlakihan niya ito ng mata. “Ma, hindi pa 
ako matandang dalaga!”

Tumawa nang malakas ang matronang pitong 
taon nang biyuda at nagtatrabaho bilang college 
professor. To her students, siya si Ma’am Yvette. 
Pero sa kanyang mga anak, siya ang mapagmahal at 
mapag-arugang si Mama Yves.
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“Nakipaglapit lang sa akin si Alex, Ma. Wala 

siyang makakuwentuhan. Hindi naman kasing-
talino niya ang mga kapitbahay niya.”

“But if in case you’re considering him to be your 
boyfriend, wala akong tutol. He’s a good catch.” At 
natatawang lumabas ng silid niya ang ina.

Nagpahinga muna siya sandali bago lumabas 
ng kuwarto.

“Sige po, sa Sunday ay yayain ko po si Charlene 
na mamili mamaya ng makakain.”

Hindi niya maintindihan ang pinag-uusapan ng 
ina at ni Alex, pero ipinagpatuloy niya ang pakikinig. 
Nasa kusina ang mga ito habang siya ay nasa sala at 
nagsusuklay sa harap ng malaking salamin.

“Hay naku! Mabuti’t naisip mo iyan. Pakiramdam 
ko kasi wala nang social life ang dalaga kong iyan,” 
himutok ng biyuda.

“Saka gusto ko rin naman pong mag-relax. 
Isama po natin si Jom.”

Mukhang nagpaplano ng outing ang dalawa, 
ah, naisip niya. Not bad, dahil sa Lunes pa naman 
ng madaling-araw ang balik nila sa Hinabangan. 
Somehow, she wanted to know more about the man. 
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Kung bakit, hindi niya alam.

And to think na madali nitong nahuli ang loob 
ng kanyang ina, it was a plus factor!

She went back to her room. Naalala niyang 
kailangan niyang mag-submit ng year-end report 
kaugnay ng mga proyektong hinawakan niya. She 
was someone who would always do things ahead of 
time.

Ilang saglit pa’y subsob na si Charlene sa 
kanyang trabaho. It was Alex’s presence that made 
her come back to the world.

Nang magawi ang kanyang paningin sa labas, 
napansin niyang madilim na pala.

“Humingi ako ng permiso kay Mama na 
pumasok, sana okay lang.” Napansin niya kaagad 
ang pagtawag nito ng ‘Mama’ sa kanyang ina. 

“Kailan pa kita naging kapatid?” tanong niyang 
nakatutok pa rin ang mga mata sa computer pero 
alam niyang distracted na siya.

“Hindi lang naman magkapatid ang puwedeng 
tumawag ng ‘Mama’ sa iisang ina, ah. Friends and 
lovers do that.”

“Alex, we’re not friends nor lovers,” natatawang 
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paalala niya at bahagyang umirap.

“We can be…. ” Sumilay ang misteryosong ngiti 
sa mga labi nito at sinadyang ipakita sa kanya. Hindi 
nito tinapos ang sasabihin.

She sighed. “Bored ka na ba? ” pag-iiba niya ng 
usapan. Paano ay kinakabog ang dibdib niya sa mga 
linya ng lalaki. Kaya pa ba niyang sumugal muli sa 
pag-ibig?

“I’d like you to show me around. I’m a visitor here 
and you’re supposed to entertain me,” nakangiting 
paalala nito.

“I did not invite you to come, ” biro ni Charlene.

“Ang sakit mong magsalita, hindi ka naman pala 
hospitable,” angal nito.

Tumawa nang malakas ang dalaga. Pinatay 
muna niya ang computer bago tumayo.

“There’s nothing much to see here but we 
could take a walk, malamig naman ang panahon. 
And nakabukas na ang mga Christmas lights kaya 
napakaliwanag sa labas.”

“Yeah, napansin ko nga,” anito habang palabas 
sila ng kabahayan. “Paramihan yata ng Christmas 
lights ang mga bahay dito.”  
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“It’s an annual competition out here, para na rin 

pasayahin ang festivities.”

Tumangu-tango ang binata. “Parang gusto ko 
nang tumira dito, ah.” 

“By all means, marami ritong available na lupa.”

“Nope, ang ibig kong sabihin, parang gusto 
kong dito sa bahay n’yo tumira.”

“In your dreams, Lex,” aniyang tumatawa at 
kumaway sa inang papalapit, galing ito sa tindahan.

Matapos magpaalam kay Mama Yves, sumakay 
sila ng pedicab papuntang simbahan. Doon niya 
gustong simulang ipasyal ang lalaki.

—————

“Thanks for showing me around. This is such a 
wonderful evening,” sincere na sabi ni Alex. Tuwang-
tuwa ito sa namalas na napakaraming Christmas 
lights sa bawat kalsada. Dinala pa ito ni Charlene sa 
isang bahay na may panatang mag-display ng mga 
laruan and Christmas items sa buong tahanan. 

Nagkatuwaan pa silang kunan ang isa’t isa sa 
kanilang cellphones.

Natuklasan niyang may simpleng mga bagay rin 
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palang makakapagpasaya rito.

“You’re welcome,” nakangiti niyang sagot. 
Nasa terrace sila ng bahay at pinagmamasdan ang 
ilang kabataang paroo’t parito na tila ayaw pang 
magpahatid sa antok patungo sa kanilang mga kama.

Katahimikan.

“Can I ask you a few personal questions?” 
mayamaya ay basag ni Charlene.

“Shoot!” 

Tumikhim muna siya. “How you were able to 
finish college?”

Huminga muna ito nang malalim bago sumagot, 
“Nang maka-graduate ako ng high school, gusto ni 
Tata na tumulong na lang ako sa bukid dahil nga 
maliliit pa ang mga kapatid ko at siya lang ang 
naghahanapbuhay. Tumanggi ako dahil gusto kong 
ipagpatuloy ang pag-aaral ko, gusto kong mag-
college. Dahil doon, marami sa mga ka-barangay ko 
ang nag-label sa akin na masamang anak. We had 
our first big fight then. Dahil hindi ko pinagbigyan 
ang nais niya, pinalayas niya ako. ’Yan ang dahilan 
kung bakit iniwan ko ang lugar namin,” may pait 
sa tono na salaysay nito. Huminga ulit ito nang 
malalim.
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“Wala akong kapera-pera n’on. Mabuti na 

lamang at naawa sa akin ang isa kong teacher n’ung 
high school matapos kong ipaliwanag sa kanya ang 
gusto kong mangyari sa buhay ko. Kahit gabing-gabi 
ay pinuntahan ko siya sa bahay. Pinahiram niya ako 
ng pera. Ginamit ko ‘yon sa pagpunta sa Maynila. 
Dahil matangkad naman ako, I was hired right 
away as a service crew sa isang fastfood restaurant. 
Ang teacher kong iyon ay may kapatid sa Maynila; 
tinawagan niya ito para salubungin ako sa terminal. 

“Kahit malayo ako sa pamilya ko, nagtiis ako 
para lang makamit ang pangarap kong makapag-
aral ng college. Kahit maraming pagsubok ang 
dumating sa akin, hindi ako nawalan ng tibay ng 
loob. Nang makahanap ako ng trabaho, nagsumikap 
ako hanggang sa makarating sa kinalalagyan ko 
ngayon.”

“Ambait naman ng teacher mo na iyon,” 
nangingiting komento ni Charlene.

“Yes, napakabait niya. Sayang lang at namatay 
na siya a few years ago. Isa siyang simpleng guro, 
may apat na anak. Pero hindi siya totally nakatakas 
sa kahirapan kahit na may pagkakataon siya,” 
malungkot na turan nito.

“It’s her choice. Ginusto niyang mamuhay nang 
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simple sa gitna ng kahirapan. ’Yon ang nagpasaya sa 
kanya.”

“Isang choice na hindi ko maintindihan,” kontra 
ni Alex.

“Because your mind is focused on only one 
logic,” katuwiran ng dalaga. 

Namagitan ang katahimikan.

“What do you want me to do?” tanong nito 
pagkuwan.

“Love your family, learn to accept their choices…. 
And perhaps, learn to find simple happiness over 
simple things na nakagawian na ng pamilya mo. 
Hindi naman ganoon kahirap ang kanilang buhay.”

“How do you want me to do it?” hamon nito.

“Stay in Hinabangan.” Her voice was full of 
conviction.

“If I don’t?”

“Mami-miss kita,” matapat na sabi ni Charlene.

“Talaga?” Again, that boyish voice was affecting 
her senses.

Sumeryoso siya. “Yeah, I will miss you.” 
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Hopefully, she was able to convey what was inside 
her heart.

Pinisil ni Alex ang kanyang mga kamay.

Hindi na sila muling nagsalita. Nanatiling 
magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi sila 
ngumingiti tuwing mapapatingin sa isa’t isa. May 
gusto silang gawin higit sa paghahawak-kamay, 
ngunit natatakot sila sa magiging consequences.

Pero iyon ang umpisa ng kanilang mutual 
understanding. Mutually felt, but unsaid.
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Charlene just finished taking her shower in her room. 
Gabi na iyon at sila lamang ni Alex ang naiwan sa 
bahay nila nang Linggong iyon. May dinaluhang 
religious fellowship ang ina samantalang ang kapatid 
ay nagpunta sa mga kabarkada nito.

“What are you doing here?” Napataas ang boses 
niya nang makitang nakahiga ang binata sa kama 
niya, nakalaylay ang mga paa nito, parang sinadya 
lang ibagsak doon ang katawan. Mabuti na lamang 
at nakabihis na siya dahil kung hindi ay makikita nito 
ang kabuuan niya. May instances kasi na nakahubad 
lang siya kapag namimili siya ng damit at ikinakalat 
ang mga pagpipilian sa ibabaw ng kama.

Ni hindi natinag ang lalaking nakapikit. 
Nakatakip sa mukha nito ang pinagkrus na mga 
braso. “Resting,” anito sa mahinang tinig.

Tinabihan niya ito at ibinagsak na rin ang 
katawan sa kama. She had been fully comfortable 
with the guy sa nagdaang dalawang araw ng kanilang 
pagsasama sa bahay na iyon.

“Napagod ka ba sa swimming natin kanina?” 

4
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tanong niya. Nagpunta sila sa beach nang umagang 
iyon at umuwi sa hapon.  

“Nope, ang saya nga.”

Ngumiwi si Charlene. “Eh, bakit parang ang 
lungkot mo?”

Hindi ito kumibo.

“Lex… ”

Wala pa ring sagot.

Itinukod niya ang braso sa kama habang ang 
kabila ay nangahas na tanggalin ang mga braso ni 
Alex na tumatakip sa mukha nito.

Bahagyang namumula ang mga mata nito.

“Are you crying?” seryosong tanong niya.

“Hindi,” maikling sagot ng binata, itinutok ang 
tingin sa kanya.

“What’s bothering you?”

“Nothing.”

Napabuga siya ng hangin. “Come on, Lex… 
magkaibigan tayo, spill it out.”

Wala na namang sagot.
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“Lex, please,” pakiusap niya, naaapektuhan na 

siya ng ikinikilos nito.

“Nag-e-enjoy na ako rito sa bahay n’yo. Sa lugar 
na ito. I enjoy being with your mother and brother. 
Everything seems a perfect place na sumasagot 
sa mga pangarap ko,” anito na tila sarili lang ang 
kinakausap.

“It’s up to you to claim these as yours.” Hindi 
alam ni Charlene kung saan siya kumuha ng lakas 
ng loob na sabihin iyon. But that was exactly what 
her heart wanted to tell him.

Sa halip na sumagot, Alex framed her face. 
Dinama nito ang malambot at makinis niyang mga 
pisngi. Pinaglakbay nito ang isang kamay patungo 
sa gilid ng kanyang tainga pababa sa kanyang mga 
labi.

She felt that sudden sensation na bagaman 
estranghero sa kanyang pandama ay nagugustuhan 
naman niya. May naririnig siyang warning bells sa 
kanyang utak, pero pinili niyang balewalain iyon. 
She wanted to feel his touch.

Nang ilapat nito sa kanyang labi ang mga labi 
nito upang halikan siya, hindi siya tumutol. Bagkus 
ay tinugon niya ang halik na ipinagkakaloob nito. 
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Mayamaya lang ay pareho na silang nakalimot. 

Nagsalo sila sa isang mapusok na tagpo.

Sa labas, nahiyang manilip ang buwan at piniling 
magtago sa makapal na ulap habang binibigyang-
laya ng dalawang kaluluwa ang kanilang pag-ibig.

—————

Madaling-araw na ay hindi pa rin sila natutulog; 
they made love thrice that night.

“I won’t apologize for what happened. Ginusto 
kong mangyari ito at nais kong paulit-ulit na gawin 
for the rest of our life,” umpisa ni Alex nang bumalik 
na sa normal ang kanilang paghinga. 

“But we are living two different lives,” paalala 
ni Charlene, her left hand exploring the man’s back. 

“We can make choices, we can make things work 
out,” malambing na sagot ng lalaki while raining 
little kisses on her hair and forehead.

Katahimikan.

“I love you, Charlene… ” madamdaming hayag 
nito. 

Napatitig siya sa lalaki, inaarok ang katotohanan 
ng sinabi nito. “Kelan lang tayo nagkakilala, Alex. 
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But yes, I love you too,” nakangiting tugon niya.

Nangiti nang malawak ang binata at nagsimulang 
kumilos upang muli siyang angkinin. 

“Kaya mo pa? ” she said in between kisses.

“I can’t get enough of you.… ” he answered in a 
husky voice.

Muli siyang nagpaalipin sa lalaking natutunan 
na niyang mahalin.

—————

Kinabukasan, kahit puyat dahil sa walang-
sawang pagtatalik, maaga pa ring maghanda sina 
Charlene at Alex para sa kanilang pagbalik sa 
Western Samar. Naabutan sila ni Mama Yves na 
walang kamalay-malay sa milagrong namagitan sa 
dalawa. Ibinilin ng biyuda na bantayan ng lalaki ang 
anak.

Charlene kissed her mother goodbye nang 
paalis na sila. To her amazement, nakihalik din sa 
pisngi nito ang binata! Natatawang kumaway ang 
matanda bago isinara ang gate at pumasok sa loob 
ng kabahayan.

“Why do I have this feeling na nang-aagaw ka 
ng nanay?” sita niya nang makasakay na sila ng 
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pedicab.

“Nagpa-practice lang,” nakangiti nitong sabi 
bago umakbay sa kanya. Humilig siya rito.

“Kung magsalita ka, parang kaya mong mag-
commit,” kantyaw niya.

Sumeryoso ang tinig ni Alex, “Pagkatapos mong 
makuha ang katawan ko kagabi, kailangan ko nang 
ituring na seryoso ang relasyon natin.”

Tumatawang pinagkikiliti niya ang binata.

Para matigil na siya sa ginagawa ay tumatawang 
niyakap siya nito nang mahigpit. “Sa palagay mo 
ba pakakawalan pa kita, lalo na’t virgin ka nang 
makuha ko?” bulong nito.

Pinamulahan ng pisngi ang dalaga. “Alex, ha!”

“I love you, babes!”

Bago sa kanyang pandinig iyon. Kung kanina ay 
‘Charlene’ ang mga karugtong ng I love you’s nito, 
ngayon ay ‘babes’ na.

Bakit tila alam nito kung ano ang magpapakilig 
sa kanya?

Nang tumingala siya sa maliwanag na buwan, 
alam ni Charlene na saradong libro na ang kahapon 
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nila ni Christian. She decided to move on with life... 
sa piling ni Alex. 

—————

Naging abala si Charlene nang sumunod na mga 
araw. Bahagya na lamang niyang namo-monitor 
ang progress ng klase ni Sheena dahil natutok ang 
kanyang atensyon sa paglapit sa market master ng 
Taft, Western Samar at Tacloban. Humingi siya ng 
permiso sa mga ito na pasukin ang merkado ng 
dalawang palengke.

Nagsagawa siya ng forum sa mga nagtitinda ng 
gulay at rootcrops ukol sa kanyang proposal na kung 
maaari ay kunin sa kanya ang tatlumpung porsyento 
ng mga itinitinda ng mga ito mula sa produktong 
ibabagsak niya. Ang mas magandang deal ay 
ibababa niya ang bigay ng sampung porsyento mula 
sa orihinal na presyo na kuha ng mga ito sa mga 
middlemen na nagbabagsak sa kanilang merkado.

Pumayag ang mga vendors ng Tacloban at Taft 
at nakipagkasundong sa susunod na buwan, sa 
unang linggo ng Disyembre ay regular nang kukuha 
ang mga ito ng produkto sa kanya.

Sa loob ng dalawang linggong iyon ay kasa-
kasama niya si Alex. Hindi ito nakikialam sa strategy 
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niya sa trabaho, pero lagi itong nagpapaalala 
na huwag siyang magpalipas ng gutom. Kapag 
kinakailangan nilang magpalipas ng gabi sa mga 
lugar na pinupuntahan ay sa apartelle sila tumuloy.

May mga pagkakataong hindi na umuuwi ng 
Palo ang dalaga dahil sa sobrang abala sa trabaho.

Subalit kasabay niyon ang pag-usbong ng mga 
tsismis sa pagitan nila sa Bucalan. Wala namang 
tumututol, marami ang natutuwa, bagaman may 
iilang kadalagahang naiinggit sa naging progress ng 
relasyon ng dalawa.

Bagaman masaya siya sa piling ni Alex ay hindi 
niya sigurado kung saang direksyon sila patungo.

—————

“Ipinatawag ko po ang assembly na ito upang 
hingin ang inyong tulong para sa patuloy na 
pagsusulong ng inyong pag-unlad,” simula ni 
Charlene sa harap ng bawat representative ng 
pamilya na naroon. Linggo iyon ng gabi at nasa 
basketball court sila. Hawak niya ang microphone 
habang nagsusulat ng notes si Sheena.

“Noong unang gabi ko rito ay sinabi kong 
isusulong ko sa abot ng aking makakaya ang 
pagpapataas ng presyo ng inyong mga produkto. 
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Bahagi ito ng kabuuang programa namin sa loob ng 
anim na buwang ilalagi ng aming organisasyon sa 
Hinabangan kung saan natin sinimulan sa Bucalan. 

“Ngayon ay ipo-propose namin sa inyo ang isang 
malaking hakbang patungo sa pag-unlad. Nakausap 
ko na ang ilang vendors sa mga palengke ng Taft at 
Tacloban at kukunin nila ang buong produksyon ng 
Bucalan. Bawat linggo ay isang delivery ang gagawin 
natin sa Taft at Tacloban.”

“Napakalayo naman kung tayo pa ang magde-
deliver sa ganoon ring presyo, wala namang 
ipagbabago iyon,” protesta ng isang representative.

“Magandang punto po iyan, Mang Vicente, pero 
maging iyan ay nagawan ko na ng paraan. Itinaas 
ko ang presyo ng mga produkto ng tatlumpung 
porsyento, at dahil may lokal na tayong organisasyon 
ay iminumungkahi kong ang gasolina na lamang na 
hindi tataas ng treinta pesos kada magsasaka ang 
sasagutin ng organisasyon.”

P a l a k p a k a n . 
“Paano naman ang sasakyan?”

“Ako na po’ng bahala roon, huwag po kayong 
mag-alala,” paliwanag ng dalaga. “Ang kailangan 
lang nating gawin ay pormal na ipalista simula 
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bukas ang kaya ninyong ipagbili kada linggo sa 
bawat produkto ninyo. Nang sa gayon ay maisistema 
natin ang kabuuang bilang ng produksyon para sa 
aasahang dami ng mga vendors na bibili ng ating 
mga produkto.”

Palakpakan na naman.

“Ang hinihingi lang po ng SRAP ay ang inyong 
kooperasyon, at pagtitiwala na kakayanin nating 
isulong ito!”

“May tiwala kami sa iyo, Ma’am!” sabi ni Mang 
Vicente.

“May tiwala kami sa iyo!” segunda ng iba pang 
representatives.

Ngumiti si Charlene. “Salamat, salamat po.” 
Inilibot niya ang paningin sa mga taong nasa assembly. 
“Maaasahan ko po ba ang inyong kooperasyon sa 
pagpapalista ng inyong mga produkto bukas kay 
Sheena?”

“Opo!”

Nang bumaba sa maliit na entablado ang dalaga 
ay umusal siya ng panalangin, God, please help me!

—————
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“Why are you presenting these figures to me?” 

tanong ni Alex. 

Nasa loob ng restaurant sa Tacloban ang 
magkasintahan at kasalukuyang kumakain. 
Nakatakdang kausapin ni Charlene ang national 
representative ng Lingap Kapwa para sa kanyang 
housing proposal na bubuuin ng walumpung piraso.

“Wala lang,” kibit-balikat ng dalaga. “I just want 
to show you kung gaano ang tutubuin ng taong 
magpopondo sa proyekto ko. Iniisip ko lang na kung 
hindi ko na idadaan sa bureaucracy ng gobyerno 
ang proyekto ay tutubo naman nang malaki ang 
sinumang negosyanteng kukuha nito.”

“This is huge! Is this for real?” di-makapaniwalang 
sabi nito sa pagitan ng pagkain, he was just finishing 
his dessert.

“Accountant ka at masasabi mo kung 
nagsisinungaling ang figures,” hamon ni Charlene.

Bumuntong-hininga ito, hindi pa rin 
makapaniwala. 

“May mas maganda pa akong offer, kung ikaw 
ang kukuha ng negosyong iyan. Hulugan pa ang 
truck from me.” Napapantastikuhang napatingin si 
Alex sa dalaga.
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“Napakalaki ng tutubuin, at halos ay ipamigay 

mo na ang negosyong maaaring magpayaman sa 
isang tao, bakit hindi ikaw?”

“Dahil ang propesyon ko ay tumulong sa 
nangangailangan. Habang nasasagot pa ang personal 
kong pangangailangan, walang rason para humingi 
ako ng higit,” katuwiran niya.

“Alam mong aalis ako papuntang ibang bansa,” 
paalala nito.

“Kapag hindi mo tinanggap iyon, you can 
continue working in that company. You might lose 
any possible promotion, pero magkakaroon ka 
naman ng higit na income. All you have to do is 
have someone you trust to oversee the business 
here. Ang kailangan mo na lang ay i-monitor ito… 
occasionally.”

Hinawakan ni Alex ang kamay ng dalaga. 
“At nasaan sa planong iyon ang relasyon natin?” 
Tinitigan siya nito sa mata, inaarok ang kanyang 
damdamin.

“Ang trabahong ito ang buhay ko, you know 
that. ‘Yung sa atin, kailangan pa nating pag-usapan. 
We need to agree on things before we finally settle 
down,” matapat na hayag niya.
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“Can you be part of my life forever?”

“I am… I always will.”

Nakadama ng kirot sa puso si Alex. He wanted 
the woman to be physically present in his life. Hindi 
isang alaala. Hindi isang magandang bahagi ng 
nakaraan.

Pero masyado pang maaga para igiit niya ang 
sarili.

If Charlene was taking him back to his roots, 
then he would try it hard to take her with him sa 
pagtupad niya sa kanyang mga pangarap.


