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December, 2021

LOST SOUL?

Someday, I wish to see you smiling back at
me. I wish to hear you whisper, “Babe, I’m
home. Home… Home… Yes, you’re finally
home, ohhh…”

Napangiting sumandal ako sa backrest ng
upuan. Nasa breakfast table ako sa side ng
garden sa bahay ng mag-asawang Valle.
Papatirik na ang sikat ng araw pero dahil sa
lilim ng mataas na puno sa tapat ng mesa, safe
pa ako sa init. Freshly baked cookies at cup of
coffee ang kaharap ko.

Ten minutes nang nasa hit single ng bandang
Red Shade ang focus ko. Ten years na pala noong
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sumikat ang kanta? Kung hindi pa sa viral
audio na binuhay ang curiousity ko, hindi aabot
sa banda ang research ko.

Ang viral audio ay boses ng bata na
nagkukuwento ng isang love story sa alagang aso
na gusto nitong matulog na. Nauna ko nang
nalaman na si Zeeky ang bata, ang six-year-old
eldest son ng mag-asawang Laureen at Zevio
Roman Valle.

Si Camille, ang vocalist ng Red Shade, ang
unang nahanap ko. Wala nga lang siyang alam
tungkol sa viral audio. Hindi siya ang heroine
ng story na binuhay ang interes ng publiko.

Kung ten years ago ang story, mali ako ng
taong kinausap. Binigay ni Camille ang contact
information ng former vocalist ng Red Shade, si
Laureen Valle o Rain sa mga nakakakilala rito.

Seven days ago, nag-meet na kami ni Rain,
si Rain na pretty at super humble. May two kids
na pala siya pero parang hindi nadagdagan ang
age. Kung ano ang nakita ko sa old photos niya,
walang gaanong pagbabago except sa slim siya
noon at mas gumanda ngayong medyo nag-gain
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siya ng weight.
Sa dating ni Rain na mahinhin at feminine,

hindi ko naikabit agad sa kanya ang drums.
Lalong hindi ang energetic niyang performances
sa stage noon na nakita ko sa video clips.

Naisip ko rin na hindi si Rain ang tipo ng
babaeng comfortable mag-spill ng sariling love
story. Lalo na kung alam niyang posibleng mai-
share iyon sa public. Kaya naman nagulat
talaga ako nang magaan niyang tinawanan
lang ang dahilan kung bakit pinilit kong mag-
meet kami—ang hit song niyang Coming
Home. Ang backstory ng kanta at ang love story
na kakabit niyon ang gusto kong malaman,
kung okay lang sa kanya.

Umabot yata sa level ten ang saya ko nang
hindi man lang nagdalawang isip si Rain na
mag-share. Ang dating nga, parang na-excite pa
siyang mag-reminisce ng story na nangyari ten
years ago.

Pero may kondisyon ang pag-spill niya ng
sariling love story. Okay lang sa kanya na gawin
ko ang kahit ano sa story nila ng asawa niya
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basta makuha ko rin ang version ni Mr. Valle.
Kung gagawin ko mang novel, short story,
audiobook, poem, blog or vlog, walang kaso kay
Rain. Kailangan lang talagang marinig ko rin
ang point of view ni Mr. Valle.

Pagkarinig ko sa kuwento, alam ko nang
hindi ako matatahimik na hindi sila
mapapasama sa files ko ng real life heroes and
heroines. Agad-agad akong nag-attempt na ma-
meet si Mr. Valle para sa short interview.

Ang result?
Pang-seventh day na ngayon na rejected ang

bawat attempt ko.
Susuko ba ako nang ganoon lang?
Hindi na ako si Viah Vierre kung kilala ko

ang term na give up.
Si Rain ang binalikan ko. Siya ang nag-

iisang backup na hindi matatanggihan ang
subject ko. Kay Rain na ako humingi ng tulong.

Dinig na dinig ko ang naaaliw na tawa niya
sa kabilang linya. Isang magaang, “Okay, try ko
na lang, Viah, ha? Not sure kung papayag siya.”

Last night, nag-text si Rain na kung free ako
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sa umaga as early as seven-thirty a.m., pumunta
ako sa bahay nila. Nasa bahay daw hanggang
lunchtime ang asawa niya kaya kung okay lang
sa akin maghintay sa free time ni Mr. Valle
between eight to eleven a.m., welcome akong
mag-stay.

Dumating ako ng seven-twenty a.m. sa Valle
residence. Seven-thirty, lumabas ng bahay si Mr.
Valle karga-karga ang youngest daughter nila ni
Rain. Naka-jogging outfit ang mag-ama. Kung
alam na niyang naghihintay ako, hindi ko sure.
Ang sure ako, wala siyang pakialam sa paligid.
Nasa anak ang atensiyon niya, nagkukulitan
ang dalawa habang palabas ng gate. Tinanaw
ko na lang sila. Pumunta naman akong
handang maghintay kahit hanggang twelve
noon pa kaya okay lang.

Lampas eight a.m. na nang bumalik ang
mag-ama. Saka lang yata napansin ni Mr. Valle
ang presence ko. Huminto sila sa may gate. May
kung anong sinabi si Mr. Valle sa anak—at
napangiti ako nang sabay silang nag-wave sa
akin.
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Gumanti rin ako ng “happy wave.”
Pagdating ng ten a.m., lumapit na sa akin si

Mr. Valle na may dalang mug ng kape. Agad
akong tumayo at binati siya. Naglahad ako ng
kamay. “Viah Vierre.”

Nag-shake hands kami. “Zero Valle.”
Walang three minutes ang introduction. Na-

mention pa niya ang recent short story sa site ko
na story daw ng isa sa mga client ng Valle
Construction. Medyo nagulat ako na alam niya
ang tungkol doon. Ang recently posted short story
sa site ko ay…

“NineWishes?”
Ngumiti siya. “Yeah.”
Napangiti rin ako. “Na-mention na siguro

ni Rain kung bakit ako nangungulit pa rin after
numbers of failed attempts, Mr. Valle.” Nag-
sorry ako sa pangungulit at sa abala. Kasunod
kong binanggit na hindi ko ma-let go ang story
mula nang marinig ko ang viral audio last
month. Ang cute at ang heartwarming ng
pagkakakuwento ng bata ng “best story in the
world” daw sa alaga nitong naririnig din sa
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audio ang mahinang pag-ungol. Nagtapos ang
audio na sinasabihan ng bata ang aso na
matulog na at ng “I love you.”

Hindi na ako nagsayang ng oras, na-mention
ko na rin sa maikling detalye ang naging usapan
namin ni Rain. Nakita ko ang pagngiti niya
bago humigop ng kape.

“Na-mention ni Rain na ikaw daw ang sun
and rainbow niya noon at ngayon. Kilig and
sweet ang version niya ng story ninyo. May
kondisyon nga lang bago ko ma-share sa readers:
kailangan kong marinig din ang version mo
bago siya magbigay ng permission.” Nag-pause
ako at naghanda nang mag-take ng important
details. “Kung sweet and kilig ang version ni
Rain, ano’ng version mo sa story n’yo, Mr.
Valle?”

Marahan niyang inangat ang mug ng kape
at humigop, bago sumandal sa backrest ng metal
chair at tumingin sa gumagalaw na mga dahon
ng puno. “Painful.”

Nawala ang ngiti ko, biglang bumalik sa
mga mata ni Mr. Valle ang tingin ko. “Painful?”
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ulit kong hindi makapaniwala. Saang part ng
story nila iyon?

“Painful,” ulit niya at dinugtungan na ng
detalye ang isang salitang iyon para
maintindihan ko…

April, 2011

“I WANT to hold you, kiss you, love you but
you were just a part of my dream. Yes, oh, yes,
just a beautiful dream…” Hindi sana gustong
umiyak ni Laureen pero ang bilis lang tumulo
ng mga luha nang kinanta na niya ang chorus
ng Coming Home. Ang kantang iyon ay nabuo
niya sa mga gabing lagi siyang napapaiyak at
isang mukha lang ang nakikita sa isip.
“Someday, I wish to see you smiling back at
me. I wish to hear you whisper, “Babe, I’m
home. Home… Home… Yes, you’re finally
home, ohhh…”

Nasa huling set na ang banda nilang Red
Shade sa Mystic bar. Siya ang drummer ng
banda pero nang gabing iyon ay nagpalit sila
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ng posisyon ng vocalist and lead guitarist
nilang si Wayie. Si Butch ang nasa bass guitar
at si Gabe ang nasa keyboard. Kinakanta ni
Laureen ang pinakabago niyang
komposisyon—ang “Coming Home.” Bigay
na bigay sa pagtugtog ang mga kasama,
patunay na gaya niya, nilalamon din ang mga
ito ng musikang likha nila.

Gusto niyang magtampo na hindi man
lang naalala ng banda ang birthday niya pero
hindi iyon ang dahilan ng pag-iyak ni
Laureen; ang kanta at ang taong dahilan kung
bakit niya nabuo ang lyrics niyon.

“You were a lost soul wandering here. You
were alone. You were sad. You were hurt. Is it
a curse? No, babe, it’s destiny’s call. Let me
hold your hand. Let me show you sunshine.
Let me find a way. A way home…” Hinayaan
niyang tumulo lang ang mga luha. “Babe, I’ve
waited for so long. Right now, right here, all I
need is you. Back to me, back home… Ohh-
ohh. This is me. Here I am. And there you
are… Coming home. Coming home…”



Forever, Love | 12 | Catalog

Nakayuko siya nang matapos sa pagkanta.
Napuno ng palakpakan ang paligid.
Pasimpleng tinuyo niya ang mga luha.
Nakangiti na si Laureen nang mag-angat ng
tingin.

Ang pamilyar na boses ni Rajed—ang cool
boss ng Mystic bar—ang sunod na narinig
niya. Hinanap ito ng mga mata niya. Nasa
bandang kanan ng stage ang boss, hawak ang
wireless microphone at ngiting-ngiti. Hindi
niya inaasahan ang sunod na sinabi nito.

May surprise gift sa kanya ang mga
kasama. Nakaawang ang mga labing
napatingin si Laureen sa mga ito. Si Wayie,
mabilis na itinulak ang bar stool malapit sa
hagdan ng stage. Hinila naman siya ni Butch
at sapilitang pinaupo roon. Si Gabe naman,
nahagip ng mga mata niyang nasa audience at
namimigay ng red roses.

Bumalik din sa kanya-kanyang puwesto sa
stage ang mga kasama niya. Sinadyang
magbaba ng tingin ni Laureen nang tumutok
sa kanya ang spotlight. Gusto niyang itago
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ang mukha habang sinasabi ni Boss Raj ang
good traits niya. Sa huli, sinabi nito na na-
miss siya ng fans at welcome sa pagbabalik
niya sa stage.

Tumugtog na uli ang banda. Ang hirap
pigilan ng emosyon. Lalo na nang pumuno sa
paligid ang instrumental ng kantang IWill Be
Here. Naluha na naman siya. Ang kantang
iyon ay puno ng mga alaala.

Iniwan ni Wayie ang drums, ito ang
kumanta. Na sinabayan pa ng nasa keyboard
na si Gabe. May mga luha man, napangiti si
Laureen sa ganda ng boses ng dalawa. Nasa
gitna siya ng stage pero pakiramdam niya,
bigla siyang bumalik sa mga pamilyar na
eksenang hindi siya mag-isa.

Naging malinaw uli sa isip niya ang mga
nakaka-miss na eksenang alam niyang hindi
na mauulit pa.

Mas napaiyak siya nang isa-isa nang
umakyat sa stage ang ilan sa mga audience.
Bawat isa ay nagdala ng pulang rosas. Bawat
isa ay binabati siya at humahalik sa kanyang
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pisngi. Nahulaan na niya na si Gabe ang
pumili ng mga audience na lalapit sa kanya.
Ang kaibigan din ang “utak” ng “twenty-two
roses” na iyon.

Mas tumungo si Laureen para itago ang
mukhang basang-basa na ng luha.

Parang nag-e-echo sa utak niya ang lyrics
ng I Will Be Here.

Nagsunod-sunod pa ang mga luha ni
Laureen pagdating ni Wayie sa partikular na
mga linyang natatandaan niya. Hawak na
niya ang twenty-two roses nang kumawala
ang emosyon ni Laureen. Yumugyog na ang
mga balikat niya.

Hindi niya inaasahan ang kasunod na
pangyayari. May isang audience na umakyat
sa stage pero hindi na rosas ang dala nito—
puting panyo para sa mga luha niya. Bago pa
niya magawang abutin ang panyo, nasa mga
huling linya na ng kanta si Wayie. Hindi
ingay galing sa audience ang kasunod ng
pagtatapos ng kanta—katahimikan.

Wala ang ingay sa paligid. Wala ang
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pamilyar na palakpak. Katahimikan ang
nanaig na parang naghihintay ang lahat sa
susunod na mangyayari.

“You’re crying hard,” sabi ng lalaking may
hawak na panyo. Literal na hindi siya
huminga. Ang heartbeat ni Laureen,
pakiramdam niya ay parang computer na
sandaling nag-hang. Hindi niya
maipagkakamali sa iba ang boses nito. “It’s
your day. You shouldn’t cry as if the world’s
gonna end tonight.” Lumuhod ito sa tabi ng
bar stool at ito na ang nagtuyo sa mga luha
niya gamit ang sariling panyo. “Happy
birthday,” bati nito, sa boses na sobrang
pamilyar na sa kanya. “Tama na ang iyak,” at
matipid itong ngumiti. Tumayo na ito pero
hindi iniwan agad ng tingin ang mukha niya.
“`Ngiti ka na.”

Parang napako si Laureen sa kinauupuan.
Pabilis nang pabilis ang tibok ng puso niya.
Hindi niya magawang tuminag. Napatitig
lang siya sa lalaki—na tumalikod na at
humakbang palayo.
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“Zevio?”
Huminto ang lalaki at nilingon siya.

Nakakunot ang noo nito na parang nalilito.
“Did you say Zero?”

“Zevio,” ulit ni Laureen.
Lumunok ito bago tumingin nang deretso

sa mga mata niya. “Nagkakilala na ba tayo
bago ang gabing iyon ng aksidente?” Bumalik
ang lalaki sa tabi niya, lumuhod sa isang
tuhod sa may paanan niya at tiningala siya.

Hindi na napansin ni Laureen ang
spotlight na nakatutok sa kanila. Nasa mga
mata ani Zevio ang focus niya.

“Siguro sa panaginip mo no’ng nasa ospital
ka.”

Ang lapit-lapit na ni Zevio. Isang kilos
lang niya, magagawa na niyang abutin ito at
gawin ang matagal na niyang gustong
gawin—na hindi niya nagawa dahil hindi siya
nito maalala.

“Panaginip?” Halatang nalilitong ulit nito,
bahagyang nakaawang ang mga labi.
Sinubukan ni Laureen na pigilan pa ang sarili
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pero hindi na siya nagtagumpay. Mas nanaig
na ang totoo niyang damdamin. Kinabig niya
ang batok ng lalaki at hinagkan ito sa mga
labi.

Naramdaman niya ang pagkagulat ni
Zevio pero saglit lang naman. Nang mga
sumunod na segundo, yakap na siya nito at
tinutugon na ang halik niya.

Ang kinikilig na sigawan at palakpak ng
audience ay papahina na sa pandinig ni
Laureen. Ang heartbeat niya at ang warmth
mula kay Zevio ang mas ramdam niya.
Muling tumugtog si Gabe at itinuloy naman
ni Wayie ang pagkanta.

“Laureen…” bulong ni Zevio malapit sa
tainga niya nang mahigpit na siyang yakap
nito. ‘Rain’ siya para sa lahat. Si Zevio lang
ang tumatawag sa kanya ng ‘Laureen.’

“Zev…” Mas humilig siya sa katawan nito.
Hindi niya akalaing mangyayari iyon sa
espesyal na gabi para sa kanya.

Tears of joy na ang mga sumunod na patak
ng luha ni Laureen.
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Chapter 1

Two months ago

SADNESS?
“Yeah…”
Unang pagkakataon na kinilala at

tinanggap ni Zevio Roman “Zero” Valle na
iyon ang emosyong mayroon siya. Ang
emosyong matagal niyang itinanggi sa sarili at
pilit na pinagtakpan ng panlabas na saya.

Pero nang mga sandaling iyon na naroon
siya sa rooftop ng ospital at pinanonood ang
kalangitang unti-unti nang nagdidilim,
ramdam niyang buhay ang bigat sa puso.
Hindi niya gustong para siyang sinasakop at
nilalamon ng ganoong pakiramdam.

Dapat na magandang view ang nakikita
niya habang nakatingin sa paglubog ng araw
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pero sa halip ay mas nagdaragdag pa iyon ng
lungkot. Mas nagdidiin ng pakiramdam na
mag-isa siya. Na wala siyang kakampi. Na
walang nasa paligid para maging kasama at
karamay niya.

Masakit na realisasyon ang naging
malinaw kay Zero—ang haba ng mga
nasayang na oras na inilaan niya sa mga
walang halagang bagay. Ang mga oras na iyon
na sinayang lang niya, dapat pala niyang
ginugol sa pamilya, lalo na sa mga magulang
na paulit-ulit niyang sinaktan.

Sa maraming araw ng pag-iisa, nagbalik sa
kanya lahat. Kung paano siyang nawalan ng
pakialam sa lahat maliban sa sarili. Nilamon
siya ng negatibong emosyon kaya hindi na
niya nakitang sa kabila ng marami niyang
pagkakamali ay hindi siya sinukuan ng
pamilya.

Ngayon na wala na siyang kakayahang
ibalik ang positibong emosyon, nakikita na
niya ang mga nawalang hindi niya binigyan
ng halaga noon. Ang ama niyang si Arth
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Valle, na nakilala ni Zero na walang emosyon,
ay nakita niyang matagal na nakatitig sa
picture niya bago yumugyog ang mga balikat
sa walang tunog na pag-iyak.

Ang mama niya na si Zarina, walang araw
na hindi umiiyak. Halos hindi na kumakain
at lagi na lang yakap-yakap ang graduation
photo niya.

At si Favio, ang nag-iisang kapatid na
ginawa ang lahat para maging perpektong
anak sa mga mata ng ama nila—ang rason ng
mga negatibong emosyon na naipon nang
naipon sa dibdib niya, ay nakita niyang
tahimik na umiiyak sa tabi ng walang malay
na katawan niya sa hospital bed. Paulit-ulit
ang pakiusap nito, na gumising na siya dahil
walang kuwenta ang buhay kung wala siya
para maging kontrabida sa lahat ng plano
nito. Hindi man lang niya nakitaan ng galit
ang kapatid. Para bang ganoon lang kadali na
nakalimutan ni Favio ang ilang beses na
pananakit niya sa damdamin nito.

Inutusan siya ni Favio na gumising para
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mag-away sila. Binanggit pa ng lalaki na
naging energizer na raw nito ang mga
argumento nila. Dagdag pa ng kapatid,
kailangan niyang gumising para masuntok
man lang siya nito—dahil duwag siya. Ang
tapang niyang guluhin ang katahimikan ng
pamilya, ang tapang niyang lumaban sa mga
argumento nila, pero ang paghina ng brain
activity niya ay wala siyang ginagawa para
labanan.

Kanina lang ay nakita ni Zero na buo ang
kanyang pamilya. Dumalaw rin ang mga
kaibigan niya sa kolehiyo—na naaalala lang
niya kapag may problema. Ang tatlong tao na
malapit sa kanya na nagawan niya ng
kasalanan—sina Reeve, Ava, at Quiah. Absent
ang inakala niyang mga totoong kaibigan at
ang girlfriend niyang si Shaiva. Ang babaeng
inakala niyang mahal na mahal siya.

Sa tingin ni Zero, tama si Favio nang
sabihin nitong social climber si Shaiva
Serranos at pera lang ang habol sa kanya. Pero
sa halip na pag-isipan ang sinabi nito, init ng
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ulo ang ibinalik niya hanggang sa
nagkasakitan na sila. Galit na galit siya nang
sumakay sa isa sa mga taxi na nasa garahe.

Naalala niya ang eksenang iyon bago ang
aksidente dahil kay Quiah. Ang pagdalaw ng
babae at ang nakita niyang naaawang titig
nito ay may kung anong ginising sa kanya. At
nang banggitin nito ang sariling pangalan
habang sinasabing gumising siya, sunod-
sunod ang nakita niyang eksena sa isip—
Quiah ang pangalang binanggit niya na
naging dahilan para maputol ang lagi nang
mahabang pasensiya ni Favio sa kanya.
Nagkasakitan na sila at naging kasunod na
ang eksena ng aksidente.

Hindi niya alam na sinisisi ni Favio ang
sarili nito sa aksidente niya.

Habang naririnig at nakikita ni Zero ang
mga pamilyar na mukha, bumabalik sa isip
niya kung gaano siya naging masama sa mga
ito. Kung gaano niya binale-wala ang
atensiyon at pagmamahal ng mga ito. At
ngayong gusto na niyang yakapin o kahit
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hawakan lang ang mga taong mahalaga sa
kanya, hindi na niya magawa.

Mas masakit na ni hindi siya nakikita ng
mga ito. Ang tanging nagagawa na lang ni
Zero ay titigan ang lahat ng mga taong
dumarating at umaalis. At sa pag-alis ng mga
ito, pakiramdam niya ay may kung anong
nawawala sa kanya—hanggang pakiramdam
niya ay nauubos siya.

Emptiness.
Hindi niya gustong tanggapin pero iyon

ang naging malinaw. At naging kasunod na
ang lungkot—malalim na lungkot na parang
malakas na mandirigmang nananakop.

He felt so lost and helpless.
Hindi na rin niya natagalan ang pag-iyak

ng pamilya habang nakatitig sa walang malay
na katawan niya. Tumagos na lang siya sa
dingding para makalabas agad. Nagpunta siya
sa rooftop at doon hinayaan ang sarili na
lamunin ng masamang pakiramdam. Pagbalik
niya sa silid, naabutan ni Zero ang
nakatalikod na babaeng may sling ang kanang
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braso. Mag-isa lang ito, nakatitig sa walang
malay niyang katawan.

Nanatili lang siya sa likuran nito.
Sino ito?
Hindi pamilyar ang likod ng babae.

Naudlot ang sana ay paglipat niya ng lugar
para makita ang mukha nito—nagsalita kasi
ang babae sa may diin na tono.

“Kasalanan mo `to, eh. Kung nakinig ka
lang sa akin na bagalan mo ang
pagmamaneho, `di sana walang aksidente.
Nakakapagtrabaho sana ako nang maayos
ngayon.” Parang inis na sabi nito, pinigil lang
yata ang sariling huwag isigaw ang mga salita.

Umawang ang mga labi ni Zero.
Nagpalipat-lipat sa babae at sa nakahiga
niyang katawan ang kanyang titig. Bakit galit
sa kanya ang babaeng hindi niya kilala?

“Hindi ka rin sana nakahilata lang at
pinahihirapan ang loob ng pamilya mo.
Pasaway na `to. Ba’t kaya `di ka gumising
diyan, ha? Gumising ka, hoy! `Wag kang
duwag diyan! Mabuhay ka, para masipa man
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lang kita sa mukha!” Dumampot pa ito ng
isang mansanas sa fruit basket na nakita sa
side table at umaktong hahampasin siya niyon
sa mukha.

Napataas siya ng kilay. Sa mahinang dating
nito, nakakaaliw ang tapang ng babae. At
hindi man lang naawa sa kanya gaya ng lahat
ng dumadalaw? Ang sama rin ng rason ng
panggigising—gusto lang siyang sipain sa
mukha?

“Naka-sling na `yang right arm mo, bitchy
ka pa rin, ha?” Hindi napigilan ni Zero na
sabihin.

Biglang lumingon ang babae—at na-shock
nang makita siya. Nagpalipat-lipat ang tingin
nito sa kanya at sa katawan niya sa hospital
bed. Nanlalaki at bilog na bilog ang mga mata
nito, naka-shape “O” rin ang bibig.

Ngumisi si Zero.
Namutla ang babae, nabitiwan ang

mansanas, at halos bumangga sa pinto nang
takbuhin nito iyon para lumabas.

Natawa siya—na nawala rin mayamaya.
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Napatutok ang tingin ni Zero sa mansanas na
nabitiwan ng babae.

Did she just…
Natigilan siya. Bumalik sa pinto ang titig

niya at sa hospital bed uli.
Nakita siya ng babae?
Takot na takot ito, ibig sabihin…
Unti-unting napangiti si Zero.
Hindi na siya mag-iisa sa mga susunod na

araw.

HALOS hindi na huminga si Laureen habang
nakakapit sa upuan. Nawala na rin yata ang
epekto ng nainom niyang Jose Cuervo. Mabilis
na mabilis na ang pintig ng puso niya dahil sa
takot. Sising-sisi siya na ang taxi pang iyon ang
nasakyan niya. Sana pala ay naghintay na lang
siya ng iba. Sa tingin niya, kung hindi suicidal
ang driver ay wala ito sa katinuan. Halos
paliparin nito ang taxi.

Sobrang bilis nila!
“Ano ba, Manong?! Balak n’yo bang

magpakamatay, ha? Aba, kung iyon ang plano
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n’yo, hindi sana kayo nagsakay ng pasahero!”
pasigaw na sabi niya sa driver. Sumakay siya
roon nang hindi binibistahan ang anyo ng
driver. Ang nadaanan lang ng kanyang tingin
ay ang black cap at black jacket nito. “Ihinto
n’yo sa tabi at bababa ako!” sigaw uli niya.
“Magpakamatay kang mag-isa mo—” Naudlot
ang pangungusap niya nang tumingin ito sa
rearview mirror. Kulang na lang ay manlisik
ang mga mata ng driver sa galit.

“Oh, God,” usal ni Laureen. Natiyak niya sa
sarili na wala nga ito sa katinuan. “Valentine’s
Day ngayon, `wag N’yo po akong pababayaan,
Lord. Ang pamilya ko, hindi ko sila puwedeng
iwan ngayong gabi. No… please. God,
please…” Nag-panic na siya. Sinikap niyang
mag-isip ng maaari niyang gawin. May dalawa
siyang pagpipilian: ang tumalon mula sa taxi o
magmakaawa sa baliw na driver na ihinto nito
ang sasakyan. Mapanganib ang una pero sa
tingin niya ay mas posibleng makaligtas siya
kapag iyon ang pinili niya. Sa mga mata pa
lang ng driver, alam na niyang hindi siya nito
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pakikinggan.
Sinubukan ni Laureen na buksan ang

pinto—locked. Napapikit siya at kumapit na
lang nang husto sa upuan. Ano’ng gagawin niya?
Madaling-araw nang mga sandaling iyon kaya
malinis na ang kalsada.

Muli siyang nanalangin sa isip. Nakiusap
siya sa Diyos. Sa tingin niya ay milagro na ang
kailangan. Nanganganib na ang buhay niya
mula nang sumakay siya sa taxi. Walang
solusyon na siguradong ligtas siya. Ang
kakapitan na lang niya ay tulong na galing sa
langit. Bulungan sana ng mga anghel ang driver
para bumalik ang katinuan.

Siguro nga, pinakikinggan talaga ng Diyos
ang mga tulad niyang nagsusumamo nang taos
sa puso. Nakatanaw siya ng intersection.
Nagdasal na lang siya na sana ay pula ang
traffic light. Tatadyakan na lang niya ang pinto
para makalabas siya.

Pula nga ang ilaw ng traffic light pero
idineretso ng baliw na driver ang taxi!

Kitang-kita ni Laureen ang mapanglaw na



Forever, Love | 29 | Catalog

headlights ng kasalubong nilang malaking
truck. Nilamon ng marahas na tunog na likha
ng pagsalpok ng taxi sa truck ang malakas na
sigaw niya.

Hinihingal na bumalikwas ng bangon si
Laureen. Pawisan siya at mabilis ang pintig ng
puso. Pumikit siya nang mariin habang
paulit-ulit ang pagsagap niya ng hangin.
Hanggang kailan ba siya pahihirapan ng
alaala ng aksidenteng iyon?

Maayos naman na siya. Nagpapasalamat
siya sa Diyos na mababaw na sugat, bugbog,
at pilay lang ang tinamo niya. Paulit-ulit na
ipagpapasalamat niyang buhay siya. Hindi
man niya magawang tumugtog dahil hindi pa
magaling ang balikat at braso niyang
pinakamalalang napinsala, sapat nang buhay
siya.

Hindi man alam ni Laureen kung paano
siyang nakaligtas—gayong ang driver ng taxi
ay comatose pa rin—ay hindi na mahalaga.
Sapat nang buhay siya. Hindi man dapat ay
naaasar talaga siya sa driver na dinala siya sa
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sitwasyong iyon. Nakakainis na wala itong
pagpapahalaga sa buhay.

Napahagod siya sa sentido. Hindi niya
alam kung naapektuhan ba ng aksidente ang
utak niya kaya may mga nakikita siyang hindi
niya dapat makita. O baka guniguni lang
niya ang nakita sa ospital—na nasa likuran
niya ang kaluluwa ng driver?

Mariing napapikit si Laureen. Hindi na
nawala sa utak niya ang eksena. Totoong-
totoo ang nakita niya. Dalawa talaga ang
lalaking kasama niya—iyon lang kasi ang
paliwanag sa eksena sa ospital. Nasa kama ang
katawan ng driver na walang malay pero
naroon ang isa pang kamukha nito, nasa tabi
niya at kinausap pa siya!

Kung kaluluwa nga iyon, bakit nakita
niya?

Wala siyang third eye bago siya
naaksidente. Bakit ngayon ay nakakakita na
siya ng kaluluwa—kung kaluluwa nga iyon?
Hinagod-hagod ni Laureen ang kanyang
dibdib. Napatingin siya sa drum set sa
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bandang paanan ng kama niya. Nami-miss na
niyang tumugtog.

Mabagal na iginalaw-galaw niya ang
kanang braso at balikat. Masakit pa rin talaga.
Siguro ay ilang araw pa ang kailangan niyang
palipasin bago mawala ang sakit niyon at
maigalaw niya nang mabuti.

Pupunta uli siya sa ospital para sa halagang
ipinangako ni Favio, ang kapatid ng comatose
na driver ng taxi. “Zevio Roman” daw ang
pangalan ng driver na iyon. Anak-mayaman
pala ang pasaway na iyon, bunsong anak ng
pamilya Valle. Hindi talaga si Zevio Roman
ang namamasadang driver ng taxi. Kung bakit
ito nagsakay ng pasahero, wala ring ideya si
Favio.

Ayon pa sa eldest Valle, basta na lang daw
sumakay si Zero—iyon pala ang tawag ng
lahat sa lalaking iyon na comatose—sa isa sa
mga taxi sa garahe ng Valle Taxi and Transport
Services at pinaharurot iyon palayo. Galit na
galit daw si Zero dahil sa namagitang away sa
magkapatid. Ang hindi raw maintindihan ni
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Favio ay kung bakit hinintuan siya ni Zero
nang pumara siya.

Sinagot ng pamilya Valle ang hospital bills
ni Laureen. Dumaan siya sa silid ni Zero nang
araw ng discharge niya sa ospital—ang araw
na nakita niya ang “twin” nito na nasa tabi
niya. Sa gulat at takot, nakalimutan ni
Laureen ang pinsala niya. Napatakbo siya
palabas ng silid.

At kanina lang ay napanaginipan niya ang
aksidente.

“Ate Rain, breakfast na!” masiglang tawag
sa kanya ng sampung taong gulang na kapatid
niya na si Lorenz o “Loy.”

Eleven years ang agwat ng edad nila pero
close sila nito, siguro dahil madalas ay parang
bata pa rin siyang kumilos. Ang sabi pa nga ng
Nanay Elena nila, kung makipagkulitan daw
siya sa kapatid ay parang dalawang taon lang
ang pagitan ng mga edad nila. Hindi kasi niya
gustong nalulungkot si Loy kaya kapag gusto
nitong makipaglaro ay siya ang
nagboboluntaryong makipalaro dito.
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Sinasabayan niya ang bunso nila sa lahat ng
larong gusto nito.

Sumampa si Loy sa kama at niyakap siya.
Hindi nito iyon dating ginagawa. Pag-uwi
niya sa bahay mula sa ospital ay nagulat siya
nang yakapin siya ng kapatid. Ayon sa ina
nila, sobrang nalungkot at natakot ito nang
makitang nasa ospital siya at may mga sugat.
Hindi siya dapat nakita ni Loy sa ganoong
anyo. Pero ayon sa nanay nila, ayaw
magpapigil ng kapatid niya. Iyak daw ito
nang iyak nang malaman ang balita kaya
isinama na lang ng ina nila sa ospital.

“Susunod ako, Loy,” sabi niya pagkatapos
gumanti ng yakap dito. “Mauna ka nang
kumain, papasok ka pa.”

“Sige, Ate. `Laro tayo pag-uwi ko?”
“Oo naman. Basta `yong laro na isang

kamay lang ang kailangan, ha?” Inginuso niya
ang kanang braso. “`Di pa puwedeng
gumalaw si Ate, eh.”

“`Di ka pa rin puwedeng mag-drums?”
“Malapit na, Loy. Sige na, mag-breakfast
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ka na.”
Tumango ito at lumabas na ng silid niya.

Bumangon na si Laureen para pumasok sa
banyo. Sa mabagal na pagkilos ay naligo siya
at nagbihis bago bumaba sa kusina. Sabay
silang nag-almusal ng ina. Pagkatapos kumain
ay nagpahinga siya nang ilang minuto bago
siya nagtungo sa ospital.
NAGHIHINTAY na si Favio kay Laureen sa
silid na kinaroroonan ng comatose na kapatid
nito. Isang sobre ang iniabot nito sa kanya.
Tinanggap iyon ni Laureen nang hindi man
lang tiningnan ang laman. Nagpapasalamat
na siya kay Favio nang makita niyang basta na
lang tumagos sa dingding si Zero.

Shocked na natutop ni Laureen ang
kanyang bibig. Natiyak niya sa sarili na
kaluluwa nga ang nakikita niya at hindi
bahagi lang ng kanyang imahinasyon.

“Nakikita mo ako?” tanong sa kanya ni
Zero, inilapit pa ang mukha sa mukha niya.

Hindi siya makasagot, nakanganga lang
siya. Gusto niyang magpanggap na hindi ito
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nakikita pero paano? Ang kumpirmasyon na
kaluluwa lang talaga ang nakikita niya ay
sapat para manghina ang mga tuhod niya.

“Are you okay?” nakakunot-noong tanong
ni Favio sa kanya. “Namumutla ka.”

“O-okay lang ako,” sagot niya, halos hindi
na lumabas ng lalamunan ang boses. “Aalis na
ako, s-salamat dito.” Nagmadali na siyang
lumabas ng silid.

“Hey, hey!”
Narinig niya ang boses ni Zero.

Naramdaman niyang sumusunod ito sa
kanya. Hindi niya ito magawang sagutin dahil
sa mga tao sa paligid. Kung tama ang kutob ni
Laureen na siya lang ang nakakakita rito ay
magmumukha siyang baliw na kinakausap
ang sarili. Mas binilisan niya ang paghakbang.

“Tatakasan mo ako? `Wag na,” sabi uli ng
kaluluwa. “Hindi rin naman kita
patatahimikin. Sayang ang effort mo.”

Kusang huminto ang mga paa niya. Nasa
labas na siya ng ospital nang sandaling iyon at
mga kotse na ang nasa paligid nila.
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Nakakuyom ang mga kamay na nilingon niya
ito.

“Kung magsalita ka, parang kasalanan ko
pang na-comatose ka, ah? Hoy, kaluluwa!
Kung hindi mo natatandaan, kasalanan mo
kung bakit tayo naaksidente! Kung wala
palang kahulugan ang existence mo sa
mundo, `di ba dapat nagpakamatay ka na
lang mag-isa mo? Bakit idinamay mo pa `ko?
May pamilyang umaasa sa akin, may ten years
old akong kapatid na pinag-aaral!”

Luminga-linga sa paligid si Laureen para
tiyakin na walang nakakakita sa paglilitanya
niya sa kausap na hindi nakikita ng ibang tao.

“Ngayon heto ako, hindi makatugtog
dahil injured `tong braso ko. Sa tingin mo,
paano ako tutugtog ng drums, ha? Paano ako
kikita sa gig na ganito? Baka lang hindi mo
alam, pinatay mo ang raket ko!” Itinaas niya
ang sobre na galing kay Favio. “Ito? Oo,
kinuha ko ang in-offer na amount ng kapatid
mo. Deserve ko naman sigurong tumanggap
ng tulong kasi ikaw ang gumawa sa akin nito,
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`di ba? Ikaw ang may kasalanan sa aksidente
natin! Kaya—”

“Really, huh? Paano ka ba napunta sa
taxi?” putol nito sa sinasabi niya.

“Eh, `di sumakay ako—”
“Exactly! Nagtawag ka at sumakay, tama?

Hindi kita pinilit. Hindi kita kinidnap. Bakit
ako na lang ang may kasalanan ngayon?
Ginusto mo ang ginawa mo that night. Kung
hindi mo ako tinawag, hindi ako huminto.
Wala ka sana sa taxi at hindi ka nadamay sa
aksidente. `Yang nangyari sa `yo? Kasalanan
mo `yan.”

Naningkit ang mga mata ni Laureen. Bago
pa niya mapigil ang sarili ay hinampas na niya
ito ng maliit niyang bag. Nakalimutan niyang
kaluluwa nga pala ang kausap kaya dumaan
lang sa katawan nito ang hampas niya.

Ngumisi si Zero. “I’m a ghost, woman, in
case you haven’t noticed.”

Kung posibleng patayin ng matalim na
tingin ang isang kaluluwa ay kanina pa niya
ginawa. “Ghost ka na’t lahat, ang sama pa rin
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ng ugali mo!” pasinghal na sabi niya.
“Subukan mong guluhin ako, bubunutin ko
ang life support mo!” banta niya bago
nagmartsa palayo. Pinara ni Laureen ang
unang parating na taxi. Napahiyaw siya sa
gulat nang pag-upo niya sa backseat ay nasa
tabi na niya si Zero. Nagulat sa kanya ang
driver.

“Go ahead, tell him,” utos pa ni Zero.
“Sabihin mong may kasama kang ghost.”

Nakuyom ni Laureen ang isang kamay.
Pilit na kinalma niya ang sarili. “Akala ko,
may something sa upuan, Manong,”
pagdadahilan niya sa driver na nakatingin pa
rin sa kanya. Sinabi na niya rito ang address
ng apartment niya. Ipinagpapasalamat ni
Laureen na hindi na nagsalita ang unwanted
company niya. Parang naaliw ito sa
pagmamasid sa mga tanawing nilalampasan
nila.

Pagkalipas ng halos isang oras ay naroon
na sila sa apartment. Pagkatapos magbayad ni
Laureen sa driver, bumaba na siya ng taxi at
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dere-deretsong pumasok sa bahay nila.
“Hindi ka ba curious kung bakit nakikita

mo ako?” tanong sa kanya ni Zero.
“Ikaw, hindi ka ba curious kung bakit ako

lang ang nakakakita sa `yo?” sarcastic na balik
niya at inirapan ito. Ngumisi lang ang ghost.
Lalo na siyang nainis.

“Why aren’t you afraid of me, huh? Ghost
ako. `Di ba dapat natatakot ka sa `kin? Bakit
parang mas galit ka kaysa takot?” parang
nang-aasar pang tanong nito.

“Mas takot akong magutom ang pamilya
ko. Alam mo kung ano’ng `andito?” Nag-tap
siya sa tapat ng puso. “Urge—malakas na urge
na patayin ka!” pasinghal na sabi niya rito.

“That’s cruel.” Mas lumapad ang ngisi nito.
“What’s your name?”

Masamang tingin lang ang ibinalik niya sa
kaluluwang makulit.

“Gusto mong takutin ko ang pamilya
mo?”

Nagawa pa talagang pagbantaan siya?
Ang eksenang takbo nang takbo si Loy
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para magtago sa multo ang nakita ni Laureen
sa isip. Pinigilan na niya ang sarili. Hindi
dapat madamay ang pamilya niya, lalo na ang
inosente niyang kapatid.

“Laureen,” sagot niya at inirapan ito.
“Alam mo, bagay sa `yo ang name mo,
Zero—zero heart, zero conscience, zero
goodness! Bad ghost—”

“Sino’ng kausap mo, Rain?” tanong sa
kanya ng ina pagpasok niya sa sala.

Itinikom agad ni Laureen ang kanyang
bibig.

Ang lakas ng tawa ng pasaway na
kaluluwa!

Kung tatamaan lang ito ng sipa niya,
ginawa na ni Laureen kanina pa. “Ahm…
sarili ko lang, `Nay. Self talk ho,”
napapangiwing pagsisinungaling niya.
Lumapit siya sa ina at iniabot dito ang sobre.
“Panggastos natin,” aniyang ang tinutukoy ay
ang perang laman ng sobre. “Kung kakayanin
ho, tipirin natin hanggang sa puwede na uli
akong mag-gig.”
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“Saan galing ito, anak?”
“Sa kapatid ho ng baliw na driver na may

kasalanan ng aksidente ko,” mariing sabi niya,
saka tiningnan nang matalim si Zero na
prenteng nakaupo sa sofa, nauna pa talagang
naupo kaysa sa kanya. Sinisipat nito ang
kabuuan ng bahay nila. “Tulong `yan, `Nay.”

“Magkano ba `to?” Sinipat ng nanay niya
ang laman ng sobre. Mayamaya ay suminghap
ito.

Napatingin siya rito. “Bakit ho?”
“Binilang mo ba ang perang `to bago mo

tinanggap?”
“Hindi ho. Bakit, `Nay?”
“Singkuwenta mil—”
“Singkuwenta mil?!” bulalas niyang

namilog pa ang mga mata. Sobra-sobra
naman pala ang iniabot ni Favio. Akala niya,
mga ten thousand lang kaya hindi na siya nag-
check. Sinagot na ng pamilya Valle ang
hospital bills niya kaya hindi na nag-expect si
Laureen ng malaking amount. Hindi niya
naman alam na ganoon kalaki ang ibibigay ni
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Favio.
Lumapit siya sa kanyang ina at binilang

ang laman ng sobre. Natampal niya ang
kanyang noo nang matiyak na tama ang
bilang nito. Ang tanga niya. Bakit ba hindi
niya naisip na tingnan agad iyon? `Di sana,
naibalik na niya agad kay Favio ang kalahati
niyon.

“Twenty-five thousand lang ang kunin
natin, `Nay. Ibabalik ko ho `yong half—”

“Bakit pa?” sabad ng kaluluwa ni Zero.
“What’s fifty thousand anyway? Sunglasses
lang ni Favio ang worth niyan. O baka
ibabalik mo lang kasi nandito ako at nagi-
guilty ka? Nagi-guilty ka kasi kasalanan mo
naman talaga kung bakit napasama ka sa
aksidente.”

Nagtagis ang mga bagang ni Laureen.
Nilingon niya ang ina na abala sa paghati sa
pera. “`Nay, may alam ho ba kayong way para
maitaboy ang nakakainis na bad ghost
papuntang impiyerno?” Lalo siyang nainis
nang tingnan niya si Zero at nakitang tatawa-
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tawa ito. Ibinalik na lang ni Laureen ang
tingin sa inang napamaang sa kanya.

Nagsalubong ang mga kilay nito. Sa anyo
ng ina ay parang biglang nag-alala sa kanya.
“Huwag mong sabihing hindi na lang ang
nauulit na panaginip mo tungkol sa aksidente
ang gumugulo sa `yo ngayon, Rain? M-may
nakikita ka na rin bang mga kaluluwa, anak?”

Hindi niya gustong mag-alala pa ang ina
kaya mas pinili ni Laureen na siya na lang ang
mahirapan. “Huwag n’yo na hong isipin ang
sinabi ko. Naisip ko lang `yong movie na
pinanood namin ng mga kabanda ko, `Nay.”

“Little liar,” sabi ng kaluluwa.
Nahagod niya ang kanyang dibdib. Kung

magpapatuloy ito sa pang-iinis sa kanya ay
may kutob si Laureen na mas mauuna siyang
mamatay kaysa sa comatose na katawan nito.
Pakiramdam niya ay aatakihin siya sa puso sa
maiipon niyang inis kay Zevio Roman
“Baliw” Valle.

“Ibigay n’yo na lang ho sa akin ang half ng
fifty k para maibalik ko agad bukas, `Nay,”
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muling sabi niya sa ina bago siya pumasok sa
kanyang silid. Pabalabag na isinara ni Laureen
ang pinto pagkapasok niya. Nakangiting
tumagos doon ang kaluluwang nahuhulaan
na niyang magiging bangungot niya sa mga
susunod na araw. Sa tingin ni Laureen, wala
talaga itong balak na patahimikin siya.
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Mine
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Tanglaw sa tagong daan.
Si Clarice ang nagsindi ng sinasabing

tanglaw sa tagong daan—ang lumang lampara
sa tree house. Kung hindi nakita ni Ivan ang
sariling mabilis na napunta sa ibang lugar nang
hindi man lang niya namalayan, hindi siya
maniniwala sa hiwaga ng lumang lampara.

Tanda ni Ivan na nasa tree house pa lang
sila, magulo na ang utak niya. Hindi na
nawala ang pag-aalala niya. Wala siyang
maayos na tulog at kain. Wala nang iba pang
mahalaga sa kanya kundi makita si Hanah na
ligtas.

Pagkasindi ni Clarice sa lumang lampara,
bumalik ang babae sa pagitan nila ni Ram.
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Hinawakan nito ang kamay nilang dalawa.
Nakasisilaw na liwanag na ang kasunod. Nang
muling maging malinaw ang paligid, nasa
ibang lugar na sila.

At sa bagong lugar, ang malilim na puno
agad ang nakita ni Ivan. Bakit hindi kung
nakasandal sa katawan ng punong iyon si
Xantus—at yakap si Hanah na tulog o walang
malay?

Hindi niya sigurado.
Sa mismong oras na susugod na siya,

pinigilan ni Ram ang kanyang braso. Si Clarice
naman, napatitig kina Xantus at Hanah bago
bumalik kay Ram ang tingin.

“Nasa Isla Ilumina tayo,” mahinang sabi ni
Ram, mahigpit ang hawak sa braso ni Ivan.
“Kung nagagamit nila ang mahika sa mundo
natin, mas malakas ang mahika nila rito. `Wag
kang pabigla-bigla—”

“Hanah!”
Walang makakapigil sa kanya kahit pa

pinakamalakas na mahika. Binawi niya ang
braso kay Ram at deretso sana ang paglapit pero
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kumumpas si Xantus—at para siyang bolang
tumama sa pader at nag-bounce back.

Napamura si Ivan nang napaupo siya sa
lupang may mga pinong-pinong damo. Sakto
pagkabagsak niya, nag-angat ng tingin si
Xantus. Umangat ang sulok ng labi nito sa isang
misteryosong ngiti. Hindi na siya nakakilos.
Napatitig na lang sa nagliliwanag na bituin sa
gitna ng noo nito.

Naramdaman ni Ivan na nasa tabi na niya
sina Ram at Clarice. Si Clarice ang
naramdaman niyang humawak sa braso niya
para umalalay.

“Ayos lang ako, Claire,” sabi niya at umiwas
sa hawak nito. Ang totoo, hindi siya ayos lang.
Gusto niyang manakit. Mukha ni Xantus ang
gusto niyang basagin. Hindi niya gusto ang
tingin at misteryosong ngiti nito. At mas nag-
iinit ang ulo niyang ginamit nito ang
kapangyarihan para hindi siya makalapit.
Alam ng weirdo na si Hanah lang ang sadya
niya sa lugar na iyon.
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“Ram,” si Clarice na bumalik na sa tabi ni
Ram. “What’s happening? Unconscious ba si
Hanah o tulog lang? Anong ginagawa ni
Xantus?”

“Sana alam ko, Claire,” sabi ni Ram.
“Gumawa siya ng proteksiyon para hindi natin
malapitan si Hanah, `yan ang malinaw—”

Napamura na naman si Ivan. “Sinasabi ko
na nga, eh! Kinukulong nila si Hanah—”

“Sino’ng may sabi?” boses mula sa kung saan.
Sabay-sabay silang kumilos para hanapin ang
boses.

Si Valtur ang nasa likuran nila. Kasunod
nito ang itim na…

Lobo?
“Maligayang pagbabalik sa isla, Itinakdang

Mortal.”

MABAGAL NA nagmulat ako ng mga mata.
Ang blurred image ng sunrise sa beach,
naging malinaw na. Hindi ko napigilang
huminga nang malalim. Ang linaw ng scene
sa isip ko—si Ram ang nag-share ng scene na
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iyon sa point of view daw ni Ivan. Ang lead
characters, mga kaibigan din ni Ram na may
kakaibang karanasan sa Bagong Awa.

Nasa Bagong Awa pa rin ako, nakikinig sa
maraming kuwento.

Sa time ng sunrise sa beach na iyon, ang
daming scene na naipon sa isip ko. Scene
from different stories, na na-share rin mismo
ng characters. Kasama sa mga na-collect kong
best scenes na galing sa mga kakaibang
kuwento—na sa Bagong Awa nangyari. Mga
hindi kapani-paniwalang kuwento na sure
akong totoo.

Sanay na ako sa mga kuwentong kakaiba.
Sa totoo lang, ang dami ko nang na-collect.
Ang mga character—na-meet ko man o
hindi—parang nakilala ko na rin lahat.
Trusted ang source ko, si Ram na character
din sa isang makulay na kuwento. Ang stories
na galing kay Ram ang mahirap paniwalaan
pero alam kong totoo.

Parang scene sa movie na buhay na buhay
na gumagalaw ang mga characters. Ang mga
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na-collect kong stories, naipon lang. Kung
nasa isang folder sa computer ko, may perfect
na file name.

Memories
“Marami,” mahinang sabi ni Mianne.

Kasama ko siyang nakaupo sa picnic cloth na
nakalatag sa buhangin. Every sunrise, naroon
din siya. Nagkakasabay kami lagi. Pareho lang
din kami ng tinatanaw—ang horizon. Guest
siya ng isang resident sa Bagong Awa. Hindi
ko alam kung sino. Si Ram naman ang
nakakakilala sa mga residente. Sabi ni
Mianne, may one week na raw siyang nag-a-
unwind. Beach ang paborito niyang puntahan
sa time ng sunrise. “Both sunrise and sunset
memories,” dugtong niya.

Sunset Memories, name ng file ko ng stories
na painful memories ang naiwan. Sunrise
Memories naman ang beautiful memories, na
simula ng bagong buhay para sa mga taong
galing sa isang masakit na scene o kaya sa
malungkot or masakit na karanasan.
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Sa day four, pahaba na nang pahaba ang
usapan namin ni Mianne. Ang topic,
anything under the sun, na umabot na sa mga
scene and experiences na unforgettable. Sa
tagal na nanahimik kanina ni Mianne nang
magtanong ako about best scene sa life story
niya, ibang scene na ang nabuhay sa isip ko.
Scene na na-share ni Ram sa akin. Scene na
unforgettable sa story nina Ivan at Hanah—
friends ni Ram na may alam rin ng misteryo
sa Bagong Awa.

“Okay lang i-share?”
Tumingin si Mianne sa akin. “`Sulat mo?”
“Kung short story ang sunset memories

mo, ano’ng title?”
“The Gift.”
“Ang sunrise memories?”
“North Star.”
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CHAPTER ONE

Sunset Memories
The Gift

Mianne felt the sudden cold. Lamig na bigla-
bigla ang pagdating pero ang tagal mawala.
Iba talaga sa pakiramdam; nagtatagal na
parang niyayakap siya. Sa ramdam niyang
reaction ng mga balahibo sa katawan, alam
agad ni Mianne na parehong lamig iyon na
pang-three days na niyang nararamdaman.

Tumigil siya sa pagbabasa ng fashion
magazine, tumingin sa ama na nasa television
screen ang atensiyon.

“Na-feel mo `yon, Pa?”
“Feel what?” balik naman nito, obvious na

walang ideya sa sinasabi niya.
“That sudden cold. Ang lamig, eh. Iba,

`Pa. Parang nagli-linger?”
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Natawa ang kanyang ama bago ang
paghagod sa batok.

“Maine, nasa midsummer pa lang tayo.
Winter breeze `yang sinasabi mo.” Nagtagal sa
kanya ang titig nito. Ilang segundo lang na
tumitig, nagkaemosyon na ang blangkong
tingin. “Don’t you feel well, sweetheart?”

Napatitig rin muna si Maine sa ama. Ilang
araw na niyang nararamdaman iyon kaya
baka nga hindi okay ang katawan niya. Pero
sigurado naman siyang walang sipon o lagnat.
Wala siyang sakit.

“Okay lang ako, `Pa,” ang sinabi na lang
niya at napailing. Gustong walisin sa utak at
katawan ang ibang pakiramdam. Pinilit
niyang mag-focus sa binabasa pero naroon pa
rin talaga, ramdam niya sa katawan ang lamig.

Parang yakap pa rin siya.
At nang mapatingin siya view sa labas,

naroon ang proof ng summer.
Napaigtad si Mianne sa magkasunod na

tunog ng katok at phone.
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“I’ll have the phone, Maine,” sabi ng Papa
niya. Inabot na agad ng ama ang phone
receiver.

Naglakad na rin si Mianne papunta sa
pinto—na nang buksan niya, wala namang
tao. Nag-check agad siya sa labas, kung may
iniwan ang sino man iyon na bumisita sa
kanilang hindi na nakapaghintay na
pagbuksan ng pinto.

Ah, gift.
May gift na nasa tapat ng pinto. Para sa

kanya o para sa Papa niya siguro. Wala siyang
ini-expect na gift or any stuff na iwan na lang
ng mga delivery men kaya baka para sa ama.
The gift was neatly wrapped in gold, may
makinang din na yellow ribbon.

Nag-stay pa siya sa labas, hinahanap ang
nagdala ng gift. Tahimik ang mga kapitbahay
nila, nakasarado ang pinto ng mga bahay kaya
wala siyang nahulaang posibleng sender ng
gift.

Isinara na lang ni Mianne ang pinto.
Bumalik sa living room habang tinititigan ang



MINE BY VICTORIA AMOR | 56 | Catalog

gift. Na-curious siya sa mysterious sender na
hindi nagpakita.

“Phone, Maine,” naudlot ang sana ay
pagsalampak ni Mianne sa carpeted na sahig.
Para sa kanya pala ang tawag?

“Sino, `Pa?”
“Dylan.”
Umawang ang mga labi ni Mianne bago

ang pamimilog ng mga mata. Binitiwan na
agad niya ang gift. Nag-shift ng focus ang
utak niya sa iisang pangalan—Dylan.

Boyfriend ni Mianne si Dylan. First love
and first everything. Mahal na mahal nila ang
isa’t isa—dati. May isang bagay lang na nasa
pagitan nila—ang pangarap niya. Pangarap na
mas pinili niyang sundan at abutin.

Umalis siya ng Pilipinas para mag-aral ng
Fashion Design sa France. Ang naisip ni
Mianne, ang bata pa nila para mas piliin
niyang ilagay sa top one ng priority list ang
pag-ibig. Gusto muna niyang i-push ang sarili
sa full potential niya bilang creative
individual. Hindi pa niya gustong makulong
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sa relasyon. Hindi niya gustong ma-limit sa
isang maliit na mundo lang. Gusto niyang
mag-explore pa, tingnan ang mundo nang
mas malawak. Hindi rin niya gustong saktan
ang amang mataas ang expectation sa kanya.
Hindi man nito sabihin, alam ni Mianne na
isang anak na maipagmamalaki nito ang
gustong makita ni Romualdo Del Santos.

Kaya naman, gusto niyang humarap sa
ama bilang best version ng isang Mianne Del
Santos.

Para sa pangarap, nasaktan ni Mianne si
Dylan. Alam niyang masama ang loob nito.
Hindi na nga nagpakita sa kanya nang
malaman ang plano niya pagkatapos ng
graduation. Hindi pa sila pareho ng future na
nakikita. Sa last minutes niya sa airport,
umasa pa rin si Mianne na mangyayari ang
gasgas na scene sa movies at drama series—na
naghahabol ang hero sa papaalis na heroine.

Hindi iyon nangyari sa kuwento nila ni
Dylan.



MINE BY VICTORIA AMOR | 58 | Catalog

Maging nang nasa Paris na si Mianne,
hindi pa rin nagparamdam ang lalaki.
Ganoon na lang naputol ang communication
nila. Siya naman ang unang nanakit, ang
unang mas may ibang pinili kaya
naintindihan niyang nawala na lang ang
magandang bagay sa pagitan nila.

Nag-reach out si Mianne. Ilang beses
siyang nag-try i-revive ang connection nila ni
Dylan pero inactive na ang numbers nito na
alam niya. Wala rin reply sa mga messages at
emails niya. Day by day, natutuhan na lang
niyang tanggapin na ang araw nang pag-alis
niya sa Pilipinas, huling araw na rin ng
magandang bagay na mayroon sila ni Dylan.

Ang bigat na nasa puso, bitbit ni Mianne
hanggang nasa States na siya. Sa Los Angeles,
sa bahay ng ama.

Sa dumaang mga buwan sa pagitan nila, na
unti-unti na niyang tinatanggap sa sariling
wala na siyang babalikan, saka naman
dumating ang unexpected call na iyon.
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Nami-miss niya si Dylan, ang
katotohanang pinipilit niyang hindi isipin.
“Ba’t `di n’yo naman sinabi agad?”

“Nag-static na ang line,” ang sinabi ng
ama. “Short message lang ang narinig ko nang
malinaw.”

“A-Ano’ng sinabi niya?” Bumalik na si
Mianne sa couch bago niya narinig ang sagot
ng ama.

“That he loves you.”
Parang nag-skip ang beat ng puso niya.

May urge si Mianne na bumalik sa side table
at hablutin ang phone. O kaya ay umupo sa
tabi at maghintay ng tawag. Gusto niyang
marinig ang boses ni Dylan. Okay lang kung
maikling oras lang, o minuto, o segundo—
okay lang basta marinig niya.

Ramdam ni Mianne na naipon ang luha sa
kanyang mga mata. Tumingala siya para
pigilan iyon. Hindi niya gustong ipakita sa
ama na nasasaktan siya. Hindi niya gustong
maging mahina sa paningin nito. Siya naman
ang nag-decide para sa sarili, hindi niya dapat
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pagsisihan ang ginawang desisyon—gaano
man kasakit iyon.

“Ang bisita natin?” baling sa kanya ng ama.
Noon lang naalala ni Maine ang gift na
binitiwan na lang niya kanina.”

“Nag-iwan lang ng gift, `Pa.”
“Gift?”
Inabot ni Mianne ang gift. “Kanino kaya

galing `to?” Naghanap siya ng note card pero
wala. Hindi naman siguro naligaw lang sa
bahay nila ang gift na iyon. Pinunit na niya
ang gold wrapper.

Ramdam ni Mianne ang kabog ng puso
nang makita ang laman ng gift. Ang paborito
niyang book, naka-seal pa. At tumigil yata
siyang huminga nang mabasa ang isang
linyang mensahe na nakadikit na note sa
ibaba ng printed photo nila ni Dylan.

Part of me will always be with you.
Nang mga sumunod na segundo,

nakangiti si Mianne pero sunod sunod na ang
pagpatak ng luha. Akala niya, naputol na ang
espesyal na mayroon sila ni Dylan. Akala niya,
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dala-dala na lang niya ang bigat at sakit sa
dibdib. Akala niya, ganoon na lang din siyang
bibitiwan nito pagkatapos niyang piliing
umalis. Akala niya, hindi siya nito
maiintindihan—mali siya.

Hindi lang book ang laman ng gift. May
kasamang flash drive.

In-off ng ama ang TV. “Gusto ko rin
makita kung ano’ng `andiyan,” sabi ng ama,
sa flash drive na hawak niya nakatingin.

“Seryoso, `Pa?” balik ni Mianne,
nagpupunas ng luha pero nakangiti na.
“Gusto mo rin ma-watch?”

“Yes.”
Akala niya, hindi ito seryoso pero hinintay

talaga siyang bumalik sa living room na dala
ang kanyang laptop.

Walang ibang file na nasa flash drive. Isang
folder lang na YOURS FOREVER ang file
name. Tatlo lang ang saved files. Ang una,
song ni Andy Williams na Love Story, piece na
paboritong tugtugin ni Dylan sa piano para sa
kanya. Ang sumunod, piano instrumental na
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sigurado si Mianne na si Dylan ang
tumugtog. At ang last, recorded voice, si
Dylan na ang kumakanta.

“He loves you,” sabi ng ama niya.
Hindi umimik si Mianne, tinuyo lang ang

ayaw paawat na mga luha.
Nang bahagyang gumaan na ang

pakiramdam, saka lang siya nagsalita nang
mahina.

“Anniversary namin today, `Pa. Three
years.”

NAPABALING si Mianne sa pinto nang
makarinig ng mga katok. Tatlong ulit. Sa wall
clock tumutok ang tingin niya. Past eight
p.m.

May bisita ba ang Papa niya?
Napatingin siya sa nakasarang pinto ng

kuwarto nito. Wala siyang inaasahang bisita
kaya baka nga bisita ng ama ang nasa labas.

Naulit ang pagkatok. Tatlong ulit na
naman. Pagtayo ni Mianne sa couch, naudlot
ang paghakbang niya. Niyakap na naman siya
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ng lamig na hindi niya alam kung saan
nanggaling. Kakaiba ang haplos ng hangin na
iyon; nag-react ang mga balahibo niya.

Binalewala na lang niya ang ibang
pakiramdam. Sa pinto na siya pumunta,
pinihit ang knob at hinila pabukas ang pinto.
Para matulala lang nang makita ang mukha
ng bisita. Ang lalaking hindi lumilipas ang
isang araw na hindi niya naiisip. Ang lalaking
miss na miss niya.

“D-Dylan…”
Nakangiti ang iniwan niyang boyfriend sa

Pilipinas. Titig na titig sa kanya na para bang
walang ibang gustong gawin nang minutong
iyon kundi ang titigan lang siya.

Bago pa man ang reaction nito pagkakita
sa kanya, nayakap na niya ito nang mahigpit.
Ang daming gustong sabihin ni Mianne.
Gusto rin niyang itanong kung kailan pa ito
dumating, kung mag-isa ba o may kasama.
Hindi nga lang niya nasabi ang mga nasa isip.
Isa lang ang naibulong niya.

“I’m sorry…”
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Humigpit lang ang mga braso nitong
nakayakap sa kanya. “Happy anniversary,
babe,” ang narinig niyang bulong nito bago
siya marahang pinakawalan. Umatras si
Dylan, mga dalawang hakbang bago siya
tinitigan uli. Hindi naghihiwalay ang mga
mata nila kaya kitang-kita ni Mianne ang
unti-unting pagkawala ng ngiti nito. Nakita
rin niya ang pag-iiba ng emosyon sa mga mata
nito. Ang warmth kanina, napalitan ng
lungkot at sakit.

Wala nang iba pang sinabi si Dylan pero
ang titig, parang hirap na hirap na makita
siya.

“Dylan—” hindi na natapos ni Mianne
ang sasabihin, umawang na lang ang mga labi
niya at malakas na napasinghap. Kitang-kita
kasi niya ang biglang paghiwa ng sugat sa noo
nito pababa sa kalahati ng mukha. Umagos
ang dugo na parang sugat na iniwan ng
impact ng marahas paghampas o pagbangga
sa matigas o mabigat na bagay.
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Bumuka ang bibig ni Dylan na parang
may sasabihin—na hindi na nasabi pa. Dugo
na ang nakita niyang lumabas sa bibig nito.

Nagsisigaw si Mianne.
And then she fainted.
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Yours
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Chapter One
APOY AT ANINO.

Nakita na naman ni Adi ang pamilyar na
view ng beach sa gabi. Walang buwan kaya ang
ilaw lang sa cottages ang pinagmumulan ng
liwanag. Madilim sa bahaging iyon ng beach
kung saan niya nakita ang sarili.

Dilim at tunog ng alon, ang dalawang iyon
ang malinaw kay Adi. Kung paano siyang
nakarating sa lugar, hindi niya matandaan.
Pero pamilyar na ang lugar. Parang hindi iyon
ang unang beses na naroon siya.

May kasama ba siya?
Inikot ni Adi ang tingin sa paligid. Walang

mga guest sa labas. Ang tahimik na. Ang mga
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ilaw na lang sa bawat cottage ang parang
sumasagot sa paghahanap niya. Bakit ba siya
nasa lugar na iyon?

May nahagip na liwanag ang kanyang mga
mata; sa bandang dulo sa kanan niya. Hindi
galing sa ilaw. Parang sa apoy? May guest yata
na gumawa ng maliit na bonfire. Hindi naman
pala siya mag-isa sa lugar.

Apoy at anino, iyon ang natagpuan ni Adi
nang lumapit siya. Tama nga siya, may maliit
na bonfire—pero wala ang inaasahan niyang
grupo ng guest na nakapaligid sa apoy para
mabawasan ang lamig. Ang nakita niya, isang
anino na nakaupo, mga dalawang hakbang ang
distansiya sa apoy. Lalaking walang kakilos-
kilos sa puwesto, nakatitig sa apoy na parang
ang lalim ng iniisip.

Hindi alam ni Adi kung bakit parang nag-
iba ang kabog ng kanyang puso. Sigurado
naman siyang hindi niya ito kilala hindi pa
man humaharap—kasi wala naman siyang
kilala sa lugar na iyon. Hindi nga rin niya alam
kung saang bahagi ng Pilipinas iyon.
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Hindi dapat lumapit si Adi pero ginawa
niya. May parang kung anong hatak sa kanya
ang lalaki. Gusto niyang makita nang malinaw
ang mukha nito. Liban kay Jerry Lee, wala pa
siyang lalaking ginustong malapitan at
makilala.

Parang nakisama ang hangin, itinaboy ang
apoy sa direksiyon ng lalaki. Naramdaman din
yata nito ang init ng hangin kaya kumilos—
nag-shift ito ng tingin, bumaling sa kanya na
parang naramdamang naroon siya.

Umawang ang bibig ni Adi. Hindi niya
alam kung bakit biglang bumagay sa kanya ang
surname niya—Napaco—para siyang napako
sa kinatatayuan.

Nagtama ang mga mata nila…

“`NAK, GISING NA! Kanina pa luto ang
almusal!”

Nay?
Napadilat si Adi. Napatitig sa dingding na

katapat. Ang dingding ng bahay nila sa isla
Makalaya. Nasa papag lang pala siya, yakap
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ang unan. Panaginip lang ang eksenang
katatapos lang.

“Bakit naulit?” si Adi sa sarili, nagtataka.
Naulit nga ang panaginip niya na may

apoy at anino pero mas humaba. Ang unang
panaginip niya, nakita pa lang niya ang apoy
at ang pigura ng taong nasa malapit. Ang
panaginip niyang katatapos lang, may mukha
na ang lalaking naroon.

“Sino kaya `yon?” Ibinagsak uli niya ang
sarili sa kama at pumikit. Ang mga mata ng
lalaki ang nakita niya sa isip.

Itinakip niya ang unan sa sariling mukha
saka umungol.

“Adi—”
Bigla siyang bumalikwas. “Nay, okay lang

bang magmahal na ako?”
Napamaang sa kanya ang ina. Ilang

segundo muna bago sumama ang tingin na
parang sasaktan siya.

“Gutom lang `yan. Kumain ka na—”
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“Totoo po, Nay!” agaw niya uli. “Iba `yong
beat ng puso ko. Grabe `yong mata niya—ang
guwapo, super!”

“Guwapo ang mata?” ulit nito, napahagod
sa batok. “Hay naku! Sepilyo at almusal muna
bago pag-ibig, Adille!”

Napangiwi siya pagkarinig sa pangalan.
Feeeling niya, may galit sa kanya ang ina
kapag binanggit na iyon. Pero humirit pa rin
siya. “Feeling ko, siya ang one true love ko,
Nay—aray!”

Dinampot ng ina ang isang unan at
hinampas siya. “Pag-ibig-pag-ibig ka riyan,
`kain na ro’n!”

Mabilis na umiwas si Adi, sa kusina na siya
dumeretso para mag-almusal. Malinaw sa isip
niya ang mukha ng lalaki sa kanyang
panaginip. Mag-i-sketch siya pagkatapos ng
almusal. Pag-uusapan nila ng best friend
niyang si Tzin ang tungkol doon.

“BAKIT SAD FACE KA?” tanong agad ni
Adi sa kaibigan. Kadarating lang niya sa
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Tagpuan, ang meeting place nila ni Tzin. Mga
kalahating kilometro ang distansiya ng lugar
sa bahay nila. Mataas na bahagi iyon ng
Makalaya. May paborito silang matandang
puno, na kapag tumayo sila sa lilim at
tumanaw, nakikita ang view ng beach sa
ibaba.

Sa Tagpuan ang tambayan nila ni Tzin.
Lagi nilang pinapanood ang dagat na
umaayon sa kulay ng langit. Kay Tzin galing
ang pangalang Tagpuan—meeting place
nilang dalawa at ng iba pang batang nakalaro
nito noon bago ipinagbawal sa mga minor na
puntahan ang lugar.

Bata pa lang sila ni Tzin, paborito na nila
ang Tagpuan. Pero mula nang ipinagbawal ni
Amang Dindoy—ang lider ng mga Malaya—
ang pagala-gala roon ng mga bata, hindi na
sila nakabalik. May mga bantay-baybay na
umiikot para siguraduhing walang mga
batang umaabot sa Tagpuan. Naghigpit si
Amang dahil sa isang aksidenteng nangyari—
nahulog sa bangin ang isang batang lalaki.
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Hindi alam ng mga magulang na doon
nagpunta, sa umaga pang katatapos lang ang
bagyo kaya basa at madulas ang paligid.

Eighteen na sila ni Tzin nang maging
malaya na silang tumambay sa Tagpuan.

“May bad feeling ako lately, eh,” si Tzin na
nakasimangot pa, sumandal sa katawan ng
puno. May inabot pang bato yata sa tabi at
ibinato sa ibaba—na hindi man lang umabot
sa dagat.

Pinanood ni Adi na mag-exhale nang
mahaba ang kaibigan.

“Ano’ng issue sa buhay `yan?”
“Serious `to, bee!” Hindi na matandaan ni

Adi kung kailan naging “bee” ang dapat ay
“best”—na mula sa best friend. Naging
bubuyog na siya kaysa friend pero cute naman
kaya hindi na siya umangal.

“Feeling ko, maiiwan na ako soon.”
“Maiiwan?” ulit ni Adi, hindi mahulaan

kung anong pinanggalingan ng sentiments ni
Tzin. “Saan galing `yan?”
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“Si Mama Ress kasi…” at nag-exhale uli.
“Ang lakas ng feeling ko na in love do’n sa
friend niyang rich!”

“`Yong na-mention mo `yan na parang
politician ang charm?”

Ang haba na naman ng pag-exhale ni Tzin
bago tumango. “For sure `pag kinasal sila, `di
naman na ako isasama ni Mama Ress.”

“Ba’t naman hindi?”
“May mga anak daw `yon si Tito Magu.”
“Ano’ng konek? Anak ka rin naman, ah.”
“Iba pa rin `pag true kadugo, bee.”
“Ikaw lang ang nag-iisip n’yan. Ilan ba raw

ang soon-to-be stepsiblings mo?”
“Two. Boys daw. Sa mga gaya ng case

namin, iwas conflict `pag iiwan ang bagahe,
`di ba?”

“Ang advance mo na nga mag-isip, `di pa
favor sa sarili? `Wag gano’n, `uy. Mama mo na
rin naman si Tita Ress. Sure ako, `di ka niya
basta iiwan.”

“Hindi pa `yan ang mas iniisip ko, bee.
What if, bad boys `yong dalawang anak ni
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Tito Magu? Ano nang future ko no’n? Okay
lang kung dito sila sa Makalaya mag-stay. Eh,
kung do’n sa place ni Tito Magu? Safe ba ako
no’n kasama sila? Ampunin n’yo na lang ako
ni Nanay Dora!”

“Agad? Paampon agad? Ang advance mong
mag-worry! Engaged na ba sila? May marriage
na bang napag-usapan?”

“Gustong-gusto nang magka-baby ni
Mama Ress bago pa dumating si Tito Magu sa
life niya. Okay na nga lang daw na walang
daddy, eh. Kung love na niya si Tito Magu,
`di for sure mas willing na siyang mag-start ng
family no’n.”

“Bakit sure kang in love si Tita Ress?”
“Ang obvious, bee! Mas pretty siya ngayon.

May ibang glow—basta!” Tumingin si Tzin sa
view ng dagat. “Mukha namang love din siya
ni Tito Magu kaya okay na lang sa akin. Ang
iniisip ko talaga, kung okay lang din do’n sa
dalawang boys?”

“Malay mo naman,” sabi ni Adi. “`Wag ka
na lang muna mag-worry.” Inabot ni Adi ang
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likod ng kaibigan at hinagod-hagod. “Do’n na
tayo sa good news. Ano `yong surprise mo?”
Ang surprise ang dahilan kaya nagkita sila sa
Tagpuan. Hindi naisip ni Adi na maglalabas
din pala ng sentiments si Tzin kaya nag-invite
bigla ng gala.

Nagliwanag ang mukha ni Tzin, nag-glow
pa ang mga mata. “May free passes ako sa fan
meetup ni Jerry Lee, bee! Go tayo! Sagot ni
Tito Magu lahat ng expenses!”

Napanganga ako. Na-speechless. Fan
meetup?

Si Jerry Lee ang twenty-year-old singer-
actor na pantasya yata ng buong teen
population ng Pilipinas. Parang magic ang
bilis ng fame nito. Si Tzin ang talagang fan ni
Jerry Lee. Na-influence lang si Adi kaya napa-
research na rin siya kung sino talaga ito. Sa
kanilang dalawa, si Tzin ang babad sa social
media kaya mas maraming alam. Aminado si
Adi na siya ang naiiwan sa lahat ng latest.

Sa kanyang research, nalaman ni Adi na
galing sa isang reality show si Jerry Lee.
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Seventeen lang ito noon. Hindi naging
winner pero parang apoy na ang bilis kumalat
ng popularity mula nang ma-evict sa island.

The Island Star, iyon ang reality show na
pinanggalingan ng singer-actor. Sa isang
remote island ang setting ng show. Fifteen
aspiring stars ang dinala sa isla. Napasama si
Jerry Lee sa Shining Four—ang apat na
aspirants na naglaban-laban sa final challenge.
Ito ang huling aspirant na na-evict pero mas
naging famous pa kaysa sa Sole Island Star.

Ang unang inisip ni Adi pagkakita sa
picture ng kinababaliwang artista ni Tzin,
malaking factor ang mala-Kpop idol na
dating nito. At oo, sa personal judgment niya,
mas may talent si Jerry Lee at mas guwapo
kaysa sa Sole Island Star. Magaling lang
maglaro ang naging winner at may back story
na kinagat ng fans kaya nakuha ang mataas na
votes.

Pagkalabas ng island ni Jerry Lee, parang
virus lang na kumalat ang fame nito. And
three years later, ang JLovers—ang fandom ng
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singer-actor—kinikilala nang pinakamalaki at
pinaka-influencial na fan group. Na-share pa
nga sa kanya ni Tzin na takot ang ibang artists
na banggain ang JLovers. May kakayahan daw
ang fandom na sirain ang isang artist.
Overprotective rin ang fandom kay Jerry Lee.

Si Tzin ay isa sa JLovers.
“Totoo?”
“Yes na yes, bee! Yieeee! Mami-meet na

natin siya!”
Gusto rin niyang ma-meet ang singer-

actor pero hindi siya gaya ni Tzin na kapag
usapang Jerry Lee, parang willing nang
talikuran ang mundo. Si Adi ay hanggang
paghanga lang sa talent at sa pag-wish na
makita sa personal ang singer-actor. Curious
lang siya kung ang image nito on cam ay
pareho rin ba sa likod ng camera.

Nakaka-awe naman kasi talaga ang public
image ni Jerry Lee. Parang perfect good boy
ito. Walang issues. Maganda lahat ang
sinasabi ng media. Agaw atensiyon pa na
independent ito at age seventeen. Walang
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pamilya pero sobrang tatag at tapang na
harapin lahat ng challenge at hirap ng buhay
mag-isa, iyon ang halos topic sa mga papuri
post both ng mga entertainment writers at
fans.

“Saan ang venue?”
“Sa city sa kabila! Mag-stay daw ng one

day pa bago bumalik ng Manila. Maliit lang
daw ang crowd sabi ni Mama Ress. `Yong pass
natin, galing kay Tito Magu. Na-share raw
kasi ni Mama Ress na fan tayo ni Jerry. `Tapos
si Tito Magu, may connections sa team ni
Jerry.”

Bilang new fan na nakilala lang si Jerry sa
mga kuwento ni Tzin, wala sa highest level
ang excitement niya. Totoong na-amaze siya
sa talent ni Jerry Lee, sa personality nito base
sa mga napanood niyang videos ng
performances at fan encounters, at sa physical
traits na rin. Pero hindi siya fangirl talaga.
Madali rin siyang ma-disappoint sa mga
artista.
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Tanda kasi ni Adi ang sinasabi lagi ng ina:
“Tao lang din ang mga `yan. Pare-pareho tayo
ng sinasagap na hangin at tinitingalang langit.
`Yong iba nga riyan, sa camera lang maganda
ang ugali. Kaya `wag kang mag-aksaya ng
panahon sa pagkilala sa mga `yan, Adille. Mas
dapat mong pagtuunan ng pansin ang pag-
aaral. Ang mga artistang `yan, hindi ka
tutulungan. Ni hindi ka nga kilala. Ang
edukasyon, kakampi mo `pag wala na ako!”

Kaya naman ngayon, mas iniisip ni Adi
kung ano ang flaws ni Jerry Lee. Parang
kaduda-duda na kasi ang pagiging perfect ng
image nito. Kung magkaka-chance na
magkaharap sila, gusto niyang malaman kung
totoong perfect nga ito sa personal.

“May free hatid-sundo from Azure’s and
back?”

“Oo naman! Ako pa ba? Ano, G?”
Ngumisi si Adi. “G!”
Nag-high five sila.
Makikita na rin niya si Jerry Lee.



YOURS BY VICTORIA AMOR | 81 | Catalog

“TZIN, SURE KA BA?” bulong ni Adi sa
kaibigan. Nakapasok na sila sa venue ng fan
meeting. Nagtataka siya kung bakit walang
crowd. At ang sinasabing venue, sa isang suite
ng kilalang hotel sa kabilang bayan.

Bakit may iba akong feeling sa meetup na
`to?

Na-conscious na si Adi sa suot niya. Naka-
maong jeans siyang may mga butas-butas at
sobrang faded na, red cotton sleeveless sa
ilalim ng loose white long sleeve shirt. Naka-
black cap siya na kupas na rin at blue ang
rubber shoes. Wala naman kasi talaga siyang
pakialam sa OOTD. Eh, ano kung mukha
siyang Christmas tree na makulay? Mas go
siya sa comfortable clothes. At ang intensiyon
lang naman niya, makita sa personal si Jerry
Lee.

Okay nga lang sa kanya na si Tzin lang ang
lumapit at manonood lang siya sa event. Okay
lang din sa kanya na maging taga-picture lang
ng kaibigan. Pero pagkakita niya sa lugar,
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nagsisi si Adi na isinukbit niya pa ang
backpack niyang si Spongebob.

Nakaramdam siya bigla na hindi siya
belong sa event na iyon.

“Hindi ka na-inform ni Tito Magu sa
place, Tzin?”

Gustong kabahan ni Adi na walang tao ang
inabutan nilang suite. Unang beses siyang
nakapasok sa hotel pero sure siyang hindi iyon
ordinaryong hotel room. May nakahiwalay na
bedroom, may living area at kitchen? Mas
malaki pa sa buong bahay nila?

Kung hindi lang ang Tito Magu ni Tzin
ang naghatid sa kanila sa lobby kanina, iisipin
ni Adi na may nagpa-prank sa kanilang mag-
best friend. Kapapasok lang nila sa venue pero
nag-alangan na siyang maupo sa mga sosyal
na upuan na naghihintay sa kanila. Isang staff
ng hotel ang naghatid sa kanila sa lugar na
iyon sa instruction ni Tito Magu. May
nilalakad ang soon-to-be stepdad ni Tzin
kasama si Tita Ress kaya hindi na sila
nasamahan.
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“Kanina sure ako,” sabi naman ni Tzin,
parang nalilito rin na kinuha sa sling bag ang
tickets. Sabay lang nilang tiningnan. “Name
of artist, venue, date and time…” mahinang
sabi nito, parang sa sarili na lang, saka
bumaling sa kanya. “Legit naman, `di ba?”
Pangalan lang ng hotel ang nakita niyang
venue. “Though `di alam ng public `to kaya
in-assume ko talagang small crowd lang, na
kasama lang talaga tayo sa piniling mag-
attend.”

Napatango na lang si Adi. “Malabo
namang i-prank ka ng Tito Magu mo.”

“Kaya nga,” bulong na lang ni Tzin. “Pero
bakit tayo lang? Walang ibang fans? Kakaloka,
ha?”

`Kakaloka talaga dahil alam nilang dalawa
kung gaano kasikat si Jerry Lee. Na kahit
sumilip lang sa bintana at huminga, ipo-post
na ng isa sa JLovers at magiging viral na.
Kulang na nga lang, i-collect ng mga ito sa
bote ang hanging hinihinga ng singer-actor.
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“At walang tao. Kung umuwi na kaya tayo,
Tzin?”

“Two hours pa bago tayo sunduin ni Tito
Magu,” hinawakan nito ang braso niya at
hinila siya papunta sa mga upuan. “Wala pa
siguro sila. Napaaga yata tayo?”

Pinigilan ni Adi ang kaibigan nang
mauupo na ito sa sosyal at pang-rich na living
area.

“Dito na lang tayo, Tzin,” mga dalawang
hakbang ang distansiya sa pinto, doon sila
nakatayo. “`Di ako comfortable, eh. Parang
mali tayo ng napasukang room?”

Nagpapigil naman si Tzin.
Tumayo na lang sila pareho malapit sa

living area. Si Tzin, nagpaka-busy na sa
bagong cell phone na gift daw ni Tito Magu.
Si Adi naman na literal na pang-text at call
lang ang function ng cell phone, inaliw na
lang ang sarili sa pagmamasid sa paligid.

Mga more or less five minutes pa ang
dumaan, may nagbukas ng pinto. Sabay lang
halos silang napatingin ni Tzin. Nakita nilang
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pumasok sa suite ang bagong dating, na in-
assume agad ni Adi na foreigner. Blonde ang
buhok nito na hanggang balikat, obvious ang
makinis na balat sa suot na loose black T-shirt.
Loose rin na black pants ang pang-ibaba.
Hindi man niya nakita ang mga mata ng
lalaki dahil sa suot na dark sunglasses,
nahulaan na ni Adi na kay Tzin tumutok ang
tingin nito.

Sa posisyon kasi ng pintuan, si Tzin ang
makikita ng bagong dating. Nasa likuran siya
ng kaibigan. Mas matangkad ng ilang inches
sa kanya si Tzin at chubby kaya natatakpan
siya.

“Maling room talaga `to, Tzin—”
“Oh, my j—hi!” si Tzin na biglang itinaas

ang isang kamay at paulit-ulit ang pag wave.
Ngumiti ang foreigner. Hindi na

nadugtungan ni Adi ang sinasabi. May na-
realize siya—pamilyar ang ngiti ng foreigner.

Jerry Lee?
“Pili na lang kayo ng seat,” ang sinabi ng

lalaki at dumeretso sa bedroom.
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Si Tzin, naging para nang kitikiti. Hindi
na alam kung uupo, titili sa tuwa,
magbubukas ng sling bag o sasaktan siya—
ang huli ang ginawa nito. Pinaghahampas siya
habang pinipigilan ang sariling tumili sa kilig.
Hinayaan na lang ni Adi ang best friend.
Malakas na ang mga hampas pero hindi siya
nag-reklamo. Ang iniisip ni Adi, bakit naging
parang foreigner na pakalat-kalat lang si Jerry
Lee sa araw mismo ng fan meetup nito?

Feeling ni Adi, bigla siyang naging
manyika na ina-abuse na ng batang may-ari.
Sanay na siya kay Tzin kaya binalewala na
lang niya ang pananakit sa kilig. Hawak na ni
Tzin ang mga balikat ni Adi at inaalog siya
nang lumabas si Jerry Lee galing sa bedroom.
Naka-all black pa rin pero hindi na blonde
ang buhok at wala na ang sunglasses.

Bigla siyang binitiwan ni Tzin, sumugod
na ito sa singer-actor para yumakap—
umatras si Jerry Lee, halatang iniwasan ang
yakap. Parang na-realize naman ni Tzin na
maling kilos iyon.
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“Sorry,” sabi agad ng kaibigan at
dumistansiya. “Super excited lang,” at
alanganing nag-peace sign.

Simpleng tumango lang si Jerry Lee.
Napansin ni Adi na parang hindi comfortable
ang ngiti nito. Hindi yata sila ang ini-expect
na fans? Kung hindi sila, nasaan ang fans nito?
At bakit mukhang hindi man lang naka-
ready? Galing pa yata sa labas, na parang
walang inaasahang event?

Tahimik lang si Adi, nakatayo siya sa tapat
ng couch at pinapanood lang si Tzin. Nag-
start nang mag-kuwento ang best friend niya
kung bakit naroon sila, kung kanino galing
ang tickets, kung sinong naghatid at susundo
sa kanila hanggang sinasabi na rin nito ang
reaction nilang dalawa kaninang iniisip nilang
sa maling room sila napunta. Sinabi na rin ni
Tzin na blonde man daw ang buhok ni Jerry,
alam agad nito na ang singer-actor ang
dumating.

Kulang sa reaksiyon si Jerry Lee.
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Pinanood pa rin ni Adi si Tzin hanggang
naglahad na ng kamay. “I’m Tzin pala,” at
nilingon siya. “And she’s my best friend, Adi.
Island girls talaga kami—sa Makalaya, hindi
ka siguro familiar sa isla pero parang medyo
same siya sa setting ng The Island Star,”
ngiting-ngiti si Tzin. “One boat away sa
Maculimlim. Nagpunta lang kami ng bayan
dito para ma-meet ka!” Hindi nawawala ang
excitement sa boses ni Tzin.

Inabot ni Jerry ang kamay nito, nakangiti
pero mukhang pilit lang. Hindi sigurado si
Adi kung puyat ang singer-actor o nakainom?
Para kasing malamlam ang mga mata nito.
Naghintay siya ng sasabihin ni Jerry Lee pero
wala man lang. Parang lumabas lang sa
kabilang tainga ang maraming sinabi ni Tzin.
Gusto niyang isipin na walang kainte-interes
ang singer-actor sa meetup na iyon.

Nag-alangan na siyang kumilos. Sa
sobrang excitement ni Tzin, hindi na nito
napansin na mukhang hindi comfortable si
Jerry Lee sa presence nila.
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Sa kanilang mag-best friend, siya talaga
ang mas tahimik at observant sa mga bagong
kakilala. Si Tzin, parang kaibigan na agad
kung i-treat ang mga bagong kakilala. Hindi
rin nito napapansin ang mga napapansin
niya. Hindi niya sigurado kung malakas lang
ba ang pakiramdam niya o hindi mapag-isip
ng negative ang kaibigan.

Naging parang poste na lang si Adi sa
kinatatayuan. Hindi siya ngumiti at hindi na
rin nagtangkang makipag-shakehands sa
singer-actor. Kung naglalagay siya ng ekis sa
mga public figure, may X na sa list niya si
Jerry Lee. Hindi niya gustong mag-judge agad
pero parang sa harap ng camera lang ang great
personality na sinasabi ng fans at media.

Sa isip, sure na agad si Adi, hindi na siya
sasama kay Tzin kung may susunod pang fan
meeting, meetup or kung ano pa mang
gatherings na naroon si Jerry Lee.

Pagkaupo ng singer-actor sa sofa, umupo
na rin agad si Tzin at hindi na naawat ang
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pagkukuwento. Naging talkative na. Sobrang
obvious ang excitement.

Si Adi, piniling mag-stay sa kinatatayuan.
Kung magse-selfie si Tzin, mag-o-offer na
lang siyang maging photographer. Nawalan
na siya ng ganang magpa-picture kasama ang
singer-actor na parang napipilitan lang.

Na-realize ni Adi, hindi nagsisinungaling
ang write-ups at fan comments tungkol kay
Jerry Lee. Kung pisikal lang, ang perfect nga.
Para talagang K-pop idol ang dating. Ang
kinis nito, walang visible pores sa mukha,
pinkish ang lips, ang tangos ng ilong at
halatang malambot ng buhok. Itinatago ng
bangs nito ang noo at kanang mata. Kung
hindi lang ito nag-Tagalog agad, iisipin
niyang Chinese or Korean kaysa Filipino.

“Na-late `yong ibang fans mo?” si Tzin
“Walang ibang pupunta.”
Nawala ang ngiti ni Tzin.
Si Adi naman, kung ano-ano na ang

naisip. Hindi pala talaga fan meetup ang
pinuntahan nila? Para lang yata talaga kay
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Tzin ang meeting na iyon. At hula niya, si
Tito Magu ang nag-arrange. Gusto nitong
maging happy ang magiging stepdaughter.
Hindi lang yata si Tita Ress ang nililigawan,
pati si Tzin ay gustong makuha ang loob.
Kung tama ang iniisip niya, private suite ni
Jerry Lee ang pinasok nila. At hindi iyon
nagustuhan ng singer-actor. Hindi lang siguro
matanggihan ang sinumang contact ni Tito
Magu sa team nito.

“W-Wala? `Kala namin, may fan meetup
ka. May tickets nga kami…”

Kaya kaduda-duda na sa suite ang venue.
Hindi umimik si Jerry Lee. Mas sumandal

lang sa backrest. Parang pinipigilan na lang
ang sariling matulog.

“Uhm… Puwede kaming magpa-picture?”
si Tzin na naglabas na ng cell phone. Hindi na
magugulat si Adi kung tumanggi si Jerry Lee.
Pero tumango naman ito.

“`Wag na lang i-post.”
Doon pa lang nakita ni Adi na na-

disappoint na si Tzin. Nabawasan na rin ang
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ngiti nito. Hindi man siya fangirl, alam niya
ang eagerness ng isang fan na ipakita sa
mundo ang proof ng encounter nito sa idol.
At sobrang fan ni Jerry Lee si Tzin.

“Okay…”
Nilingon si Adi ni Tzin. Hindi na siya

naghintay na sumenyas ito na lumapit siya
para sumama sa selfie with the idol.

“Phone mo,” sabi agad ni Adi. “Ako na ang
kukuha ng picture.”

Pinandilatan siya nito, na parang half ng
life ang mami-miss niya kapag hindi siya nag-
take advantage sa chance na makasama sa
photo si Jerry Lee. Hindi na iyon pinansin ni
Adi. Nawala na ang excitement niya.

Nag-e-echo sa utak niya ang linya ng ina—
at tama ito. Iba talaga ang artista sa harap at
sa likod ng camera. Kung hindi man lahat, isa
na si Jerry sa mga artistang binanggit ng
nanay niya.

Inilahad na lang ni Adi ang kamay para
abutin ang cell phone. Nakaramdam na rin
ang kaibigan na may hindi na siya gusto sa
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sitwasyon. Hindi na siya nito pinilit. In-
unlock ni Tzin ang gadget at inabot sa kanya
na ready na ang camera.

Double na ang ekis ni Jerry Lee sa list ni
Adi. Hindi man lang kasi ito tuminag.
Obvious na obvious na tinatamad kumilos. Si
Tzin pa ang lumapit at umupo sa tabi nito.
Nakaramdam na rin yata ang best friend niya,
hindi na dumikit kay Jerry Lee. May halatang
distansiya sa pagitan ng dalawa.

Tahimik na kumuha ng ilang photos si
Adi. Nagpigil na lang siyang umismid nang
ngumiti si Jerry—ang pamilyar na ngiti nito
sa photos. Ngiting parang hindi napilitan
lang!

`Bilis magpalit ng emosyon, ah? Artista nga.
Millions naman na ang followers mo, Jerry Lee.
As of today, minus one na.

“Thanks,” sabi ni Tzin pagkatapos. Inabot
nito ang phone sa kanya at ibinulsa. “Ang off
nito pero…” Nakangiwi na si Tzin, parang
may biglang hindi magandang pakiramdam.
“Puwedeng pagamit ng restroom?”
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Tumango si Jerry Lee, itinuro ang
restroom. Nagpigil lang si Adi na magpaalam
na lalabas na. Siya na rin ang hindi naging
comfortable nang sila na lang ni Jerry Lee ang
magkasama sa tahimik na living area ng suite.

Inilipat na lang niya ang tingin sa glass
wall. Nakikita roon ang view sa labas—
buildings at makulimlim na panahon.

“Ayaw mong umupo?” si Jerry Lee, hindi
niya inaasahang magsasalita.

Bumalik sa singer-actor ang tingin ni Adi.
“Hindi na,” at ngumiti. Gusto niya pa rin
maging friendly kahit hindi nice ang feeling
niya sa singer-actor. “`Alis na rin kami agad
pagkalabas ni Tzin.”

Katahimikan.
Na humaba pa.
Si Tzin, hindi na lumabas ng restroom.
Nag-excuse si Adi kay Jerry Lee para i-

check ang best friend. “Tzin?”
“Okay lang ako, bee!” ang sabi nito galing

sa loob. “Wait ka lang muna!”
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Nagtaka man kung bakit natagalan sa
banyo ang kaibigan, bumalik na lang si Adi sa
spot na pinili niya sa area. Tumingin na
naman siya sa glass wall. Pagbalik ng tingin
niya sa singer-actor, parang ang careless na
ang pagkakasandal nito sa backrest, medyo
nakaawang ang bibig at…

Tulog na?
Hindi alam ni Adi kung bakit napatitig

siya kay Jerry Lee.
May nag-ring na cell phone. Napapitlag

ang singer-actor. Base sa nakita niyang
sandaling pagka-disorient nito, nasiguro ni
Adi na nakatulog talaga at hindi acting lang.
Tinanggap nito ang tawag na ungol na lang
ang bungad sa caller.

“Yes, Tita,” ang narinig niyang sinabi.
“Nakausap ko po sa reception.”

Katahimikan ang sumunod. Nakinig lang
yata ito sa sinasabi ng kausap.

“Lumabas lang for meds kanina.”
Katahimikan uli.
“`Andito pa po.”
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Nagbawi agad si Adi ng tingin nang
mapansin na mag-aangat ng mukha si Jerry
Lee.

“No worries, Tita. Okay lang naman.
Hindi lang talaga perfect time. Ah…headache
po,” at magaang tumawa. “Hindi po, eh. May
fans sa labas, hindi ako nakalusot. Ah, no.
`Wag na, Tita. Puyat at pagod din kayo. Rest
lang naman `to.”

Katihimikan.
“Yes po. Thanks, Tita.” At binitiwan na

lang nito sa tabi ang cell phone. Mas
sumandal sa backrest, humingang malalim at
pumikit.

Masama ang pakiramdam?
Sa tingin ni Adi, nagpipigil lang si Jerry

Lee na humilata sa couch. Maaawa na ba siya?
May valid reason naman yata ang parang
pagkaasar nito sa presence nila. Kung tama
ang pagkakaintindi niya sa usapan, lumabas
ito para bumili ng gamot, hindi nakalusot sa
fans kaya bumalik sa suite na walang nabili.
Tama pala ang tingin niya na puyat ito. At
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may headache? Galing yata sa magdamag sa
shooting at wala pang tulog?

O baka acting lang para i-justify ang
attitude?

Baka nga naman mag-post sila sa social
media tungkol sa encounter na iyon. Sure na
magiging affected ang good boy image nito.
Sa kanya, okay lang. Wala na siyang pakialam
sa singer-actor pagkalabas nila ng suite. Si
Tzin, hindi niya alam kung paano
tatanggapin iyon. Ang best friend din ang
active sa kanilang dalawa sa social media.
Complete kasi ito sa gadgets. Si Tzin na nga
rin ang “admin” sa nag-iisang social media
account niya na ito rin ang gumawa para
hindi raw siya maiwan ng mundo. Nagkaka-
chance lang siyang mag-check sa chika
moments nila ni Lukring. Nagpapahiram ang
kaibigan ng cell phone para maging updated
man lang daw siya sa buhay sa labas ng
Makalaya.

Nagmulat si Jerry Lee at nag-angat ng
tingin. Nagtama ang mga mata nila.
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Sandaling na-speehless si Adi pero naalala rin
naman niya agad ang gustong sabihin.

“Kami na lang magla-lock ng pinto pag-
alis,” sabi niya. “Hintayin ko lang si Tzin.”
Tumingin siya sa bedroom. “Okay lang
naman na—matulog ka na?”

Tahimik lang si Jerry Lee pero tinitigan
siya. Nag-iba ang bilis ng heartbeat ni Adi.
Para siyang kinabahan sa kung anong dahilan.

“Ang tagal ng friend mo,” ang sinabi nito,
wala nang kangiti-ngiti. Parang naaasar na sa
presence nila. “I’m gonna faint in a few sec.”

Napangiwi na si Adi. Gusto na lang niyang
lumipad paalis kung posible lang. Kung
acting lang o totoong ang sama na ng
pakiramdam nito, hindi na niya gustong
malaman. “Sorry sa abala,” ang nasabi na lang
niya.

Tahimik na naman ang singer-actor pero
nakatingin pa rin sa kanya. Na-feel na talaga
ni Adi na nakakaabala na sila. Bigla niyang
naisip ang mga pabaon na gamot ng ina.
Laging may pabaon ito kapag lalabas siya ng
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isla—gamot sa sakit ng ulo, sa sipon, sa
tangkaso, sa pagkahilo. Nakalagay iyon sa
coin purse na gift din nito sa kanya.

Mula sa likod, mabilis na inilipat ni Adi sa
dibdib si Spongebob. Hinanap niya ang coin
purse. Nakita naman niya agad—ang
feathered red heart na paborito niya. Hindi na
niya tiningnan kung anong mga gamot ang
naroon. Lumapit na siya kay Jerry Lee at
inabot ang “red heart.” Acting o hindi ang
masamang pakiramdam, ang mahalaga ay
tumulong siya.

“Gamot,” sabi niyang hindi na rin
ngumiti. “May para sa headache. Pili ka na
lang ng kailangan mo—” Napahinto siya
nang marinig na bumukas na ang pinto ng
restroom. Nagmamadaling lumapit sa kanya
si Tzin, hindi na maipinta ang mukha nito.

“`Alis na tayo, bee. Wrong timing `tong
tummy ko,” bulong nito sa kanya bago
ngumiti kay Jerry Lee. “Alis na kami, ah?
Thank you so much sa time. Sobrang
appreciated namin. Hindi ako magpo-post ng
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photos natin, promise!” At hinila na siya ni
Tzin palapit sa pinto. “Thank you talaga!”

May biglang naalala si Adi. Ang coin
purse, hindi niya puwedeng iwan na lang.
Kung hindi niya iyon makukuha sa oras na
iyon, wala nang chance na makuha pa.
Malabo nang magka-chance uli siyang makita
si Jerry Lee.

“Wait lang, Tzin,” sabi ni Adi at biglang
bumalik sa tapat ni Jerry Lee. Si Tzin naman,
parang hinahabol na ng monsters. Nabuksan
na agad nito ang pinto.

“Kukunin ko lang `yong coin purse ko—”
Pero inilayo ni Jerry Lee ang kamay nang
aabutin niya ang “red heart” na hawak nito.
“Gift kasi sa akin `yan. `Yong mga gamot lang
naman ang kailangan mo—”

“Bee, bilis na!” si Tzin na parang maiiyak
na.

Natakot si Adi na baka “magkalat” ang
kaibigan sa suite ni Jerry Lee. Mas pinili na
lang niya si Tzin kaysa sa gift ng ina. Lumabas
siyang hindi nakuha ang coin purse.
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