
This book is work of fiction. Names, characters, some places, and incidents are products of the 

author’s imagination and are used fictitiously. Any resemblance to actual events, places, or persons, 

living or dead, is entirely coincidental. 

  



Dedication 

 

 I dedicate this book to my loyal readers who never fail to make me smile. Ito sina, Kim Micah, 

Thalia, Rowena, Kristine, Maria Eunice, Justine, Sharmaine, Gorgeouskitty, Shie Barcelona, Faye Cruzat, 

Debelah, Mheanne, Jeehan Kim, Danica Manansala, Janine Ramos, and to my best friend in Wattpad, 

Rizza Maruja Amores. Alam kong marami pa akong nakalimutan banggitin, kaya sa nagbabasa nito, para 

sa‟yo itong kwentong „to. 

 Para sa iyo na nagbabasa nito, sana magbigay kayo ng feedback sa Facebook (Lee Miyaki) 

Instagram: theweirdapple Twitter: imtheweirdapple Pwede niyo kong i-email sa kimderla@gmail.com 

  

  



Kabanata 1: Kiss 

 

 

“Thanks for the last night,” bulong ko kay Andrew habang dahan-dahan akong bumabangon mula sa 

kama niya. Nag-iwan ako ng isang halik sa pisngi niya habang galit na galit na nakatingin ang babaeng 

nasa tapat ng pinto ng condo unit niya. “Alis na ko,” pang-aasar ko.  

 Nagmamadaling lumapit „yung babaeng may three layers na kunot sa noo. Nakatalikod na ako at 

papaalis na sa condo pero naririnig ko pa rin ang sigawan, hampasan at iba‟t ibang form ng galit ng isang 

babae sa kanyang boyfriend. Akala ko susunggaban niya na ako, „yung makati niya palang boyfriend ang 

bubuhusan niya ng galit. 

 Sabi na nga ba. Sa isang halik ko lang, tapos na ang relasyon na „yan. 

 “Lykaaa! Sandale!” rinig kong sigaw ni Andrew, ang victim #24 ko this year. Isa lang naman siya 

sa mga lalaking hindi nakuntento sa kanilang girlfriend kaya naman nang madapuan lang ng maputing 

legs, bumigay na agad.  

 Hula ko, wala pang one hour, maghihiwalay na sila.  

 

Pumara ako ng isang jeep at sumakay sa loob nito. Medyo masakit pa „yung ulo ko dahil inumaga na ako 

para lang tapusin itong misyon ko. Kailangan ko pang dumiretso sa location ng customer namin para 

hintayin ang resulta. 

 Siguro magulo pakinggan ang trabaho ko. Pero sa bawat couples na napaghihiwalay ko ay 

kumikita ako. Isa ako sa mga agents na ang misyon sa buhay ay magkaroon ng happy ending ang taong 

nangangailangan nito. Hindi naman pera ang habol ko sa misyon na ito dahil ang tanging kagustuhan ko 

lang ay maghiwalay ang mga couples na hindi naman worthy tumagal sa isa‟t isa. Oo, anti-love ako.  

 Lahat ng ito nagsimula nang maiwanan rin ako. 

 Pero hindi ako malungkot. In fact, sa isang matinding break-up na pinanggalingan ko, isang bago 

at mas bonggang opportunity naman ang pumasok sa buhay ko—ito ay maging isang agent. Sa una, 

mahirap intindihin, pero mauunawaan pa rin.  

 

Nang makababa ako ng taxi mula sa condo ni Andrew ay dumiretso ako sa isang salon na pagmamay-ari 

ng customer ko. Siya ay itatago ko sa pangalang Tita Bonnie. He‟s gay. At siya ang customer #24 ko. Isa 

siya sa mga hopeless romantic para sa pinakamamahal niyang si Andrew. 

 Alas-singko palang ng umaga ay bukas na ang salon niya. Alas-singko na nga ng umaga, hindi pa 

rin ako dinadalaw ng antok. Hello, eyebags. 



 “Miss Lyka, is it for real? Andito ka na kaagad? Hindi ba‟t kakapirma ko lang ng contract sa‟yo 

three days ago? Kaka-settle ko palang ng information two days ago. Hindi ba‟t parang ang bilis naman 

para sabihing—" bago pa siya mag-explain ng isang paragraph ng kakornihan, pinutol ko na siya. 

 “I can assure you, Miss Bonnie, after ten minutes,” tumingin ako sa wrist watch ko. “After ten 

minutes tatawagan ka na ni Andrew at sasabihin niyang break na sila ng girlfriend niya.” Ito ang 

paninigurado ko sa kanya. 

 I take this work seriously. Ito „yung uri ng trabaho na mukhang mahirap gawin, pero kayang-kaya 

naman daanin sa maputing legs, mahabang buhok, at red lipstick.  

 Bago pa sumagot ng kakornihan si Miss Bonnie ay pinapasok niya muna ako sa loob ng office 

niya dahil ito ay isang private matter. Umupo siya sa upuan niyang kulay pink at ako naman, sa harap 

niya mismo. By the way, Bonifacio Mendez ang totoong pangalan niya. Bonnie, in short.  

 May pag-aalala at „di-ako-makapaniwalang‟ tingin si Miss Bonnie sa akin. Para bang ayaw 

niyang maniwala na sigurado ako sa sinasabi ko. Hindi niya ata alam, ako si Lyka, at ako lang naman ang 

Top 1 pagdating sa ganitong misyon. 

 “Lyka, nine minutes na ang nakakalipas pero hindi pa rin siya tumatawag,” sabi ni Miss Bonnie 

habang nakatingin siya sa iPhone 5 niya. Mahal niya talaga si Andrew, „yung lalaking hinalikan ko kanina 

para mag-break sila ng girlfriend niya. Mahal na mahal niya to the point na natunton niya ang sikretong 

kompanya na tulad namin. Mahal ang bayad sa tulad ko, at ang bayad sa company namin.  

 “Isa, dalawa, tat—" bago ko pa matuloy ang countdown ko ay nag-ring na ang phone niya. 

Hinarap niya sa akin ang screen at pinangalandakan niyang si Andrew nga ang tumatawag sa kanya. 

 “Sabi ko na nga ba! Sa‟kin siya tatakbo kapag iniwan na siya! Salamat, Lyka! You saved my love 

life! You really save us!” halos mayakap niya na ang buong pagkatao sa higpit ng hawak niya sa akin. 

“Just wait for your payment. Ibibigay ko kaagad sa company niyo pagkabukas na pagkabukas rin ng 

bangko! I really love your company!” sigaw niya sa akin. 

 I nodded. Wala ako sa mood makipagsaya lalo pa kung love life ang pag-uusapan. 

 “Thank you girl!”  

 Kung paano kong nagagawa ang mga bagay na nakapagpasaya kay Miss Bonnie? Sikreto.  

 

Na-experience ko ang libreng body massage at foot spa sa Salon niya. Iba na talaga ang may mayaman na 

customers, napakaraming benepisyo. Ngayon, sino naman kaya ang susunod kong target? Wala pa akong 

natatanggap na message sa head office namin. Siguro, pinagpapahinga muna nila ako. 

 “Looking for someone?” isang matandang mukhang kontrabida sa telenobela ang humarap sa 

akin. Nasa tapat palang ako ng labasan ng Salon ni Miss Bonnie nang lapitan ako nito. Hindi pamilyar 

ang mukha niya. “You‟re Lyka, the top agent, right?” she asked. Mapapalaban ako sa English neto. 

 “Yes, I am. May I know who‟s speaking?” mabuti na lang, may reserba akong words dito.  



 “I am Mrs. Dela Cruz and I badly need your help. Would you mind if I‟ll invite you for some 

business?” Kinabahan ako nung sinabi niya ang word na business. Alas-sais na ng umaga. Hindi ko alam 

kung anong isasagot ko. Bangag na ako gawa sa puyat, sigarilyo, at alak. Gusto ko munang maligo, 

magpahinga, at kumain dahil babad ako sa bar kagabi para lang mauto si Andrew. 

 Huminga ako nang malalim bago sumagot, “Sorry Mrs. Dela Cruz but—“ 

 “I don‟t take NO for an answer. Get inside my car,” she commanded. Aba, ang arte naman. 

 Hindi sana ako susunod subalit ang daming body guard na nakapaligid sa kanya. Hindi ko alam 

kung papatulan ko ba „tong matandang „to dahil kulay pink ang buhok niya. Hanggang balikat lang ito. 

parang crinkles ang mukha niya na may red velvet na filling. (Sabi na nga ba, nagugutom na ako.) 

 Sumakay na lang ako sa isang mahabang van na nasa harapan ko. Para akong manika na 

nagsusunud-sunuran na lang sa kung anong maririnig ko. 

  

Hindi nagtagal ay pumasok kami sa isang malaking mansyon na nasa loob ng isang private subdivision. 

Ipinusod ko ang malagkit kong buhok dahil baka mapansin na hindi pa ako naghihilamos. Sumunod na 

rin ako sa lakad ng matanda habang grand proper posture ang lakad niya papunta somewhere. 

 Malaki at malawak ang bahay nila. Parang bawat kantong lilingunan ko ay may makikita akong 

pinto at sandamakmak na mahahalagang mahal na bagay. Sa isang corridor nila ay may nakita akong 

figurine na parang mas mahal pa sa mga suot ko ngayon. 

 Pumasok kami sa isang kwarto na may itim at malaking pinto. Ganito ba talaga ang mayayaman? 

Sadyang may isang kwarto na paglalagakan ng mga bagay na sila lang ang makakaintindi? „Di ko ma-gets 

„yung point nang mga bagay sa loob. Bukod sa libro—libro lang pala ang laman ng kwartong ito. 

 May isang mahabang mesa na kulay brown ang nakapwesto sa gitna. Sa gitna nito ay ang isang 

upuan na mas makapal pa ang leather foam sa mismong upuan. Isang maliit na version naman nito ang 

nakalagay sa harapan. 

 “So what‟s the deal?” Nakakalokang tanong ng matanda. Seryoso ba siyang may iuutos siyang 

paghiwalayin ko? Most of my customers kasi are teenagers or gay people na may gustong paghiwalayin. 

Pero matanda? I doubt, and I wonder if gising pa ako o tulog na. Saan na ba ako? 

 “You have to read the contract, then agree afterwards. Pagkatapos, miscellaneous fee of ten 

thousand pesos to be deposited to our company‟s bank account,” pagkasabi ko nito, inilabas ko ang ready-

to-sign contract na lagi kong dala. Nakatupi ito ng tatlong ulit, para walang makapansin. Mahirap na at 

baka may makaalam. 

  

Ang laman ng contract: 

 



Broken But Happy Club 

We aim to break their hearts to complete yours! 

 

Customer‟s Name & Signature: 

Date of Payment: 

Target Couple:  

 

Rule #1. A payment of ten thousand pesos must be made. This serves as the miscellaneous fee for the 

transaction and private service that would be done. 

Rule #2. The customer must provide all the necessary details concerning the targets. These requirements 

must be provided the day after he/she signed the contract. 

Rule #3. The customer and agent must fully pledge of the confidentiality of every mission. 

Rule #4. The chosen agent is only given a maximum of one month to finish the mission. After one month, 

the customer must decided whether to choose another agent or not, in order to fulfill the mission. 

Rule #5. Full payment rate depends on the timeliness of the mission‟s accomplishment.  

 

Signed:  

Customer‟s Name: 

 

Signed: 

Agent‟s Name 

 

 

“Alin pa ba ang pipirmahan ko dito?” tanong ni Mrs. Dela Cruz. Obviously, tapos na siyang basahin at 

sagutan ang form na naibigay ko. “Ilang araw mo ba kayang tapusin „tong mission ko?” 

 “So far, the fastest transaction that I‟ve done lasted for only three days. I can do that for you, too. 

Everything depends on your target. May I know the names of your target?” Hindi ko pa kasi binabasa 

„yung sagot niya. Cursive ang sulat niya. Magulo, at mahirap intindihin. 



 Isinuot niya ang salamin niya dahil alam niya ring hindi niya mabasa „yung naisulat niya. “I want 

Beatrice Mercado to be out of my Justine Allen Chavez‟ life.” 

 Napalunok ako sa sinabi niya. Justine Allen Chavez. Ito lang naman ang pangalan ng taong 

naging dahilan para pasukin ko ang trabahong ito. Siya ang taksil kong boyfriend. I mean, ex-boyfriend. 

 Hindi naman sa sumusuko ako. Takot lang talaga akong mahulog ulit sa kanya. 

 

 

Kabanata 2: Three Years! 

 

 

“Lykaaa! Sabi nang gumising ka e!” isang malakas na sigaw ang gumising sa natutulog na Lyka sa sofa 

ng bahay namin. Hindi ko ito napansin kaya‟t nasundan pa ng isang… isang malamig na tubig. “Lyka!” 

sigaw ni Claire. 

 “H‟wag mo nga kong gisingin!” Pero kahit nagdabog ako, wala akong ibang nagawa kundi 

pulutin „yung brown envelope na nasa tabi ko. Nag-aalalakasi ako baka mabasa. “Pag itong project ko 

nabasa, lagot ka sa „kin!” pananakot ko sa kanya. 

 “Project pero umaga na umuwi? Grabe ka talaga Lyka. „Pag nalaman ng mama mo „yang 

ginagawa mo ewan ko lang kung kunsintihin pa niya „yung luho mo sa school na „to.”  

 Isang malakas na pagkalabog ang narinig ko nang ayusin ni Ate Claire „yung pinggan at kakainin 

naming sa dining area ngayon. Kahit masakit, ako ay tumayo mula sa pagkakahiga. Bad trip. 

 Ipinatong ko muna ang envelope sa lap ko upang basahin ang laman nito. Sobrang gulat ko dahil 

sa kabila ng tatlong taon na lumipas, hindi man lang nagbago si Justine. Siya pa rin ang Justine na 

nakilala ko noon. Walang pinagbago sa style ng buhok niya. Taas kung taas. Sa tingin ko, ang tanging 

nagbago lang sa kanya base sa mata ko ay ang pag-angkla ng braso ng girlfriend niya sa kanya. That 

sucks. I loved him for three years. Pero, look at me now, tinitignan na lang siya sa malayo. 

 Siya „yung ex-boyfriend kong hindi ko lubos maisip na iiwan rin pala ko sa huli. Imagine. Three 

years ago, isang taon niya na pala akong niloloko. Pagdating sa dulo, sasabihin niyang: “Nagbago na kasi 

„yung feelings ko.” Pakshet „di ba? Nakakainis. 

 Anyway. Kung may powers lang ako para kulamin ang picture nila ng bago niyang girlfriend, 

marahil ginawa ko na. Ito „yung  isa sa daan-daang regrets ko nang iwan niya ako three years ago. Hindi 

na ako nakaganti sa kanya. Bakit? Dahil na-left out na ako simula noong araw na iwan niya ako. May 

isang linggo akong hindi nakakain at hindi nakatulog nang maayos. Buti na lang, may pinsan akong si 

Claire na naging sandalan ko sa mga ganitong panahon ng buhay ko. 



 “Ano, magpapanggap ka na naman bang nag-aaral?,” sigaw ni Ate Claire. Nasa may hapag na 

siya at nakairap na tumitingin sa akin. Isa lang ang ibig sabihin nito—tinatawag niya na ako para kumain. 

 Padabog akong pumunta sa may mesa para saluhan siya. “Alam mo namang ito na lang ang nag-

i-encourage sa akin para mabuhay „di ba?” inismiran niya ako. Kaya naman. “Joke lang. Sabi ko nga mali 

ako. Oo na. Nag-aaral naman akong mabuti,” paliwanag ko akala kasi ni Ate Claire, online tutor „tong 

trabaho ko. 

 Mabilis lang akong kumain. Before ako papasok nang school ay kailangan ko munang dumaan sa 

headquarters namin. Kailangan ko munang pag-aralan lahat ng information para may idea ko kung paano 

ko ito tatapusin as soon as possible. 

 

Naglakad ako papunta sa headquarters namin. Bihira ang location ng company namin na ito. Nasa second 

floor ito ng isang building na kung saan, bookstore ang nasa ilalim. Safe place para paglagian namin, 

although hindi naman kami illegal. Pumunta na ko sa lobby namin. 

 Isa-isa kong tinignan ang laman ng envelope na ibinigay ni Mrs. Dela Cruz. Nasa loob nito ang 

bawat larawan ng bagong girlfriend ni Justine. Isa rin sa mga laman nito „yung resume nilang dalawa. 

Ano bang pakialam nang matandang „to kay Justine at bakit gusto niyang maghiwalay „tong dalawa? Sa 

dinami-dami naming agent, ako pa ang napili niya. Duh. 

 Bakit ba gusto ng pagkakataon na habulin ko itong taong umiwan sa akin? Akala ko hindi ko na 

makikita si Justine dahil nasa Manila na ako nag-enrol ng college. Akala ko hindi ko na siya kailangang 

makita dahil imposible na. Napakalaki ng Manila para magkita pa kami. Isa pa, naipangako ko na sa sarili 

kong hindi ko na siya  hahanapin. 

 Binasa ko nang maigi ang resume kuno nilang dalawa. Si Justine at Beatrice. Pareho silang sa 

Manila na rin nakatira. Ang mas ikinagulat ko pa ay sa parehong university lang kami nag-aaral. 

Nakakagulat ring mag-iisang taon na rin pala silang magkasama ng Beatrice na „yon. 

 “Sup!” 

 “‟Wag mo nga kong istorbohin, Tristan!”  

 Imbes na tumigil, tumabi pa siya sa akin at inagawa ng mga papel na binabasa ko. Nahulog tuloy 

„yung mga pictures na gagamitin ko bilang reference. 

 “What the. You sure you‟re gonna accept this mission? Pwede namang mag-pass!”  

 Inagaw ko ulit sa kanya „yung papel. “I had no choice. Halos hawakan na nung matanda „yung 

kamay ko para lang sa deal na „to,” paliwanag ko naman. “Tsaka, baka ito na „yung perfect time para 

gumanti. Hindi ba?” 

 “Dunno. Don‟t you say na you‟re still aiming for a revenge? Tagal na n‟yan, Lye. Kala ko naka-

move on ka na?” 

 “Naka-move naman ako. Ang hindi pa ako nakaka-move on ay sa paghihiganti ko.” 



 “Masyado nang late,” matabang na sagot nito. 

Hindi ko na lang initindi „yung sinabi ni Tristan. By the way, isang taon lang ang tanda ko sa kanya. 

Halos ate na rin ang tawag niya sa akin kahit isang taon lang naman. Duh. “Alam mo, Tristan, tumigil ka 

na sa pag-pa-pout mo. Wala ka sa Wattpad. Hindi ka isa sa mga lalaking pa-cute d‟on,” sermon ko sa 

kanya. 

 “Sinubukan ko lang naman,” depensa nito. Inakbayan niya ako at isinandal ang ulo niya sa balikat 

ko. Prologue: nakababatang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Actually, sanay na kami sa company na 

maging ganito ka-attach sa kanila. May rule kasi. Bawal ma-in-love sa co-agent. 

 Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Hindi ko namalayang alas-tres na pala at kailangan ko nang 

pumasok. Hindi na talaga naging maganda ang araw ko simula nang makuha ko „tong deal na ito. 

 

Sa school naman, isang nakakadiring mukha ni Jeferson ang sumalubong sa akin. Isa siya sa dalawang 

kinakausap ko sa subject ko na ito, which is Philippine Literature. Kulang na lang tumulo ang laway niya 

at lumuha ang mata niya sa amazement niya pagkakita sa akin. 

 “You look so sexy, Lykababes.” Laging may babes ang tawag  niya sa pangalan ko. Buti sana 

kung gwapo, bearable naman. Kaya lang, hindi e. 

 “I know, right,” pagtataray ko sa kanya at umupo na ako sa may likuran. Inilibas kong muli ang 

resume at binasa (sa ikalimang beses) ang resume nilang dalawa. Sumasakit ang ulo ko sa kakaunawa na 

nakatira pala sila sa isang building sa isang condominium malapit sa school na ito. Lumipat pala si Justine 

sa school na „to this semester para maging classmate si Beatrice. Nakakainis „yung love story nilang 

dalawa. 

 May naisip ako. Tutal, maliit lang ang school na „to at mukhang madali lang makita silang 

dalawa, bakit hindi ko muna ipagawa sa iba „yung mission na „to. Baka naman, madaling-madali lang 

magawan ng paraan. 

 “Uhm…” pa-cute na sabi ko. “Jeffyyy. Pwedeng manghingi ng pabor?” walang halong pagtataray 

na sinabi ko sa kanya. 

 “Ano „yon Lykababes?” parang batang sagot nito. “Alam mo naman lahat gagawin ko para sa‟yo 

„di ba?” ngiting-ngiti ang loko. 

 Naumay muna ako ng three seconds bago sumagot sa kanya. “Pwede bang paki-hanap mo itong 

dalawang „to? If ever, gawa ka ng gulo, magkalayo lang agad sila. Kung „di mo kaya—“ bago pa ako 

matapos ay inagaw niya na sa akin „yung picture at sumagot ng: “Oo!”  

 Confused na um-oo na lang rin ako sa sagot niya kahit parang ewan na lang itsura niya. “Sige, 

balitaan mo na lang ako mamayang uwian.”  

 



Alas-nuebe na nang matapos na „yung isa kong subject. Tig-three hours kasi ang pasok ko tuwing 

Wednesday. Dalawa na lang ang subject ko. Dalawang pahabol. Akala mo naman major. Nakaupo pa rin 

ako at nag-iisa sa room namin nang may natanggap akong message.  

 Lykababes. I have good news. Labas ka na pls. 

 Ito na nga. Kung hindi man niya magawan ng paraan, at least magkaroon man lang ako ng live 

information at data mula sa dalawang subject ko. 

 Agad akong nag-ayos ng gamit at lumabas ng room. Madali rin akong pumunta sa may gate ng 

school namin para hanapin „yung kadiri kong classmate. 

 Nasa labas na ako. Madilim. Malamang, alas-nuebe na ng gabi. Ah basta. Pagtityagaan ko na lang 

„tong taong „to pansamantala. 

 “Lykababes. Lika dito dali,” may isang kamay ang humawak sa akin. Ramdam kong „yung kadiri 

kong classmate „to dahil sa pawisin niyang kamay. “Bilisan mo,” pagmamakaawa nito. 

 Sumunod ako, pero umalis ako sa pagkakahawak niya sa akin. Napakaliwanag na ng buwan at 

bituin sa langit nang mapalingon ako sa taas. “Nasaan na „yung impormasyong kailangan ko?” 

 “Lykababes. Parang nagbago na isip ko e,” sabi nito. “Ayoko nang sundan sila. Baka pwedeng 

lumabas na lang tayo kahit hindi ko gawin „yang sinasabi mo?” muli niya na namang hinawakan „yung 

braso ko. Naiinis na ako. 

 “Pwede ba! Kung hindi ka marunong sumunod sa usapan, bitawan mo ko!” 

 “D‟yan ka magaling Lyka. „Pag may kailangan ka, naalala mo ko. Paano naman „pag may 

kailangan ako?” bulong nito sa akin. Halos ilapit niya na ang bibig niya at hinahayaan na akong maamoy 

ang mabaho niyang hininga. “Kailangan kita. Sama ka naman sakin.” Ito ang worst na narinig ko sa 

kanya. 

 Siya „yung tipikal na manyak na mapapanood sa t.v. „Yung mukha niya ay tanggap bilang 

kontrabida dahil sa mahaba nitong buhok. May bigote siya kaya medyo pangit talaga ang dating niya para 

sa akin. 

 “Tumigil ka na. „Di na ko natutuwa.” Ito ang authoritative kong sagot. Kaya lang, mukhang hindi 

umubra sa kanya. 

 Hinawakan niya ako at sabay pwersahang hinila papalapit sa kanya. “Sabi nang sumama ka e!” 

sigaw nito sa akin. Halos manginig na ako sa sobrang takot. Halos lang naman, dahil naramdaman kong 

may isa pang taong papalakad sa gawi namin. Lumapit sana siya. Lumapit sana siya. 

 “Baka naman ayaw niya talaga sa‟yo.” 

 Buti na lang narinig ng Diyos „yung dasal ko. Wooh. Ito ang sabi ng lalaking hindi ko maaninag 

ang mukha. Sige pa. Lumapit ka pa.  

 “Eh anong paki mo? Sino ka ba?” sigaw naman ng kaharap nito. 



 Nang mas lalo kong tinignan „yung lalaki na lumapit sa akin, may na-realize ako.  

 “Nandito ka,” ito na lang ang nasabi ko. 

 “Hi Lye. Long time no see,” at sa pagkasabi niya nito, nagsimula nang lumapat ang kamao niya 

sa mukha ng kadiring kaklase ko. 

 

Kabanata 3: Long Time No See, Huh? 

 

 

“Hindi mo naman sinabing nandito ka,” bati ko sa kanya. 

 Ang bilis ng pangyayari. Kanina, nasa may kalye lang kami malapit sa eskwelahan ko. Ngayon, 

nasa loob na kami ng apartment niya na isang tricycle lang rin mula sa amin. Nakatira kami sa iisang 

compound. Sa totoo lang, alam ko na ito. Gusto ko lang magulat dahil parte ito ng mission ko: ang 

maging isang manhid at bulag sa ilang katotohanan. Katulad na lang ng katotohanang ito: Si Justine at si 

Lyka ay magkasama na naman, matapos ang tatlong taon. Tignan mo nga naman ang mapaglarong 

pagkakataon. 

 “Long time no see, huh?” tanong niya sa akin. Hindi man halata pero natagpuan na lang namin 

ang sarili naming na magkatapat na nakaupo sa carpet ng sala niya. Pinupunasan ko ng isang puting towel 

ang sugat niya. May sugat siya sa mukha niya. Malapit ito sa cheek bone niya. Masyadong na kaming 

malapit sa isa‟t isa, pero wala ng sparks. 

 Napa-tsk ako deep inside. As if, hindi siya ang nang-iwan. “Oo nga e. Imagine, noong graduation 

pa „yung huli nating pagkikita. Tas, tignan mo ngayon, college na tayo. Ang bilis ng pagkakataon,” at ang 

bilis ko ring maka-move on. Salamat dahil may kausap ako sa isip ko. Ngumiti ako pero hindi ko na 

sinabi „yung ibang nasa isip ko. 

 “Hindi ko nga rin in-expect na mag-aaral ako dito. Actually, dahil kay Beatrice kung bakit ako 

nag-transfer,” napangiti ito na parang kinikilig sa ideya ng girlfriend niya. Hindi ako bitter. Take note. 

Nakikinig lang talaga ako. 

 “Ah, gano‟n ba,” tipid kong sagot. Ewan. Wala ako sa mood. Bakit ko ba kasi tinanggap „yung 

role na ito. Worst decision ever. 

 Kung titignan ko si Justine at hindi ko siya kilala, at hindi ko maaalalang siya ang ex kong 

nakapagpasali sa akin sa company ko ngayon, mai-inlove siguro ako sa kanya. 

 Hindi dahil meron siyang mga matang nakakapang-akit at may aura siyang nakakakilig. Mai-

inlove ako sa kanya dahil sa matinding malasakit niya. Sobrang nakakahimatay „yung concern sa mga 



titig niya. Alam mo „yung titig na pamatay? Siya „yon. Para akong lumilipad sa colorful na clouds sa taas. 

Para akong kusang napapalutang sa bawat „killer stare‟  niya sa akin. Kaya lang, ang totoo, ex ko si 

Justine at hindi dapat ako mahulog sa kanya. Kung may dapat akong sisihin sa ginagawa ko ngayon, siya 

„yon. 

 “Feeling mo superhero ka? Haha. Lampa ka pa rin pala Justine. Kala ko mabubugbog mo pa 

„yung manyak kong classmate kanina!” tawa na lang. Pagtawa na lang naman „yung magagawa mo sa 

panahong gipit at ipit ka na eh.  

 “I miss you,” matutuwa na sana ako sa unrelated niyang reply sa sinabi ko, kaya lang dinugtong 

niyang, “I miss you, friend,” sabi niya pa. Hindi naman dapat ako mag-expect ng kung ano. Lyka. 

Gumising ka na. Iba ka na ngayon. Manhid at wala ka na dapat pakiramdam o emosyon. „Wag ka ngang 

mag-expect ng kahit ano. 

 “Kadiri. „Yoko ng ganyang term!” pagbibiro ko na lang sa kanya kahit seryoso na ako. Simula 

nang maghiwalay na ako, hindi ko na sinabi ang mga three words na naabuso na ng mga in-love kuno na 

tao sa mundo. “Last na „yan ah!” sabi ko na lang. Tapos, napadiin pala „yung pagkakadampi ko ng towel 

sa kanya. Alcohol at betadine lang naman „yun na pinagsama ko.  

 “Aray ah,” sexy na sabi niya. Justine Allen Chavez. Araw-araw mo pa ba akong papaasahin sa 

bawat pagtingin na ginagawa mo sa akin? Bugbog na ako, emotionally. Bakit dumating ka pa? Ang 

lungkot ko.  

 Matapos kong magpanggap na nurse sa kanya, lumayo na ako. Syempre, kailangang hindi clingy. 

Mahirap na. May mga tao kasing nang-iiwan na lang bigla kapag alam nilang umaasa sa kanila ang isang 

tao. „Di kasi nila mabigyan ng halaga dahil akala nila, nasa tabi lang nila palagi „yung taong „yon. Hugot 

na hugot. 

 Tipid pa rin magsalita si Justine. Hindi siya „yung tipo ng lalaki na pa-cool, pa-astig, at iba pang 

type ng lalaki na sobrang manakit ng babae (Well, exept for my case). Sa totoo lang, mabait naman siya. 

Ewan ko ba, bakit niya na lang ako biglang iniwan. 

 Mabait siya. Maalalahanin. Madalas na mawala bigla ang mata niya kapag ngumingiti siya. 

Minsan naman, napagkakamalan siyang bading sa pink na labi niya. Ang „di alam ng iba, normal sa kanya 

„yon. Hindi naman siya heart throb at mas lalong hindi siya pansinin. Kaya lang, kahit anong ordinaryo 

niya para sa mata ko, iniwan niya pa rin ako, at heto, pinagpalit sa iba. 

 “Gabi na ah, hindi ka ba hahanapin sa inyo?” pagtatanong nito. Sabi ko na, gentleman pa rin siya. 

Sobrang bait, to the point na hindi ko naisip na iiwan niya ko. 

 “Hindi naman ako hahanapin ni Ate Claire, mabait „yon. Siya kasama ko sa dorm, btw,” nginitian 

ko siya. Isang mapaglarong ngiti. “Tsaka, may sarili naman akong susi sa bahay.” 

 “Delikado kasi dito. Alam mo naman, Maynila. Magulo talaga. Mas madalas na „yung nakawan. 

Mukha ka pa namang sosyal, haha!” biro nito. Ewan, naiinis pa rin ako deep inside. 

 “As if naman may nanakawin sila sa akin!” 



 Nagtama „yung mga mata namin. Nagkatitigan. Nagkailangan. 

 “Hatid na lang kita pauwi,” sabi nito. 

 

Ang hindi ko lang naman lubusang maisip ay kung bakit sa iisang apartment building lang tumira si 

Justine at si Beatrice eh. Ngayon, imbes na ihahatid niya ako, ay sinamahan niya na lang pauwi (kahit 

nasa kabilang kwarto lang naman) ang girlfriend niya. 

 “Hi,” matabang na bati ng babaeng nakaangkla na sa braso ni Justine. Hindi siya katangkaran. 

Maikli ang buhok nito at may makapal na eye liner. Nakasuot siya ng fitted na pants, at isang fitted rin na 

black blouse. May headset pa nga siyang suot bago niya ako batiin. Oh well. Ito ba ang ipinalit niya sa 

akin? 

 “Hello,” bati ko sabay medyo atras sa ilang plano para sa gabing ito. “Lyka nga pala,” sabi ko. 

 “Ikaw pala „yung Lykang palaging kinukwento ni Justine. Nice meeting you,” at inilahad niya 

ang palad niya sa akin. Syempre, nakipag-shake hands naman rin ako. Kahit sa totoo lang ay natatarayan 

na ako sa dating niya. 

 Tahimik lang si Justine sa gilid. Alam niya sigurong ang awkward ng sitwasyon. Ito ang 

tinatawag na tense ng isang verb. Isang past at isang present. 

 Ang pag-ibig pala, parang tense of verb, may past at may present. Minsan, may future, pero 

depende pa rin. 

 Isang awkward na lakad ang ginawa ko matapos ang pagkikita namin. Para akong isang kurtinang 

gumigilid na lang kapag hindi na kailangan. Ito ang mahirap sa trabaho namin, kahit sabihin kong wala na 

akong emosyon, kailangan ko paring makisimpatya sa iba. 

 

Dumiretso na lang ako sa headquarters namin. Isa pang mahabang analysis ang kailangan kong gawin sa 

kanilang dalawa. May hands-on experience at observation na ako sa kanila, pero kailangan ko paring 

mag-reflect para sa kung anong gagawin ko. Hindi ko pa rin maisip kung paano ako gagawa ng paraan 

para paghiwalayin sila kahit ex ko siya. 

 “Anong plano mo d‟yan? Tititigan mo magdamag?” bati na naman ni Tristan. Alas-onse na pala 

ng gabi. “Bakit dumaan ka pa dito? Tapang,” dugtong niya. 

 Umupo na naman siya sa tabi ko. Si Tristan talaga. Matured na siya pero bata pa rin ang tingin ko 

sa kanya. Isang fitted na dilaw na shirt ang suot niya na may design na Astroboy. Gaya-gaya siya sa 

napapanood niya sa t.v. Buti na lang at maputi siya kaya bumagay naman. 

 “Ang sungit naman nito. „Di man lang sumasagot. May good news pa naman ako,” pambibitin 

nito. 

 “Ano na naman „yan?” 



 “I think… Beatrice is my next target. Ito siya „di ba?” tsaka niya pinakita sa akin „yung picture 

nung girl. “Ayaw mo no‟n. Matutulungan kita.” Ngiting-ngiting sabi nito.  

 “So, iyayabang mo na naman ba sakin „yang kindat mo na pumapatay kahit ipis sa kanto? Tristan, 

if I know, ako nagturo ng mga ganyang bagay sa‟yo. Hahaha!”  

 “You‟re so mean. I‟m tryin‟ my best to have my own style.” 

 “Overrated na ang pag-ibig.” 

 “Ang dami mong issues sa buhay, Lyka.” 

 Isinandal ko na lang ang likod ko sa malambot na sofa sa lobby namin. Ang lobby namin ay 

kanlungan ng mga taong hopeful sa buhay. Kulay pula ang mga sofa dito. Tig-iisa nga ang bawat agent. 

Pero syempre, may space pa rin para sa kanya-kanyang pribacy. Hindi tulad ng ibang office, pwedeng 

matulog sa office namin as long as magagawa namin „yung trabaho namin.  

 Sa mga babaeng agent, may make-up station. May isang malaking dressing room rin kami once 

na kailanganin naming magpalit ng anyo para sa mga missions. Isa pang magandang feature ng job 

descriptions ko ay ang unlimited access sa call and text ng company phone namin. Masarap sa trabahong 

ito, pero hindi lahat ay mapapalad na nakakapasok. 

 “Pang-ilang client mo na „yan?” tanong ni Miss Candy, ang manager ng company namin. 

 “Pang-25 na po, Miss,” sagot ko sa kanya. 

 “Ayos, after niyan, you may take some leave,or vacation. Don‟t worry. You‟ll still be paid.” 

 Ngumiti ako. Sino bang hindi ma-mo-motivate sa ganitong commissions and benefits. 

 “Grabe „yan, Miss Candy. Parang hindi nawawalan ng client,” singit ni Tristan. Hindi ko 

namalayang nakasandal na naman siya sa akin. “Tsaka, parang ayaw na ngang patulong minsan,” dugtong 

at reklamo niya.  

 “Eh sa ayaw ko. Bakit ba?” pagtataray ko. 

 “Lyka, my dear. No need to be pressured. Basta, isipin mo lang na kailangan mong gawin ito 

hindi dahil sa pera or whatever. Remember our mission?” 

 Sino ba namang hindi makakalimot sa ten-page mission at vision namin na ang punto lang naman 

ay: Ang pagiging isang agent ay isang nakaka-proud na trabaho dahil nabibigyan namin ng pagkakataon 

na hayaang mag-isip-isip ang ilang couples tungkol sa sitwasyon ng relasyon nila sa isa‟t isa.  

 Sa panahon kasi ngayon, bihira na ang seryoso. Karamihan ng relasyon, patapon. Ang dami tuloy 

nasasaktan. Ang dami tuloy naiiwan. Kung ganoon rin naman, mas mabuti pang habang maaga ay gawan 

na namin ng paraan. Kaya nga heto ako e, tumutulong para mapabuti sila. 

 Pero, katulad ng sinabi ko kanina, hindi madaling maging isang agent. 



 Una, hindi ka pwedeng maging emosyonal. Less emotions, more clients. Nasanay na ako rito. 

Kahit anong dami ng saloobin ko, alam kong hanggang sa isip ko lang sila. Hindi ko hinahayaang ma-

overcome nila ang being ko. 

 Pangalawa, hindi pwedeng tumanggi (hangga‟t maari) lalo pa kung ikaw ang piniling agent. Wala 

akong magawa sa 25
th
 mission ko. Una, pinili na kasi ako, at pangalawa, gusto kong makatulong sa 

matanda. Baka naman may matindi siyang dahilan kung bakit niya kailangang paghiwalayin „yung 

dalawa. 

 Pangatlo. 

 “Lyka, may naisip ako. Mapapabilis talaga ang trabaho mo sa gagawin mong „to,” singit ni 

Tristan sa pagmumuni-muni ko. 

 “Ano na naman?” 

  

Maikli pero malaman ang suggestion ni Tristan. Syempre, matalino siya. Marami siyang idea at marami 

siyang alternatives. Sa ngayon, hindi ko muna sasabihin. Basta, natutuwa ako dahil marami nang agent 

ang natututo dahil sa akin. Pagkatapos magpaliwanag ni Tristan, mabilis akong umuwi at nag-impake ng 

gamit ko. Ito na siguro ang mabigat at ma-effort na gagawin ko sa buong tatlong taon ko sa company na 

ito. Sana sa loob ng isang linggo, tumalab agad. Sa totoo lang, ayokong magtagal ito. 

 

 

 

Kabanata 4: Ayoko ng P.D.A.  

 

Ayoko sa lahat ng P.D.A. Isa siguro ito sa signs na wala na akong nararamdamang matinding emosyon. 

Ito rin ang isang sign na hindi na ako pwede sa mga sweet at corny na totoong three-word lines. Isang 

linggo na ang nakakaraan pero hindi ko pa rin nagawang tapusin ang mission number 25. Mahirap pala 

talaga. 

 “Tulala ka na naman,” bati ni Sebastian. Siya lang ang matino at nakilala kong classmate sa 

Philippine Literature. Pumasok pala siya ngayon. Last week kasi, wala siya. “Lalim ng iniisip mo ah,” 

bulong nito kahit kararating lang ng gwapo naming professor. 

 “Iniisip ko lang „yung lesson ko sa tutoring para bukas,” paliwanag kong mukhang hindi rin 

tumalab sa kanya. Paano ko ba siya ilalarawan. Isa siya sa mga nerd na estudyante na willing gawin lahat 

maging scholar lang or ma-excempt sa tuition sa school.  



 Habang nagsusulat ng isang activity namin si Sir, biglang bumukas ang pinto at may dalawang 

taong dumating at tumawag sa kanya. “Good afternoon po, Sir.” 

 “Adjustment period is over. I won‟t accept students anymore,” sagot agad ni Sir sa dalawang 

mukhang isang linggo ko ng pinag-aaralan. 

 Hindi naman sila natinag eh. Matapang talaga si Justine. Actually, may pinakita lang siyang isang 

letter na nakapagpabago sa isip ng professor ko. Then, napaupo naman na agad sila sa klase namin. May 

mga bagay talaga na sadyang unexpected mangyari—katulad na lang nang pagkikita namin. Bakit ba ang 

dami kong iniisip.  

 Sa unahan ko lang sila umupo. Ngumiti pa nga sa akin si Justine. Ilang na ngiti naman ang 

naibigay nung Beatrice. Samantalang tinignan ko lang sila at isang iling lang ang sinagot ni Sebastian. 

May maisagot lang talaga. Nakakatawa rin „tong seatmate ko minsan. 

 “So, by the way class, as one of your requirements,” pasimula ni Sir Railey. “You have to 

perform a poem in front of the class. You‟re already third year students so I believe you can handle this 

task,” he smiled. Grabe. Ngiti palang ng prof na „to parang mapapa-recite ako ng sonnet sa kanya e. 

 “The twist is, you have to work with a pair. Kung sino „yung tao sa likod niyo, whether he‟s a girl 

or a boy, will be your partner. You have to perform everything next meeting.” 

 “SIR???” sabay-sabay na reklamo ng classmates kong lalaki. 

 “Ang bilis naman!” sigaw pa ng isa. 

 “Sir, ayos lang, willing po kami!” sigaw naman ng babae sa harapan. 

 Hindi naman pinansin ng professor ko „yung reklamo nila. Basta niya na lang pinamigay ang 

hand-outs. Imagine. Ang partner ko. Sino pa ba? E „di „yung nasa third row na katapat ko—si Justine. 

 Lumingon siya sa akin. “Partner pala tayo?” Ngumiti na naman siya. 

 “So?” pagtataray ko. 

 Partner naman sina Beatrice at Sebastian. 

 Nakaabot na „yung hand-outs sa row nila Justine. Inabot naman nito sa kanya „yung kopya ng 

tulad. “‟Wag munang clingy sa isa‟t isa para hindi magkaselosan.” Pang-aasar naman nito sa dalawa sa 

harap ko. Napatawa na lang ako e.  

 

Pinaliwanag na ni Sir kung tungkol saan „yung poem. Ang malupit, about siya sa dalawang couple na 

magkalayo. About siya sa pag-ibig. Beng. Hindi ba awkward para kaming dalawa „yung gumawa nito? 

 Sinubukan ni Beatrice makipagpalit ng partner. Hindi niya raw kayang wala si Justine. Ang 

drama ng babaeng ito. Mabuti na lang at firm si Sir at buong pusong ni-reject „yung sabi ni Beatrice.  



 “I have given you a lot of considerations. So, this time, just cooperate.” He ended the day with 

that line or sermon. Whatever you call that. Napapa-english ako dahil sa dating ni Sir. Lakas makahatak.  

 “Guys, „di ba matinik si Sir mag-evaluate ng performance? Balita ko, mahilig „yun mambagsak 

lalo na kapag naramdaman niyang walang effort „yung gawa eh,” sabi ng isa kong classmate nang 

makaalis na si Sir. 

 “Oo nga. So, kung ako sa inyo, pag-aralan niyo na „yung poem ngayon palang. Major-major-an 

kasi „tong subject na ito eh,” reklamo naman ng isa. Take note: lahat ng nagrereklamo, lalaki. Syempre, 

hindi na magrereklamo „yung mga babaeng estudyante ni Sir. 

 Nabigla ako dahil hinarap ako ulit ni Justine. “Anong plano natin? Pwede ka ba mamaya?” 

 Wow. Just wow. Is he asking me for a date? 

 No way. Gising Lyka.  

 “Pwedeng-pwede naman. Kaya lang, may klase ako hanggang alas-nuebe. Pa‟no „yan?” 

 “Antayin na lang kita sa bahay. Alam mo naman „di ba?” 

 “Eh…” lumingon ako sa gawi ng girfrliend niya. “Paano „yung partner mo as in?” I‟m referring 

to his girlfriend of course.   

 “Sabi niya kasi sakin, may lakad siya. So, ako lang naman mamaya. Wala namang mangyayaring 

masama mamaya, „di ba?” tumawa siya ng may three syllables na ha-ha-ha. 

 “Libre dinner, call ako!” maganda kong sagot. Sana hindi halatang excited ako at I‟m looking 

forward to meet him again. 

 Tumango lang siya. Syempre nakaka-excite.  

 Tapos na, finally, ang maikling usapan. Tumayo na sila ng girlfriend niya. Inakbayan niya si 

Beatrice at binitbit niya ang bag nito. Masakit ba? Hindi. Hindi na ako nasasaktan. Tama na „yung isang 

litrong luhang naiiyak ko noon. Ngiti, Lyka. Ngiti lang. 

 

“Saan lakad mo?” tanong ni Tristan sa akin. Pagkatapos ng klase ko ay dumaan muna ko sa headquarters 

para makapagbihis. Ngayon lang ako nahirapang pumili ng susuotin. Isang dress sa kanang kamay ko ang 

hawak ko at isang pants at t-shirt naman sa kabila. “Hey, Lyka!”  

 “Uy, and‟yan ka pala,” sabi ko na lang. “Tatapusin ko lang „yung mission 25. Baka matapos ko 

na ngayong gabi.” 

 “Wow, as in ngayon? Kaya pala. It‟s been a week since you received that mission. Hindi 

nagbababad ang mission sa‟yo, Lye. Ngayon lang. So what‟s your plan?” 

 “Gonna go to his house, tonight.” 



 “Nice plan. „Coz I‟m eyeing his girlfriend tonight, too. Somewhere in Q.C.”  

 Nakatanggap kami ng isang tapik mula kay Miss Candy. “You two seem so excited. Keep it up 

guys. Galingan niyo palagi. Remember that we are always doing this to help one another. So, ano? Kaya 

ba? Free movie pass tomorrow, daanan niyo na lang!” and she greeted us with super wide smile. Sana 

lahat ng managers ganito. 

 “Ang tanong, ready ka na ba, Lyka?” 

 “Of course, Tristan. Hindi na ako mahuhulog muli sa kanya. Peksman.” 

 

 

Kabanata 5: What If Makakita ka ng ABS? 

 

 

Nakakita na ako ng A.B.S. sa t.v., movie, at iba pang media outlet. Kaya lang ang bumungad sa akin 

ngayon ay totoo. As in real at fresh ABS na hindi basta-basta makikita sa market. Joke. Nasa may tapat 

ako ng pintuan ni Justine nang makita kong nakatapis lang siya ng tuwalya kaya naman katawan niya ang 

nag-welcome sa akin nang pagbuksan niya ako ng pinto. 

 “Uy, sorry. „Di ko na-tantsa na darating ka kaagad. Nag-shower lang ako,” sabi nito. 

 “Ayos lang.” Tipid na lang akong sumagot dahil ayokong magulo ang vocal chords ko sa 

pagsasalita ng normal sa kabila ng nakikita ko ngayon. “Pwede na kong pumasok?” tanong kong sinagot 

naman niya ng isang “oo.” 

 Mukhang naglinis siya ng bahay. Kumpara sa unang punta ko sa bahay niya last time, mas 

malinis na „yung apartment niya ngayon. May iilang pictures nila ni Beatrice ang nakalagay sa wall. May 

pictures rin niya mag-isa. Nakasabit pa nga „yung graduation picture ng section namin sa wall niya. 

Syempre, andooon pa rin ako sa picture na iyon dahil kaklase ko siya. 

 “Natago mo pa pala „yan,” sabi ko.  

 Napakibit-balikat siyang sumagot ng: “Wala eh. Nakaka-miss kasi.” 

 Natuwa ako sa sinabi niyang „nakaka-miss‟ pero dapat ko pa ring tandaang hindi para sa akin ang 

statement na iyon. General statement kumbaga. “Ano ng plano natin?” tanong ko. 



 Naupo na ako sa sofa niya at nagtanggal ng sapatos ko. At the end, isang t-shirt at maong pants 

ang suot ko. Ito na kasi ang nakasanay ko ever since. Kapag nagsusuot ako ng dress, may pinagdadaanan 

lang akong matindi. 

 “Pina-photo copy ko „yung poem. Buti na lang Tagalog. Hirap kasi akong mag-memorize ng 

English eh. Ang ganda ng tula. Maikli lang. Challenge talaga kung paano natin gagawan ng actions.” 

 “Pabasa nga,” sabi ko sabay kuha ng isang kopya sa kanya. 

 

Even If by Khay Cruz 

 

Even if we're not together, 

I'll hold your hand and say that 

I want you forever. 

  

Even if rain keeps us away, 

I'll stay with you and say that 

I'll walk with you along the way. 

  

Even if my heart skips a beat, 

I'll whisper to you the words that I keep, 

In happy moments, we'll dip. 

  

Even if time comes that you'll say goodbye, 

I'll still hold your hand until I die. 

In sky, I still hope that our love will fly. 

  

Even if ... Even if... Even if... 

  

  

 

Halos kalahating oras namin binasa at inintindi „yung tula. Hinanap naming sa internet kung sino „yung 

author para naman may idea kami about sa poem. Pero, hindi basta-basta mahanap „yung tula. I wonder 

kung bakit ito „yung napunta sa amin. 

 “Contemporary Literature raw ba? Akala ko Tagalog?” tanong ko. 

 “Ito kasi „yung inabot sa akin,” tipid niyang sagot. “Iba „yung poem nila Bea,” tapos nilabas niya 

„yung isang kopya ng girlfriend niya. “Tignan mo.” 

 Iba nga. About naman sa kahirapan „yung kanila. Siguro, sinadya lang talaga ng professor na „yun 

„yung ganitong pangyayari. Ayos lang. Mukhang maganda naman „yung poem. 

 “Bago tayo mag-pratice,” lunok ng laway, “Pwede bang magbihis ka muna?” dugtong ko. 



 “Uy, sorry. „Di ko napansin. Ganito kasi ako palagi sa bahay. Sandali. Sorry talaga. Wait lang,” 

mabilis niyang sabi. Pumasok siya sa kwarto niya para magpalit.  

 “Pwede na siguro tayo magsimula ng ganito,” sabi niya pagkalabas na pagkalabas niya sa kwarto 

niya. Hinawakan niya ang kamay ko. As in. Ang init ng palad niya.  

 Hinatak niya pa ako papalapit sa kanya. Medyo kinapitan niya rin ako sa bewang. Halos 

maramdaman ko na „yung init ng hinihinga niya. Sobrang, sobrang, lapit na ata naming sa isa‟t isa. 

“Namumula ka,” bati nito. 

 Umatras ako para lumayo. “Kapal neto!” at nagtawanan na lang kaming dalawa. Nagtawanan 

kami as if walang dark past sa aming dalawa. Tumawa kami as if na masasagot nito lahat ng tanong ko 

kung bakit niya ako iniwan. Beng. 

 “Seryoso na talaga.” Muli, lumapit siya sa akin at sinimulan niya nang basahin „yung unang 

stanza. 

 “Ang emosyonal siguro ng author niyan,” sabi ko na lang. Punung-puno ng kaartehan eh. 

Kaartehan para sa akin. Hindi na kasi ako natutuwa sa kadramahan ng mga babae minsan. Mas madalas 

kasing overacting na lang. „Yung tipong nagdadrama na lang masabing sunod sa uso. Bakit hinayaan 

kami ni Sir magbasa ng ganito.  

 “Sa part na „I‟ll hold your hand‟, hahawakan kita, ayos lang?” 

 “Bakit literal mo siyang ginagawa? What if ang gusto lang namang sabihin ng author sa „hold 

your hand‟ ay gusto  niyang mag-stick sa memories nito? Na gusto niya lang palang alalahanin ang 

memories kasama ng taong „yon?” 

 Napaisip siya. “Pero, Lyka, hindi mo rin pwedeng i-disregard ang idea na baka sa paghawak nila 

ng kamay mapakita „yung pag-hold on sa memories na „yon.” 

 “Bakit pa kailangang hawakan ang mga memories? Dapat doon, tinatapos na, at kinakalimutan.” 

 “May mga alalala kasing napakasarap balikan.” 

 “Mas madalas, may alalaang mas masarap kalimutan.” 

 Napatahimik siya. Napansin niya na sigurong gusto ko na siyang personalin. “Ang point ko 

lang… Ah basta. Ikaw bahala.” Maikli pa rin ang pasensya ni Justine hanggang ngayon.  

 Dumako kami sa ikalawang stanza.  

 “HHWW tayo sa part na „to,” sabi niya. 

 “BAKIT? Ang OA Justine. Ayoko. Ayoko.” 

 “Kung lahat ng ideas ko, i-re-reject mo, paano tayo matatatapos?” 



 Oo nga. Sobrang off-limits na ata lahat ng rejections ko sa kanya. Naabot ko na ata ang quota sa 

pambabara sa kanya.  

 Hinawakan niya pa rin kamay ko. “Sa ayaw mo‟t sa gusto mo, hahawakan ko „yung kamay mo.” 

 “Sana noon mo pa ginawa „yan,” bulong ko. 

 “Ano?” tanong niya.  

 “Wala! Wala.” Ito na lang nasabi ko. Sana narinig niya na lang „yung sinabi ko. “Sabi ko, sana 

may pagkain tayo mamaya. Nagugutom na ako eh. Anong oras na ba? Baka magalit na sa akin „yung 

kasama mo dito sa bahay.” 

 “Wala nasa kabilang room naman siya.” Masaya siya nang ikwento niya ito. Hindi peke „yung 

ngiti niya. Mukhang mahal na mahal niya talaga si Beatrice. Sino ba naman ako para umeksena sa gitna 

nila.  

 

Kabanata 6: Akala-ko-madali-pero-mahirap-pala Moments 

 

Sa limang araw na pagpa-practice naming ni Justine, hindi ko na itatanggi na ang hirap pala. Ang hirap 

palang araw-araw siyang pakisamahan tapos ang requirement ay hindi ka dapat makaradaman ng kahit 

anong forbidden feeling para sa kanya. Beng. Akala ko madali pero mahirap pala talaga. 

 Papasok na ako sa klase ko ngayon. While walking, nakasabay ko sa paglalakad si Beatrice. 

„Yung pangit na girlfriend ni Justine. Do I sound like a bitter ex-girlfriend here? Hindi naman siguro. 

 “Hey, good afternoon,” nagulat ako nang batiin ako nito. “Lyka, right?” sabi niya sabay flip ng 

hair niya. Eh ano kung straight „yung buhok niya? Rebonded naman at hindi naman natural.  

 “Yes, bakit?” ang inosente kong sagot. Kailangan ko kasi maging isang mabuting tao sa harap 

niya para hindi siya magbigay ng isang masamang paningin sa akin.  

 Napa-smirk siya na hindi naman bagay sa kanya. Para siyang isang cliché na kontrabida sa mga 

palabas sa t.v. na kung saan makapal ang pagkakalagay niya ng lipstick at makapal rin ang eyeliner niya. 

Siya „yung tipo ng girlfriend na maiinis ka sa tuwing makikita mo dahil sa ikli ng suot nito. Bakit 

pinapapasok sa school „yung ganito? „Yung uniform niya ay may hindi tamang sukat. Usually, lagpas 

tuhod „yung palda eh. Pero „yung sa kanya, above the knee ang lagay. Hindi ba‟t papansin? 

 “Gusto ko lang sabihin sa‟yong iwas-iwasan mo sana siya.” Pagkasabi nito, umalis siya. 

 Isa lang ang naisip ko sa sinabi niyang „yon. 

 Una, hindi siya creative para sabihan ako nang ganoong klaseng line. Pangalawa, wala siyang 

common sense para ma-realize na naging partner ko lang naman si Justine at wala na kong ibang balak. 



Oops. Mali, may balak pala ako. Bale, sige, pangalawa, bahala siya sa buhay niya dahil hindi ko 

tatanggapin ang imperative sentence na sinabi niya sa akin. 

 Whatever. Ito na lang ang bulong ko sa sarili ko. Pakitang-tao lang pala ang kabaitan niya. Eh, 

bakit hindi kaya sila magkasama ni Justine ngayon? Aba. Effortless lang bang matatapos ang mission ko? 

Hindi man lang ako pinagpawisan. 

  

Late akong pumasok sa klase. 3:15 na ng hapon. Buti na lang wala pa si Sir sa loob ng classroom. 

Pagpasok ko, ang daming props at costumes ang nakakalat sa room. Hindi ba‟t tula lang naman „yung i-

re-recite? Pero bakit napakarami naman atang arte ng mga kaklase kong „to. 

 “Anong meron?” tanong ko kay Sebastian habang nagbibihis ng isang kamisa de tsino. Kailangan 

ba no‟n? 

 “Umalis si Sir para bigyan kami ng time mag-prepare. Babalik „yon ng 3:30,” sagot nito. 

 “Kailangan ba talaga ng costume?” napapakunot ang noo ko sa nangyayari. 

 “Hindi naman, pero kasama kasi sa rubrics ng pag-evaluate ito eh,” sabay turo sa suot niya. 

“Ayos lang naman kahit wala kang costume. Mukhang madadala mo naman sa pag-re-recite mo mamaya 

eh.” 

 Ngayon ko palang nailapag „yung bag ko sa desk ng upuan ko. Kabisado ko na „yung tula at 

confident naman ako sa gagawin ko. Nakakapagtaka lang na kailangan pa pala ng ilang kaartehan katulad 

ng ginagawa nila. 

 May isa pa palang nakakainis. Si Beatrice. Sa tuwing lilingon siya sa partner niyang si Sebastian, 

iniirapan niya ako. May paniniwala ata siyang sa bawat pang-iirap niya sa akin ay magiging maganda siya 

eh. Kaya lang, kahit totoo „yon, hindi na tatalab kahit anong spells sa gaspang ng ugali niya. 

 “Uy, sorry na-late ako,” bati agad ni Justine sa akin nang makaupo ito. Infairness, ako muna ang 

binati niya bago si Beatrice. May problema kaya sila? 

 Ngumiti ako ng isang malapad na ngiti para maasar si Beatrice na halatang nakikinig sa usapan 

namin. “Ayos lang „yun. May costume pa ba?” tanong  ko. 

 “Wala rin akong dala, eh.” Tipid ang sagot nito sa akin. “Hayaan mo na. Kaya naman natin „yan 

eh.” Ito „yung the best line niya ever eh. Confidence at its finest nga naman. 

 

Eksatong 3:30 nang dumating si Sir. Umayos na ang lahat. Kahit hindi sinasabi ni Sir, nagsibalikan na 

ang lahat sa kani-kanilang upuan. May dalang box si Sir. Andoon siguro „yung mga pangalan ng una 

niyang tatawagin. Malas ako sa ganito. Madalas akong nabubunot para mauna. 

 “Let‟s begin,” pagkasabi nito, kumuha siya ng isang papel sa box. “Lyka at Justine.”  



 Kung na-relieve ang iba, ako naman, kinabahan. Unang-una ba naman akong tawagin. Wala pa 

naman kaming costume. 

 Tumayo na kaming dalawa. Ang arte lang kasi hawak ni Justine „yung kamay ko at bumulong pa, 

“Kunwari lang,” sabi nito. Ito „yung two words na pinakakainisan kong pakinggan. 

 Nasa harapan na kami. Hawak niya pa rin „yung kamay ko. Kita ko sa likod si Beatrice na 

umuusok na ang mukha sa sobrang inis sa amin. Wala akong pakialam. Actually, mas gusto ko nga „yon 

kasi baka naman mag-break na sila after ng class. If ever na mangyari „yon, e „di tapos na „yung mission 

ko. 

 “Even if we‟re not together, I‟ll hold your hand and I‟ll say that I want you forever,” sabi niya. 

Magkaharapan na kami ngayon. Sa totoo lang, hawak niya ang dalawang kamay ko. Loading lahat ng 

pangyayari sa akin. Na-mental black na ata ako dahil sa tindi ng mixed emotions, like pressure, stress, 

kilig, at iba pa. Parang salad „yung emotions ko nang magsimula na siya. “Lye, ikaw na,” bulong niya. 

 Nakalimutan ko „yung linya. Napakaikli na nga lang, nakalimutan ko pa. Hinigpitan ni Justine 

ang hawak niya sa kanang kamay ko, senyas na kailangan ko nang magsalita.  

 “Even if the rain… I‟ll walk with you along the way,” halos ma-utal na ako sa linya ko. 

Nakalimutan ko na „yung mga nasa gitnang words. Nakalimutan ko na rin „yung the rest na lines sa tula. 

 Mabuti na lang may ilang kaklase ko ang bumubulong ng line. Kaya lang, parang 

“Ashushuhushu” lang „yun naririnig ko sa kanila.  

 Si Justine na „yung tumapos ng tula nang makaramdam siyang nakalimutan ko na lahat. Halatang 

naiinis na „yung professor ko kahit hindi ko nakikita. Palibhasa, puro confidence lang meron ako. 

 “Is that all?” tanong ng professor ko. “Lyka, I see no effort from you.” Turn off na ata si Sir sa 

akin. “You did a great performance, Justine. Buti na lang ikaw ang partner ni Lyka, kundi ibabagsak ko 

na siya.” Nakangiti pa siya nang sabihin ito. Nakakainis. Bakit naman ako biglang nakalimot sa lines? 

Hindi ako ito. 

 Nakayuko akong naglakad pabalik ng upuan ko. Halos kutyain na ako ni Beatrice dahil matigas 

ang mukha niya para awayin ako. “Ayos lang „yan. At least pasado,” bulong na lang rin ni Sebastian sa 

akin. Tunay ngang mabubuting seatmate ang sagot sa mga panahong tinalikuran ka ng swerte sa mundo. 

 

 

Kabanata 7: Tenses of Verb 

 

Isang linggo na rin nang maging partner kami ni Justine sa isang subject namin. Walang excitement sa 

mission ko ngayon dahil araw-araw kong iniiwasan si Justine. Sobrang unusual ng ginagawa kong „to. 



Actually, kay Tristan na lang ako naghihintay ng updates tungkol sa girlfriend ni Justine e. Feeling ko, 

hindi ako si Lyka. 

 “Tulala ka na naman,” bati ni Tristan sa akin.  Hindi ko talaga ma-gets kung bakit kailangan kong 

maging tulala nitong mga nakaraang araw. “May nag-text sa‟yo. Basahin mo na kaya,” dugtong nito. 

 Oo nga pala. Kanina pa ako tinext ni Justine. Hindi ko pa rin binubuksan hanggang ngayon. May 

LRU ang name niya sa phone ko kasi ito „yung abbreviation ng school namin. Lorenzo Ruiz University. 

 Justine LRU: Pwede ka bang makausap? 

 Justine LRU: Meet naman tayo today. Sa may Kookie Kream Shop.  

 Justine LRU: Busy ka siguro. Hehe. Sige. 

 Sa last text niya ako napa-reply ng “Sige, mamayang 4pm.”  

 Umupo na naman sa tabi ko si Tristan. “Anong sabi?”  

 “Niyayaya ako. Usap raw kami.” 

 “Eh bakit parang malungkot ka?” 

 “Wala lang,” matamlay kong sagot. 

 Binasa ko ulit „yung text ni Justine. Baka wrong send lang o whatever. Pero hindi eh. 

 “Baka naman may problema,” sabi ni Tristan. Seryoso ang boses nito. “Nakita niya kasi kaming 

magkasama ng girlfriend niya kagabi. Sabado kahapon kaya lumabas kami ng girlfriend niya. Grabe, 

she‟s so hot!” 

 Napakunot ng noo ko sa sinabi niya. Good news „to for me. Bad news nga lang kay Tristan. 

“Bakit naman kasi sumama siya agad sa‟yo? Eh „di ba, kakikilala niyo lang?” 

 Confident na sumagot si Tristan na as if siya na ang pinakamagaling na agent sa lahat. “Nilasing 

ko muna. Nilibre ng drinks. Then, sa sobrang daldal niya, nakwento niyang marami siyang gustong gawin 

na hindi kayang gawin ni Justine para sa kanya.” He paused. “If you know what I mean.” Kumindat pa. 

 Gets ko na agad „yung point ni Tristan. “Bale, nakita kayo ni Justine na magkahawak ang 

kamay?” 

 “Holding hands, Lyka? Pambata. Syempre hindi. What we did is more than that.” 

 Napa-ahh ako ng five seconds. Sino ba namang hindi magseselos kung makikita mo „yung taong 

pinagkakatiwalaan mo na may kahalikang iba. Whatever. Siguro nga, sobrang lungkot ni Justine ngayon 

at kailangan niya ng kausap.  

 “Kaya, kausapin mo na „yan. Kailangan na niyan ng friendly advice.” 

 



Alas-kwatro ng hapon nang makarating ako sa KKS. Ito „yung bagong coffee shop sa village namin. 

Maganda „yung ambiance. Magiging productive ka talaga kapag nag-stay ka dito miski isang oras. Ang 

daming design na picture frames sa gilid. Karamihan, puro motivational quotes. Makapal rin ang sofa 

nila. Then, may isang maliit na mesa na may cute na menu. 

 Binuklat ko ito. Tapos, may tumapik sa akin. “Wala pa kong napili,” sagot ko kahit hindi ko 

nakita „yung tumapik sa akin. 

 “Si Justine „to.” He smiled as if wala ng bukas, tomorrow, or even ever after. Syempre, automatic 

na napangiti ako. “Tabi tayo ha?” bulong nito. 

 Magkaharap na kami ngayon. “Aga mo naman,” bati nito sa akin.  

 “Kararating ko lang rin.”  

 Napansin kong medyo nag-switch „yung facial expression niya. From smile to unknown facial 

expression. Naging seryoso ang tingin nito nang binasa niya „yung nakasulat sa menu. Naka-

pangalumbaba ito sa harapan ko na animo‟y si Noynoy Aquino sa limang daang pisong papel. 

 “Bigat niyan ah,” bati ko. Napasagot naman siya ng “Alin?” 

 “Ng dinadala mo,” sagot ko naman. Saktong tinawag niya na rin „yung waiter para sabihin „yung 

order naming. “Ayos ka lang ba?” tanong ko nang makaharap na ulit siya sa akin. 

 “Si Bea kasi,” para siyang batang nagsusumbong. “Teka, ayos lang bang ikwento ko sa‟yo „to? 

Sana okay lang. Ikaw lang kasi „yung kakilala ko dito.” May pag-aalala sa tono nito.  

 “Ayos lang. Ano bang nangyari?” concerned ako. Promise. 

 “Ilang gabi na siyang hindi nagpapaalam kung saan pupunta. Ang mas masakit, nakita ko siyang 

may kasamang iba.” 

 Common ailment na ata ito sa lahat ng relasyon eh. “Anong ginawa mo?” 

 “I broke up with her. Pero, ayaw niya. Nagbanta siyang maglalaslas raw siya kung hihiwalayan 

niya ako. So, sinabi ko, I just needed space. Iiwasan ko muna siya.”  

 “Wala namang mali sa ginawa mo eh,” sagot ko. “Siya ang may mali. „Wag kang ma-guilty at 

malungkot.” Ang one-sided ng advice ko, pero ayos lang.  

 “Kinakarma na siguro ako dahil sa ginawa ko sa‟yo no?”  

 Sino ba namang ex-girlfriend ang hindi mabibigla sa linyang ito. “Uy, hindi naman siguro. Grabe. 

Ang tagal na no‟n eh,” sagot kong hindi ko naman pinag-isipan. 

 Dumating na „yung dalawang tasang kape namin. 

 Hinalo niya „yung kanya. Hindi ko naman pinakialaman muna „yung akin. 



 “Wala kasi tayong closure. Basta na lang akong nang-iwan. Inisip ko kasi, baka hindi mo na 

kailangan ng sorry ko. Tsaka, after graduation, umalis ka kaagad sa atin.” 

 Ang lame man ng excuse niya, naintindihan ko naman siya dahil ultimate naman kasi „yung 

reaction ko sa kanya after our breakup. Kulang na lang bantaan ko siya kapag nagpakita siya sa akin. 

Knowing Justine, hindi niya na susuwayin „yung nasabi ko noon.  

 “Justine. Ang problema naman kasi noon, hindi mo sinabi „yung dahilan kung bakit mo na lang 

ako iniwan.” Tumawa ako kunwari. “Pero, hayaan mo na. Hindi ko rin naman kailangan ng paliwanag. 

Close minded kaya ako dati!” 

 “Sobra.” Nagtawanan kami.  

 “Friends?” tanong niya. Yumuko ako at tumingin sa tasa ng kape sa harapan ko. Kunwari hindi 

ko siya narinig or whatever. Pero syempre, palusot ko lang naman „to. 

 “Lyka, friends na tayo, ulit?” tanong niya. 

 “Friends.” Friends pero bukas kailangang maiwanan mo na si Beatrice nang tuluyan. Tumatawa 

ako deep inside, pero nalulungkot ako. Akala niya siguro sincere ako sa pakikipagkaibigan sa kanya. Ang 

hindi niya alam, nagdadalawang-isip pa ako kung pagiging kaibigan lang ba ang gusto kong turing niya sa 

akin. 

 

 

Kabanata 8: Past Tense 

 

 

Tambay lang ako sa apartment at walang ibang ginagawa kundi humilata at maghintay ng milagro. 

Hinihintay ko rin pala na sana may bigla na lang akong may mabalitaan na hiwalay na si Justine at si 

Beatirce. Kung sakali, lilipat na ko ng school. Hindi ko ata kaya mag-aral kasama si Justine.  

 Nakalapat ang likod ko sa sofa nang tumunog ang door bell. Bihira lang tumunog „yon dahil wala 

namang pumupunta dito sa apartment namin. May tig-isa naman kaming susi ni Claire kaya hindi niya na 

kailangan mag-door bell kung sakaling naka-lock „yung pinto. 

 “Sandali!” sigaw ko. Isinuot ko ang tsinelas ko at agad na binuksan ang pinto. 

 Hawak ko palang ang door knob, nanlamig na ako. Mas lalo akong nanlamig sa nakita ko.  

 “Good morning, Lyka,” bati ng taong palagi na lang gumugulo sa isip ko. Nakasuot siya ngayon 

ng isang v-neck black shirt at maong jeans. Mas nakakagulat dahil  may isang malaking bag siyang dala. 

Anong plano nito? Mag-stay sa amin? No way. Asa pa siya. 



 “Maglilipat bahay ka na?” tanong ko. “Hindi na kami tumatanggap ng katulong,” joke ko. Sana 

pumatok. 

 “Actually, Lyka. I badly need your help. Please, papasukin mo muna ako to explain everything,” 

wika nito. 

 Pinapasok ko siya sa loob. Tinabi ko lahat ng kalat ko. Kumakain kasi ako ng junk foods kanina. 

Nakakahiya dahil sobrang kalat ng lamesa namin sa sala. Punong-puno pa ng hindi nahuhugasang baso, 

pitsel, at iba pang kinainan.  

 “Naku, pasenysa ka na talaga. Hindi ko inaasahang may bisita pa pala kami,” sabi ko kahit hindi 

ko alam kung naririnig niya ako o hindi. Hindi kasi ako nakatingin sa kanya. 

 Ibinaba niya ang dala niyang bag sa tabi ng sofa. “May lakad ka ba ngayon?” 

 Friday. Wala akong pasok. “Wala. Bakit?” 

 Pagkasagot ko sa kanya, isa-isa niya nang kinuwento ang mensahe sa kanya ng Tita Nancy niya. 

Ito „yung tiyahin niyang naging kasundo ko dahil pareho kami ng hilig gawin.  Nangibang-bansa ito. Sabi 

pa ni Justine, gusto raw akong makita ni Tita Nancy. 

 “Bakit ako pa?” tanong ko. 

 “Ayaw niyang sabihin. Hindi ko rin alam. Baka gusto ka lang talagang makita. May despedida 

party siya sa Sabado. Bukas. Gusto niyang andoon ka.” 

 “So, ibig sabihin, babalik tayo sa inyo?” tanong ko. 

 “Hindi sa amin. Sa may Pangasinan. Duon siya tumuloy dahil nandoon ang napangasawa niya.” 

 “Bakit ko kailangang pumunta?” 

 “Dahil kailangan. At alam niyang hindi mo raw matitiis na hindi pumunta.” 

 Huminga ako nang malalim habang pilit na iniintindi ang lahat nang nangyari. Halos best friend 

ko na rin si Tita Nancy dahil noong high school ako, siya „yung tumulong sa aking mag-ayos ng 

promenade. Siya rin „yung umaasikaso sa akin dahil wala nasa Canada si Mama. Kung hindi siya umalis, 

siguro, sasamahan pa niya ako dito sa apartment ko.  

 Tama si Justine. Hindi ko kayang hindi punatahan si Tita Nancy. 

 “Sige, papayag ako. Kailan ba tayo aalis?” tanong ko. 

 “Ngayon na. Lyka, alas-singko na ng hapon and we need to be there before midnight. Sorry, 

sobrang rush nang lahat.” 

 “Bakit midnight?” 

 “Dahil midnight ang start ng program ni Tita. Actually, aalis rin siya agad ng Sunday morning. 

Three days lang siya dito. Kaya sinusulit niya ang araw.” 



 “Ang busy naman niya.” 

 

Tinulungan akong mag-impake ni Justine nang gagamitin ko. Nasa magkabilang dulo kami ng kama ko. 

Magkalayo, syempre. Sigurado naman akong wala akong kailangang asahang gawin niya sa akin. Kung 

may gawin man siya, hindi ako magdadalawang-isip na gamitin ang natutunan kong self-defense 

techniques. Habang naghahanap ako ng t-shirt na dadalhin ko, napansin kong natahimik sa pagdadaldal si 

Justine kaya naman, nilingon ko siya. 

 Shocking. Dahil nalaman kong hawak niya ang underwear ko. Hot pink ang kulay. As in, hawak 

niya talaga sa magkabilang-dulo. “Bitiwan mo nga „yan!” sabay binato ko sa kanya „yung apat na 

pirasong damit na hawak ko. 

 “Ako na nga „tong tumutulong,” bulong nito. “Sorry,” sweet niyang sabi. Teka, did I just think 

that he is sweet?  

 Pinulot niya „yung mga damit na naibato ko sa kanya. “Sorry ulit. Inaabala pa kita. Hindi mo 

naman kailangang gawin „to.” 

 Tumahimik ako, pero deep inside, napapangiti rin ako knowing na he‟s sorry for what he‟s doing. 

“Ayos lang. Sanay na ko,” patamang sagot ko sa kanya. 

 “Kung tayo pa kaya, anong sitwasyon natin?” 

 Napahinto ako sa ginagawa ko dahil sa sinabi niya. Nagiging overacting talaga ako nitong mga 

nakaraang araw. Ewan. Dati alam ko naman sa sarili ko na hindi ako mahuhulog sa kahit sino. Kaya lang, 

habang mas tumatagal, nagbabago na ata „yung pananaw ko sa damdamin ko. Hindi ko na alam. Nagiging 

uncertain na ako sa feelings ko. Para bang, ang hirap sabihin kung masaya nga ba ako o hindi. 

 “Joke lang! „Wag ka na nga manihimik d‟yan! „Di ako sanay!” sabay bato sa akin ng unan ko. 

Sana magising na ko sa katotohanang hindi na kami, at kahit kailan, wala na dapat maging kami. 

Nakakainis. Ang dami kong issues sa buhay.  

 

Parang hindi kami. Naging kami ba? Ang gulo ko. „Yung sa amin naman kasi ni Justine, dapat matagal ko 

nang hindi iniisip. Pero tignan mo ito, kahit ilang beses kong pilitin ang sarili ko na wala na akong 

feelings para sa kanya, bumabalik pa rin lahat ng alaala ko sa piling niya. Ang corny ko na mag-isip. 

Naipangako ko naman sa sarili ko na hindi ko na siya… Hay ewan. 

 “Alis na tayo?” tanong niya sa akin nang makasakay na kami sa bus. 

 “Malamang. Nasa bus na tayo eh,” pambabara ko sa kanya. Sa palagay ko naman natanong niya 

„yon kasi wala siyang ibang matanong. Awkward namang hindi kami mag-usap.  

 Wala naman akong ibang maikwento sa kanya habang nasa biyahe kami. Ang napansin ko lang, 

palakas na ng palakas ang ulan. Basa na rin ang bintana ng bus na sinasakyan namin. Lumamig sa loob ng 

bus. Ang mas nakakatangang moment ko pa sa araw na ito ay nag-short ako. Mas lalo tuloy akong 



nilamig. Pero hindi naman ako nag-eexpect na papahiramin niya ako ng jacket or something. Ano to? 

Sweet moments lang. Kainis.  

 “Nilalamig ka?” tanong niya. “Hiramin mo muna to.” Obvious bang nilalamig na ako? Medyo 

nanginginig  na rin kasi ako. „Yung katawan ko gusto ko nang tupiin at ipasok sa bag.  

 “No thanks. Baka may magalit kapag hiniram ko „yan,” sabi ko naman sa kanya. “Tsaka, ayoko 

umasa. Mahirap umasa. Masasaktan lang ako.” 

 “Pinapahiram lang kita ng jacket, ang dami mo ng sinabi.” Tumawa siya. “Kailan ka pa naging 

fan ng mga quotes na ganyan?” Ngumiti na naman siya. Hindi na ako natutuwa. Insert sad face here. 

 “Baka kasi gagamitin mo. Okay lang naman ako.”  

 Hindi na siya sumagot. Maya-maya, napansin kong nakapikit na pala siya at tulog na. 

Pinagmamasdan ko „yung mukha niya. Parang anghel na walang malay sa lahat ng nangyayari sa mundo. 

Gusto ko na ngang tanungin ang lahat ng anghel kung bakit niya ako iniwan noon. Sana may mas malalim 

pang dahilan at hindi lang dahil sa mababaw na kung anu-anong excuse niya. 

 

Kabanata 9: Present Tense 

 

Pasado alas-onse na nang makarating kami sa Pangasinan. Sa may isang paradahan kami ng bus bumaba. 

May isang van na naghihintay sa amin sa tapat ng isang fast food chain malapit doon. Dala ni Justine ang 

bag ko. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ko nang tatawid na kami pero lumayo ako sa kanya. 

 “Good evening,” bati niya sa lalaking kumuha ng bag. Nakasuot ng puting polo „yung sumundo 

sa amin. Pinagbuksan din kami nito ng pinto ng van.  

 Inihakbang ko na ang paa ko papasok. Babalik na naman ako sa pangyayaring makakapagpaalala 

sa akin ng pait. Shocks. Totoo pala talagang may mga bagay na hindi pa tapos at wala kang ibang choice 

kundi balikan ito. Ilang beses kayang isasampal sa akin ng panahon ang ganitong ideya? Gusto ko nang 

umuwi. 

 “Lika na,” yaya ni Justine. Nasa gitnang bahagi kami ng van. Inaantok na ako pero ayoko namang 

matulog kung siya lang rin naman ang kasama ko. Gusto ko lang gumising forever. 

 

Hindi umabot ng isang oras „yung biyahe namin papunta sa San Fabian, Pangasinan. Liblib ang lugar na 

ito. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung anong itsura sa labas dahil nga madilim. Sinabi lang ng 

sumundo sa amin kung nasaan na kami. Hindi rin ako pwedeng tumakas dahil wala akong sasakyan for 

sure. Tumigil rin ang van sa isang liblib na lugar. Liblib pa ba ito? Kasi, pagdating namin doon, may 



isang napakagandang beach resort ang sumalubong sa amin. May mga decorations rin na nakasabit. May 

malakas na ingay ng music at tawanan ng tao. Lahat sila nakasuot ng swimming attire. Ang sososyal. 

 Sinalubong kami ng Tita ni Justine. Si Tita Nancy. Binigyan niya kami ng isang napakalaking 

ngiti sa labi. Nahihiya ako. Hindi naman kami ni Justine pero ganito pa rin ang turing niya sa akin. 

 Ako kasi „yung taong kapag past na, hindi ko na binabalikan. Ayoko lang balikan. Period.  

 “I miss you Lyka! I miss you Justine!” niyakap niya kaming dalawa. Ito rin ang dahilan kung 

bakit nadikit na halos ang pisngi ko sa pisngi ni Justine. Pagdikitin ba naman kami ng Tita niya.  “Ang 

laki-laki niyo na talaga. Sobrang na-miss ko kayo! Magbihis na kayo, and enjoy my party. Last na visit ko 

na „to sa Pinas.” 

 Hindi na ako nakapagsalita nang iwanan kami ng Tita niya. Hindi na nga rin ako nakabati kay 

Tita Nancy ng isang bonggang bati dahil ang busy nito at umalis na rin siya agad. Naiintindihan ko 

naman.  

 “Saan tayo magbibihis?” tanong ko. Agad niya naman akong tinuro sa isang bahay malapit sa 

beach house. 

 “D‟yan lang. Sa may second floor ng bahay na „yan.”  

 

Sinamahan ako ni Justine sa may bihisan. Dala pa rin niya ang bag ko. Ako naman, dala ko lang ang sarili 

ko. Sa pagkakaalala ko, hindi ako nakapagpaalam kay Ate Claire. Malamang maiinis na „yon sa sobrang 

pagpapasaway ko sa kanya.  

 “Heto,” sabay abot ng gamit ko. “Hintayin na lang kita dito „pag tapos ka na.” 

 “Okay lang ako.” 

 “Okay lang rin naman akong hintayin ka.” 

 “Sana noon mo pa ginawa.” 

 “Ha?” 

 Ang labo ng usapan namin. Sa totoo lang, ang dami kong gustong sabihin sa kanya noon na hindi 

ko nasabi. Napaatras na lang ako sa mga nasabi ko sa kanya. Akala ko wala na. Akala ko makakapag-

move on na ako. Akala ko na ang sarili ko. Hindi pala. Sa tuwing nakikita ko siya ngayon, ang daming 

feelings at emosyon na gustong kumawala. Gusto nang mag-resign ng puso ko sa trabaho nito. Ayaw ko 

lang. 

 “Wala,” pumasok na ako sa dressing room. Isa-isa ko na lang hinubad „yung suot ko at nagpalit 

ng isang one piece swim suit. Nakakaloko na talaga „yung pinagsasabi ko. Totoo palang hindi mo 

maitatago lahat ng bagay na akala mo naitago mo na. 

 Ang pag-ibig talaga nakakasama sa kalusugan. Napapagod na ako. 



 Nang matapos akong mag-emote, este magbihis. Naabutan ko pa rin na nasa labas si Justine. He‟s 

patiently waiting for me. Sana noon pa „di ba? Nang hindi ako nagkanda-baliw-baliw nang ganito. 

 “Ako naman,” sabi niya. Ngumiti siya. Simpleng ngiti. Parang puzzled pa rin siya kung saan ko 

ba hinugot „yung mga sinabi ko kanina. 

Nasa party na kami nang batiin ulit ako ng Tita Nancy niya, pero, mabilis na bati lang rin naman. Sobrang 

busy ng tita niya na dumating na ako sa punto na naisip kong baka hindi niya alam na bisita niya ako. 

Mabuti na lang, kahit papaano, napagtityagaan kong kasama si Justine. Ang hirap nga namang maging 

isang agent. Nakakapraning. 

 Nasa gilid lang ako ng pool. Tanging paa ko lang ang isinawsaw ko sa malamig na tubig. Wala 

akong katabi dahil karamihan sa bisita ay hindi ko kilala. Ang daming pagbabago. Ang daming 

nagbabago. 

 “Samahan na kita?” isang ngiti na naman ang nagtanong sa akin. Hindi naman smile ang 

pangalan niya pero sa tuwing binabati niya ako, napapangiti na lang ako ng kusa. Malakas lang talaga ang 

karisma ni Justine, pero wala pa rin. Walang effect sa akin. 

 “Bahala ka,” pagtataray ko. Tinabihan niya pa rin naman ako kahit ano pang sinabi ko. 

 “Ayos ka lang ba?” tanong nito. 

 “Ayos lang,” sagot ko. 

 “Aba, dapat lang.” 

 Nagulat ako sa sumunod na boses na narinig ko. Matinis ang boses na ito at hindi mukhang kay 

Justine manggagaling. Nilingon ko ang pinanggalingan ko ng boses na iyon, at tamang-tama na si 

Beatrice nga talaga ang narinig ko. 

 Nakasuot siya ng mas daring na swim suit kesa sakin. Sa sobrang daring, napapalingon pati 

bading. Nahiya ang hinaharap ko dahil sa cleavage niya. Ang dami niyang pinagmamayabang sa pula 

niyang two piece. Kaya ko ring isuot „yon, pero ayaw ko lang talaga.  

 Sinalubong pa ako ng dalawang nagmamataas na kilay ni Beatrice. Teka, kasama pala siya dito, 

bakit nandito pa ako? 

 “Bea, I told you that we‟re cool off, okay?” 

 “That doesn‟t mean that I am not invited to this party.” 

 “You‟re not invited.” 

 “I don‟t care. I know Tita Nancy; she knows me, too.” 

 Hindi na sumagot si Justine dahil sa pagtaas ng boses ni Beatrice. Sasapakin ko na itong babaeng 

„to minsan. Para siyang naghahanap ng gulo sa lahat ng ginagawa niya. 



 “Hi Lyka, it‟s nice to see you again. You‟re lucky, wala ako sa mood makipag-away.” 

 Ganito na ba ang bagong pagbati ng Hi? 

Nasa gitna kami ng kaunting komosyon nang biglang dumating ang tita ni Justine. Umayos kami 

na parang mga batang takot na makitang nag-aaway ng mga magulang. 

“Tita, girlfriend ko po,” sabi ni Justine. Teka, kasasabi niya lang kanina na cool-off sila, pero 

bakit ngayon, ipinapakilala niya pa ito sa tita niya. Ang unpredictable mo naman, Justine. 

 Kumunot ang noo ng tita niya ng sabihin niya iyon. Akala siguro ng tita ni Justine kami pa kaya 

naman inimbitahan niya ako. Mahirap talagang maniwala sa mga akala, marami lang malulungkot. 

 Inilahad ni Beatrice ang kamay niya at inalok ito sa tita ni Justine. Nag-shake hands sila at 

nagbeso-beso. Hindi ko lang alam kung dapat ko bang kantahin ang kantang, “Kung ako na lang sana ang 

iyong minahal…” Ewan, sabi ko nga, hindi na dapat ako makaramdam pa. 

 Umalis ako. Hindi ko na kasi kayang tiisin lahat ng nakikita ko.  

 

Akala ko nga lang, sa pag-alis ko, ay madali ko na silang maiiwasan, pero hindi pala. Sinadya siguro ni 

Beatrice na hanapin ako para dito sila mag-usap malapit sa akin. 

 “Tell me why did you do that with another man. Am I not enough? After three years, ganito lang 

ang isusukli mo sa akin?” matapang na sabi ni Justine sa kanya. Rinig na rinig ko silang nag-uusap, pero 

hindi nila ako nakikita dahil para akong pusang sinadyang magtago sa ilalim ng mesa. Malapit lang ako sa 

kanila, makikita kung gugustuhin nila. 

 “Justine, it‟s because you are not doing that to me. I‟ve been asking you that, but then, I found no 

response. So what are you expecting me?” answered Beatrice. 

 “I respect you. I wanted to give that to you at the right time. When we get married,” answered 

Justine. Ang sakit namang marinig na pinapangarap na pala ni Justine ang bumuo ng forever kay Beatrice. 

Bakit sa akin? Hindi niya ba nakita ang forever sa piling ko?  

 Hindi ko na mapigilan ang tumutulong maalat na tubig mula sa mata ko. 

 “But Justine, that would be the last time. I swear. Please, come back to my life.” 

 “Sorry, Beatrice, but seeing you beg for respect and love makes me ignore you more. Ito na talaga 

ang huli dahil hindi mo na akong muling makikita pa.” 

 “What the hell do you mean?” 

 “I‟m breaking up to you. Don‟t you know anything about context clues?” 

 “Please, Justine, not now.” 



 “Maybe you don‟t deserve the respect that I am giving you. Enough for this. I hate to hear more 

sentiments from you. We‟re over. So, just start seeing your man if you think he can give you your needs.” 

 Nang nalaman kong break na sila, na-realize kong kailangan ko nang magpakasaya, 

 

 

Kabanata 10: Akala Ko Na Naman 

 

Alam ko namang hindi niya ako susundan. Syempre, kaka-break lang nila. Ang awkward palang 

magkasama ang past at ang present sa iisang oras. Pero kakalimutan ko na ang awkwardness dahil isa na 

rin si Beatrice sa past niya. Talo Buti na lang, na-realize kong ako nga pala ang kontrabida sa oras na ito. 

Ako dapat ang nang-aapi at hindi dapat ako „yung nalulungkot. Sayang ang kagandahan kung 

malulungkot lang ako.  

 “Uy, sorry,” isang malaking mama ang nakabangga sa akin. 

 Pamilyar ang mukha niya. “Sebastian?” tanong ko. Bakit siya andito? 

 “Lyka?” tanong rin nito sa akin. “Anong ginagawa mo rito?” 

 “Pinapunta ako ni Justine. Tsaka, kilala ko si Tita Nancy. Ikaw?” 

 “Kilala ko rin si Tita Nancy. Malayong kamag-anak namin siya. Grabe. Small world.” 

 Mabuti na lang at naligaw sa lugar na ito si Sebastian. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng oras 

para makapag-isip ng dapat kong gawin. Dahil sa kanya, hindi ako maiiwan ng mag-isa sa lugar na ito. 

Naglakad nga kaming dalawa papunta sa isang sulok. Mabuti na lang malaki ang lugar at kahit papaano 

ay makakapagtago ako sa pait ng itsura ni Beatrice.  

 Isa-isa nang tinawag lahat ng bisita para magbigay ng mensahe kay Tita Nancy pero hindi kami 

lumapit. Pareho lang rin naman kasing napilitang pumunta dito. Sa sulok lang kami nag-usap, pampalipas 

oras habang gumagawa ako ng paraan para masalba ang dignidad ko. Wow, big word. 

 “Lyka, may tanong ako.” Ito ang line na sinabi niya sa akin na mukhang pinag-isipan niya nang 

matagal. Napahinto nga ako at napatitig sa salamin niya. Kahit kasi naka-swimming attire siya ay 

nakasuot pa rin siya ng salamin. Syempre, nakakapagtaka lang. Isa talaga siyang nerd, pero ayos lang 

dahil wala naman akong pakialam. 

 “Ano „yun?” tamad na tamad na sagot ko. Dalawa lang kaming umupo sa tabi ng bilog na mesa 

na pang-apat na tao. May ilang bote ng wine ang nakapwesto sa harapan namin. Wala ako sa mood 

uminom. Magpapakabait muna ako. 



 “Kung bibigyan ka ng chance para ayusin „yung pagkakamali na nagawa mo noon, tatanggapin at 

gagamitin mo ba „yung chance na „yon?” walang-hingahang tanong nito sa akin. Napatulala na lang ako 

dahil sa tanong niyang nakakamatay ng lumot sa brain cells. 

 “Ako… Ano bang mali ko…” huminto ako para mag-isip. “Kung bibigyan ako ng chance para 

ayusin „yon, hindi ko na tatanggapin. Past na „yun eh.” 

 “Bakit naman?” 

 “Lahat ng karanasan natin ang bumubuo sa atin. Maaaring ito ay masaya o masaklap pero wala 

akong pinagsisisihan. Choice ko rin naman na mangyari „yon. Eh ikaw?” 

 “Kung bibigyan ako ng chance, tatanggapin ko. Gusto ko kasing gumanda pa „yung future ko sa 

pagtatama ng mali ko noon eh. Ayos ba?” 

 “Ayos,” sagot ko. “May tanong rin ako.” 

 “Ano „yun Lyka? Pwede bang Baste na lang itawag mo sa akin?” 

 “Baste, naniniwala ka ba sa forever?” 

 “Oo naman.” 

 “Ibig sabihin nagkaroon ka na ng girlfriend?” tanong ko.  

 “Hindi rin. Wala lang, naniniwala lang ako sa forever.” Iyon naman ang sagot niya. “Ikaw?” 

 “Hindi na ako naniniwala sa forever. Mag-asawa nga naghihiwalay, mga teenagers pa kaya.” 

 “Kay Lord mo na lang iasa ang forever mo.” 

 “Oo nga.” 

Fruitful naman ang pag-uusap namin ngayong gabi. Napagdesisyunan na rin naming tumungga ng wine 

na kanina pa nang-aakit sa paningin namin. Siguro, mauubos na naming ang isang bote nang puntahan 

ako ni Justine. Hindi niya kasama si Beatrice. Salamat naman.  

 “Lyka, sorry kanina. Nasabi ko kasing—“ 

 Binara ko siya. “‟Wag ka nang magpaliwanag. Napilitan lang naman ako dito, siguro napilitan ka 

rin. „Wag ka na lang mag-explain,” sabi ko. 

 “Sorry kasi—“ 

 “Ayokong nakakarinig ng sorry. Feeling ko kasi, unfair pa rin „yon sa pagsasabihan mo ng sorry. 

Gumagaan ang pakiramdam mo kapag sinasabi mo ang sorry, pero paano naman „yung hiningian mo ng 

tawad? Lugi siya. Siya na lang ang magdadala ng sama ng loob. Kailangan niya pang mag-isip kung 

patatawarin ka pa niya o hindi. Unfair ang pagsasabi ng sorry.” 



 Hindi na siya umimik pa. Siguro, naiinis na rin siya sa pagtataray ko sa kanya. I don‟t care. May 

mga panahong kailangan masupalpal ng masasakit na salita ang tao para magising sila sa katotohanan. 

Nakakainis na nagiging pilosopo ako sa mga ganitong bagay na pinag-iisip ko. 

 “Ganun ba.” Ito na lang ang nasagot niya. 

 “‟De! Joke lang. Naglalaro lang kami ni Baste ng drama-dramahan. Akala namin kasali ka. Try 

mo rin,” tumawa ako ng dahan-dahan na aaakalain ng tao, masaya ako. 

 Smile is the greatest deceiver. 

 “Akala ko kasi galit ka. Tara?” yaya niya sa akin. “Usap sana tayo. 

 Sumama ako sa kanya. Nagpaalam naman ako kay Baste. Buhay na buhay pa rin ang mga tao 

kaya naman naniniwala akong may makakausap pa rin si Baste kahit anong mangyari. Ngayong gabi, 

kailangan ko nang gawin ang mga balak ko. Kailangan ko nang tapusin lahat. 

 “Pwede bang dito na lang tayo mag-usap?” tanong niya, at tsaka ko lang na-realize na nasa may 

dalampasigan na pala kami malapit sa dagat. Naglatag siya ng isang manipis na tela, at doon kami umupo. 

 Ang ganda ng settings namin. Kaya lang, hindi ko alam kung ano pang sasabihin niya sa akin. I 

don‟t expect anything dahil alam kong tapos na ang mission ko sa kanya. Hindi na dapat ako naghihintay 

pa ng kahit ano. 

 “Break na kami ni Beatrice. I broke up with here just now,” he said while holding a glass of wine. 

Inalok niya ako nito, non-verbally. “Akala ko masakit, pero masaya rin pala at some point na lumaya.” Ito 

pa ang dugtong niya. Sa tono ng boses niya ngayon, daig niya pa ang nakalaya sa kulungan. 

 “Bakit naman?” 

 “We‟ve been together after we broke up. Three months na rin kaming nagtagal. Dito lang pala 

matatapos ang kwento naming—sa isang masalimuot na three-letter word. She‟s been asking for that. 

Ayoko dahil gusto ko sa concept ng marriage. Ayokong gawin „yon unless I‟m married.” 

 Hearing this from Justine made me believe that he is indeed a gentleman. I wonder why we  

broke up.  

 “Justine, you sound like a gentleman, but, why did you break up with me?” 

 “Lyka, you won‟t believe my reason.” 

 “Ano ba „yun?” 

 “Natakot kasi ako. Hindi ko maamin sa‟yo na I am too childish for any kind of relationship. 

Nabigla ako nang maging tayo. Ikaw ang una ko, „di ba? For the entire year of being with you, 

pakiramdam ko natali ako. Sorry for not saying sorry. Gusto kong humingi ng sorry at that time pero it 

was too late. You already went to Manila to study.” 



 Ang babaw ng dahilan niya, pero sa bagay, sixteen years old nga lang kami noon. Wala namang 

perfect relationship na nagsisimula sa ganoong edad. Siguro, akala naming perfect couples na kami. Hindi 

kasi kami nag-aaway. Hindi rin kami gaanong nagkakaroon ng arguments sa isa‟t isa. Isa na rin siguro 

„yon sa dahilan kung bakit parang wala lang ang pagiging couples namin. 

 “Bakit mo niligawan si Beatrice kung sa palagaya mo childish ka when it comes to 

relationships?” 

 “Kasi, at the age of nineteen, I wanted to experience love and being loved perfectly. I aimed to be 

the best boy friend for her, pero wala pa lang bagay such as perfection. Sa huli, ako lang rin pala ang 

nasaktan.” He smiled. 

 “Okay lang „yan. Sa bawat pintong nagsasara, may gate na bumubukas.” 

 “Wait, ano „yun Lye?” 

 “Joke „yun. Basta, ang ibig kong sabihin, magiging okay rin naman ang lahat eh. Makakatagpo ka 

rin ng taong pwedeng paglaanan mo ng feelings noon. Teka, last question,” seryosong sabi ko. 

 “Ano „yun?” 

 “May iba ka ba kaya mo ako iniwan?” 

 “Wala. Gumamit lang ako ng tao para maniwala kang may iba ako.” 

 “Ah, kaya pala.” 

 

Kabanata 11: The Aftermath (Naks) 

 

 

Wala kaming tulog. Sa totoo lang, kinaumagahan ng araw na iyon ay umuwi na rin kami. Sumabay sa 

amin si Baste dahil hindi pa rin daw uuwi ang mga kasama niy. Bored na raw siya kaya sasama siya sa 

amin. Heto na kaming apat at naghihitay makasakay sa isang bus. Nasa paradahan na kami. Alas-singko 

ng madaling araw, pero hindi ata magiging madali ang araw na ito para sa akin. Inaantok ako. 

 “Tara na nga,” sabi ni Beatrice. Kung makapagsalita siya akala mo… Nakakainis. 

 “E „di mauna ka,” sabi ko. Ang bossy niya. 

 “‟Wag ka na ngang sumabay,” sabi nito sa akin. “Singit ng singit.” 

 Hindi ko na lang siya sinagot dahil kinalabit ako ni Baste na „wag na raw. Buti na lang may 

matalino akong kaibigan. Alam niya kung kailan ako dapat sumagot.  



 Pagpasok sa loob ng bus, napansin kong halos mapuno na. Dahil nauna si Beatrice, nauna siyang 

nakaupo. Kaya lang, dahil na rin siguro sa kasamaan ng ugali niya, hindi niya makakatabi si Justine. 

Katabi niya „yung matandang lalaki na hindi namin parehong kilala. Nakatulala ito dahil sa 

pagkadismaya. Samantalang ako… 

 “Dalawa pa rito,” sigaw ng konduktor ng bus. Agad naman kaming pinaupo ni Justine sa gawing 

iyon. Doon kami umupo sa row bago ang last na row. Tapos, si Sebastian naman, sa harap na harap. Sa 

madaling salita, magkakahiwalay kaming apat. Pwera na lang sa aming dalawa ni Justine. Fortunately, 

magkatabi pa kami. Gusto kong dilaan sa tawa si Beatrice. Buti nga sa kanya.  

 May panahon talagang tinutulungan ako ng karma para makaganti.  

 “Sorry, kayo dapat ni Beatrice ang magkatabi „di ba?” nagpapanggap akong inosente sa sinasabi 

kong ito. 

 “Ayos lang. Ayoko rin naman siyang katabi.” 

 “Ayaw mo siyang makatabi. Okay, pero bakit kailangang ipakilala mo pa siya sa tita mo na 

girlfriend mo siya?” tanong ko. Yakap ko ang bag ko ngayon. 

 “Kahit naman mataray si Bea, ayokong maradamang O.P. siya sa lugar na „yon. Tsaka, kung 

hindi ko rin siya papansinin, nakakaawa siya.” 

 Sobrang bait talaga ng ex ko. Kaya lang, sa sobrang bait niya, nakakalimutan niya na „yung sarili 

niya. Naaawa na rin ako. Halos lokohin na siya ng girlfriend niya pero hayun siya at todo suporta pa rito. 

 

Sumapit ang oras ng tulugan. Oo at umaga na pero hindi ko maiwasang hindi mapapikit. Akala ko ako 

lang ang inaantok sa byahe, si Justine rin pala. Habang mas tumatagal ang byahe, mas lalo siyang 

napapadikit sa akin—to the point na napasandal niya na „yung ulo niya sa balikat ko. Siguro magkaka-

stiff neck na siya dahil masyado akong maliit para sandalan niya. Hindi ko pwedeng kantahin ang I‟ll be 

your crying shoulders dahil masyado akong mababa para sa kanya. 

 Naamoy ko „yung pabango niya. Halos ang sarap amuyin. Nararamdaman ko rin na medyo basa 

pa ang buhok niya kaya naman sobrang enjoy akong maamoy ito. Nakakainis.  

 Nakapatong ang isa sa kamay niya sa binti ko. Sinasadya niya ba ito o sinasadya? Teka.  

 “Uy,” sabi ko sabay pagpag sa ulo niya. Parang alikabok lang na ipinagtabuyan ko ang ulo niya. 

Awkward kunawari 

 “Sorry,” sabi niya. “Nakatulog na pala ako.” 

 “Ayos lang,” sabi ko naman. “Ang ginaw no?” sabi ko sabay pinagkuskos ko ang dalawang mga 

palad ko.  



 Nag-init ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. “Ito, mainit na ba?” tanong niya habang 

mahigpit niyang hinahawakan ang mga kamay ko. Na-miss ko „yung ginagawa niyang ganito sa akin 

noon. “Hayan, mukhang okay ka na,” dugtong niya. 

 Napatingin na lang ako sa bintana, at sa pagtingin kong „yon, naisip kong magtanong sa kanya, 

“What if tayo pa kaya ngayon? Ano kayang ginagawa natin?” 

 “Siguro, hindi awkward hawakan ang kamay mo ngayon,” sabi niya. 

 “Siguro, nakasandal ako sa balikat mo ngayon,” sabi ko. 

 “Sige, sumandal ka lang,” sabi niya at ngumiti siya.  

 Ginawa ko „yung sinabi niya, sumandal ako na parang kami pa. Hinawakan ko rin ang kamay 

niya at non-verbal na sinabing hawakan niya rin ang kamay ko. Sa totoo lang, na-miss namin ang isa‟t isa. 

Alam kong ramdam niya, dahil ako, ramdam na ramdam ko ang pagka-miss ko sa kanya. 

 “Bakit ba kasi hiniwalayan mo ako?” ang kulit ko siguro para paulit-ulit itong itanong sa kanya. 

 “Dahil duwag ako. Ayokong maging parte ka ng kaduwagan ko.” 

 “Paano? Sana uso sa‟yo ang closure „di ba?”  

 “Duwag nga kasi. Kaya, sana, sa mga oras na „to, pinapatawad mo na ako.” 

 “Oo naman,” sagot ko. Mas inilapit ko pa ang ulo ko sa kanya. Mas nawawala tuloy ang lamig na 

nararamdaman ko kanina. 

 Ang sarap pala sa pakiramdam na may tao kang masasandalan sa mga panahong sobrang lungkot 

na lungkot ka. Ang sarap palang sumandal sa taong alam mong magbibigay ng init sa malamig na 

nararamdaman mo. Ang sarap palang mabuhay. Ang sarap. 

 

“Gising na,” bungad sa akin ni Justine. Iniikot ko ang mata ko at nakita kong kaming apat na lang pala 

ang naiwan sa loob ng sasakyan. Nakatayo sa harapan ko sina Beatrice at Baste. Nakakahiya sigurong 

nakasandal pa rin ako ng makita nila. 

 “Sorry. Pagod lang talaga ako sa byahe,” sabi ko naman. Tumayo na rin ako dahil ramdam kong 

kanina pa asar na asar si Beatrice sa akin. Kung kaya .lang tumambling ng mata niya dahil sa lubhang 

pag-ikot nito, nagawa na niya. Si Baste naman, parang estatwa sa gilid. Nakakatuwa, feeling ko si Justine 

lang ang concerned sa akin sa mga ganitong panahon. 

 “Tara na?” tanong ni Baste. Kinuha niya na ang bag ko. Gentleman na, matalino pa, may itsura 

pa. Hindi na malulugi ang magiging girlfriend nito sa hinaharap. “Ihahatid na kita sa inyo,” sabi pa nito. 

 “Tara, Justine. Ihahatid mo rin ako „di ba?” tanong ni Beatrice na hindi naman sinagot ni Justine. 

Sa halip, iniwanan lang siya nito nang makapagpaalam na siya sa amin. Agad ko namang tinarayan si 

Beatrice dahil gusto ko at nakakaasar siyang tignan.  



 Papasakay na kami sa taxi nang naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko. Naglalakad si Baste 

pero huminto ako para sagutin ang tawag sa akin. 

 “Tristan? O sige, magkita tayo mamaya,” ito ang sagot ko sa kanya.  

 “Sino „yon?” tanong ni Baste. Sinagot ko lang siya ng isang mahinang wala.  

 

Kinahapunan ng parehong araw, nagkita kami ni Tristan sa headquarters namin. Nakasuot lang siya ng 

itim na t-shirt na may Paramore na nakasulat sa unahan at shorts. Samantalang ako, simpleng maong jeans 

at isang plain black blouse. Hindi naman naming uniform ang kulay itim. 

 “Anong balita?” tanong ko sa kanya. 

 “Tapos ka na ba sa mission mo? Mukhang natatagalan ka d‟yan ah.”  

 “Actually, oo. Hirap rin nito. Ikaw musta?” 

 “Syempre, kung hindi ka pa tapos, hindi pa rin ako tapos. Actually, may memo na nga tayong 

natanggap.” Pagkasabi nito, inilahad niya ang dalawang long bond paper. Binigay niya sa akin ang isa. 

Samantalang, siya, binasa sa akin „yung nakasulat. 

 “This is to warn you, Tristan, that non-completion of your mission within this month will give 

you a month of suspension. If your mission is over, kindly tell our office. Thank you. Love, Miss Candy.”  

 “Anong masasabi mo d‟yan?” tanong ko. 

 “Ang masasabi ko lang ay bilisan mo na. Nakakainip. Kay Justine nakadepende ang lahat, at 

hinuha ko, hangga‟t hindi siya nakakahanap ng iba, hindi siya tatantanan ni Beatrice. So please, Lyka, 

pag-igihan na natin this time,” utos nito sa akin. 

 “Can you please stop nagging? Alam ko naman ang ginagawa ko. Ngayon, kung nababagalan ka, 

fine. Basta ako, I will finish this mission whenever I want to. With memo or wala, gagawin at tatapusin 

ko ito kung kailan ko gusto.” 

 “Don‟t be so mad. Kaya nga kita kakausapin para mabigyan ka ng option. Hindi ba according to 

Justine, cool off sila ni Beatrice? Why don‟t you just take that as an opportunity to be his friend? 

Samahan mo siya during his free time. Alalayan mo siya. Kumbinsihin mo siyang hindi niya kailangan ng 

girlfriend. Kung pwede nga lang, basahin mo na lang sa kanya „yung vision and mission natin.” 

 “Alam mo, joke lang kasi „yung sinabi ko na hindi pa ako tapos. Break na sila, Tristan, at 

itatawag ko na lang iyon kay Mrs. Dela Cruz. „Wag mo na nga akong utusan d‟yan, at baka hindi ka 

matuwa sa pwede kong gawin sa‟yo,” pa-joke na banta ko sa kanya. “Tsaka, „wag kang mag-alala, be 

confident to tell Miss Candy that our mission is over. We can be paid, right? Kape ko ha!” 

 Sa huling line na sinabi ko, mukhang nanalo sa lotto si Tristan. “Finally, akala ko matatagalan ka 

pa. I did my part, you should also do yours,” and he winked and hugged me. 



Kabanata 12: Usap Tayo 

 

Hindi normal na makatangap ako ng isang text message mula kay Justine. Agad ko naman itong binasa at 

pinagnilayan. Ito ang sabi niya: Lyka, usap naman tayo, mamamaya, sa may bookstore nearby. Thanks. 

 Inintay ko ang alas-sais ng gabi para makausap siya. Ano bang sasabihin niya? Ah basta, hindi 

naman siguro ako excited para dumating ng mas maaga sa venue namin na ito. Sa bookstore kami 

magkikita. Hindi talaga ako excited kahit pa isang oras talaga ang inaga ko sa venue naming. Alas-singko 

palang pero nandito na ako. 

 Maaga pa kaya naghanap muna ako ng librong pwedeng basahin. Napadaan ako sa mga classics 

na libro. Maya-maya, nakita ko na lang ang sarili ko na tumitingin ng libro about love, heartbreaks, at 

kung anu-ano pa. May libro akong nakita na ang title ay “Dear Dr. Love.” Nababaduyan ako. Basta, 

ayoko na ng pag-ibig, nakakasawa. 

 What I hate about love is its side effects. 

 Kung gagawa ako ng libro tungkol sa pag-ibig ko, gusto kong iyon ang maging title. Tapos, 

ililista ko lahat ng ayaw ko tungkol dito. Nakakasawa kasi. Gusto ko nang maging manhid. 

 May kukunin akong libro nang napansin kong may isa pang kamay ang humawak sa librong iyon. 

 “Ang aga mo ata,” sabi niya sa akin. Si Justine. 

 “Ikaw rin,” sabi ko. 

 “Tara?”  

Lumabas na kami sa bookstore at pumunta sa isang fast food chain. Maingay sa lugar na ito. Feeling ko 

tuloy, hindi ganoon ka-importante ang sasabihin niya sa akin. Nang makaupo kami, agad naman kaming 

naglabas ng wallet namin. Sabay pa nga kaming nagsabing, “Ako na!” 

 Tawanan kami, more kwentuhan. Kaya lang, patago kaming nag-uusap dahil isa sa ultimate rule 

ng BHClub ay „wag nang makipagkita sa mga naging subject. Oo, sinusuway ko na ang BHClub dahil 

kay Justine. Gusto ko ulit siyang makita, makausap, at makasama bilang kaibigan. Wala namang 

masyadong problema bukod na nga lang roon sa warning text mula sa bitter ex niyang si Beatrice. Excuse 

me na lang sa kanya dahil tatlong buwan lang naman pala sila ni Justine. 

 “Lyka, it‟s good to know that you‟re back. Ibig kong sabihin, na magkaibigan na ulit tayo.” 

Hinawakan niya ang kamay ko. Bigla akong nanlamig dahil sa pagkahawak niya. Umiinit naman ang 

pisngi ko na parang sasabog anytime.  

 Sabi nila, first love never dies. Sabi ko naman, first love might die but it can be revived.  

 “Lyka, pwede bang magtanong?” 



 “Nagtanong ka na kaya,” sabi ko. 

 “Pwede ba kitang ligawan ulit?”  

 “Ano?” 

 “I want to build my forever with you.” 

 Hindi agad ako nakasagot, sa halip, napatingin ako sa labas ng store na kung saan nakita kong 

dumaan si Beatrice at Tristan. Natawa ako ng slight, pero napatingin ulit ako sa seryosong mukha ni 

Justine. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko siyang tulungan hanapin „yung forever na hindi niya 

agad nahanap noon na kasama ako.  

 “Lyka, it‟s okay if you can‟t answer now. I know it‟s to fast. Ayos lang ako. Don‟t worry,” he 

smiled kahit hindi ako sumagot sa kanya. “For now, I hope I can still be your friend.” 

 “Sorry, Justine. Hindi ko pa kasi kayang sagutin „yung tanong mo. Komplikado,” sabi ko sa 

kanya, at tsaka, hindi ko rin kayang sabihin na wala na atang pakiramdam „tong puso ko. Sanay na kasi 

itong maging manhid. Isa pa, bawal sa aming mga agents na magkaroon ng relasyon.  

 Sa ngayon, hindi ko alam kung mahal ko pa ba siya o mas mahal ko ang trabahong meron ako 

ngayon. Nasanay na akong mag-isa, hindi ko lubusang maisip kung kaya ko pa bang maghanap ng forever 

sa piling niya.  

 “Lyka, simula sa araw na ito, magiging honest na ako sa‟yo. Hindi ako umaasang magiging 

ganito ka rin sa akin dahil nga sa ginawa ko sa‟yo noon, pero sana, kung ayaw mo sa akin, ngayon palang 

sabihin mo na,” seryosong sabi niya. “Ayoko na kasing magkamali ulit sa relasyon. Pero, sabi ko nga 

kanina, hindi kita minamadali, basta, gusto ko lang malaman mong gusto ko ulit na makabawi sa mga 

nagawa ko sa‟yo noon.” 

 Napangiti ako sinabi niya. Malapit na akong mabaliw, swear. Hindi ko ma-determine kung gusto 

ko „yung ginagawa at sinasabi niya sa akin. Deep inside, nasasarapan akong pakinggan lahat ng sinasabi 

niya sa akin. Deep inside, hinihiling ko na sana mas madami pa akong marinig na ganitong linya sa 

kanya. Ang sarap lang sa pakiramdam. Ito „yung pakiramdam na sa loob ng tatlong taon ay hindi ko 

nahanap sa pagiging agent ko. Lyka, please, ayusin mo nga „yung sarili mo.  

 “I miss you, Justine. Gusto ko lang malaman mo na na-miss kita. Sa tatlong taon na iniwan mo 

ako, hindi ako naghanap ng iba. Simula ng araw na iniwan mo ako, naghanap ako ng ibang gagawin para 

hindi ako malugmok sa kakaisip na wala na tayo, sa kakaisip na hindi ka na babalik sa akin. Sa loob 

talaga ng tatlong taon,  natuto akong mag-isa. Pero ngayon, sa mga sinasabi mo sa akin, hindi ako 

sigurado kung deserving pa ba ako sa‟yo. Three years ago pa nang huli tayong magkausap ng ganito. 

Marami nang nagbago. Marami na rin ang nangyari, Justine. Hindi na ako ang Lyka na kilala mo noon.” 

 “I don‟t care, Lyka. Kahit naging ano ka man ngayon, mamahalin at mamahalin pa rin kita. 

Patuloy akong babawi sa lahat ng ginawa ko. I want to be the best man in your life. Lyka, I still love 

you.” 



 Halos napaluha na ako sa mga sinabi niya. Hindi ko masabi ng direkta sa kanya ang mga bagay 

na ginagawa ko ngayon. Hindi ko pwedeng sabihing maraming lalaki na ang nakilala at maraming babae 

ang umiyak dahil sa akin. Hindi ko pwedeng aminin na maraming couples na ang naghiwalay sa akin. 

Naniniwala kasi ako na akala ni Justine, ako pa rin ang ideal na babae na bubuo ng forever niya. Ang 

kaso, hindi e. Hindi kasi ako si Lyka na tanga noon. Ako na si Lyka na mas matapang ngayon. May bago 

na rin akong paniniwala na alam kong salungat sa pinaniniwalaan niya. 

 

Ginabi na akong makauwi sa bahay. Wala namang bago, pero si Claire, high blood pa rin as always. 

Binati niya ako gamit ang isang plastic cup na binato niya sa akin.  

 “Mukha kang ewan, Lyka. Next time, mag-text ka kung gagabihin ka. Napupundi na ko,” sabi 

niya. “Konting-konti na lang isusumbong na kita kay Tita. May classmate kang dumaan dito, si Baste, 

hinahanap ka. „Yung notebook mo raw na sa kanya. Ang gwapo ng classmate mo ha, in fairness.” 

 “E bakit kailangan mo akong batuhin?” 

 “Kinililig ako sa kanya e. Bigay mo sa akin number ni Baste ha,” ngumiti siya na abot hanggang 

tenga. Nababaliw na ata „tong pinsan ko.  

 Umupo ako sa sofa habang hinahawakan ko „yung part na natamaan ng baso. Sobrang sakit lang 

talaga. Pero, mas masakit pa ring magdesisyon sa lahat ng nangyayari sa akin. “May problema na nga 

ako, binabato mo pa ako ng baso.” 

 “Alam mo, kung love life lang ang problema mo, sabihin mo na sa akin. Ano „yun?” 

 “Si Justine, nanliligaw ulit.” 

 “ANO? After three years, babalik siya pagkatapos sasabihin niya „yan? Anong meron?” 

 “Naging classmates kasi kami sa isang subject. Mahabang kwento. Basta, ate, anong gagawin 

ko?” 

 “Kung gusto mo siya, um-oo ka. Kung hindi, hindi. Simpleng logic lang naman Lyka.” 

 “Gusto ko, pero komplikado.” 

 “Love is never complicated. You are just afraid to take risks.” 

 “Hindi mo kasi maintindihan e.” 

 “Basta, ang akin lang naman, kung mahal mo, „wag mo nang pakawalan. Mas maganda „yung 

may ginawa kaysa sa walang sinubukan. Kung hindi man maganda ang kalabasan, at least, kahit papaano 

gumawa ka ng paraan.” 

 

 



Kabanata 13: Mga Akala  

“Lyka, pinapatawag ka ni Miss Candy,” ito ang bungad sa akin nang makarating ako sa headquarters 

namin. Sa bawat agent na nadadaanan ko, lahat ng mata nila sa akin nakatingin. Mukhang alam na nila 

agad ang mortal sin na nagawa ko. Sabi na nga ba, tinalo pa nila ang higpit ng CCTV sa dami ng 

connections. Kailangan ko nang mag-isip ng next move, ng gagawin, at ng mga dahilan. Sana hindi ako 

maubusan ng words kapag kaharap ko na si Miss Candy na never kong nalaman ang surname dahil sa 

sobrang confidential ng mundo niya. 

 Pinihit ko ang door knob ng pinto ni Miss Candy. Dalawa lang ang dahilan kung bakit 

pinapapasok at dito kinakausap ang mga agents. Una, aalisin ka na sa grupo. Pangalawa, ma-po-promote 

ka. Mukhang hindi magiging dahilan ang pangalawa. Malabong ma-promote ako dahil marami pang mas 

matagal sa BHClub kaysa sa akin.  

 “Agent Lyka, how are you?” Ito ang napaka-casual na tanong niya sa akin na para bang walang 

nakakakabang words na pwede siyang sabihin anytime sa akin. Nakakapangtulala „yung tanong niya. 

 “I‟m doing great. Bakit po pala ako napatawag?” diretso kong tanong. Ayoko kasing magpaligoy-

ligoy pa. Gusto ko kung tatanggalin o parurusahan ako, sana sabihin na lang nila agad. 

 Huminga siya ng malalim. Bakas sa mukha niya ang definition ng word na seryoso. “I just want 

to congratulate you for your 25
th
 mission‟s success. Your customer just called our headline and confirmed 

one good news. I‟m so happy for you, and as I promised, you would be given a vacation. Pahinga muna 

after 25 mission. Then, after a month, if you think you‟re still up for more missions, kindly send me a 

message.” 

 “Is that all?” mabilis kong sagot without absorbing the entire message. I was waiting for another 

shocking message from Miss Candy kasi. 

 “Yes, Lyka. Are you expecting for bonus? Yes, you‟ll have it in your account. However, your 

previous mission was done a little late. Thus, your bonus will not be that huge. I think what can I give you 

is a vacation package for two in Palawan. Is that okay?” she smiled. Pinlano niya lang sigurong pakabahin 

ako sa mga sandaling ito. 

 “I thought you are going to fire me, or what. Well, thanks, Miss Candy. I never expected 

something good will happen today,” I answered. Sobrang bothered kasi ako for the previous months. It 

seems na ang dami kong ginawa kahit parang wala naman. 

 “Well, Lyka my dear, I hope you‟ll enjoy your vacation. I told you, if you will do anything in 

love, you can definitely accomplish great things. Keep up the good work, dear,” she told me as she 

handed me a white envelope.  

 Sinong nagsabing mamalasin ako ngayon? Bukod sa masasamang banta at text ni Beatrice, wala 

nang ibang makakasira ng araw ko.  



 I immediately sent a text message to Justine. Siya lang ang naisip kong imbitahin sa mga oras na 

ito. Ayoko namang yayain si Claire dahil sawang-sawa na kami sa isa‟t isa. Kaya naman, heto ako, 

hinihintay ang text message niya. 

 Hindi man siya nag-text, nakatanggap naman ako ng tawag na agad kong nasagot.  

 “Justine? Sama ka? I have two vacation packages here. Palawan tayo!” I shouted with joy. 

 However, I found no answer. 

 “Justine? Are you still there?” 

 Still, no answer.  

 Hanggang sa ibinaba ko na lang ang phone ko at pinatay ito. Non-sense makipag-usap sa sarili. 

Wala akong ibang magawa kundi ang magbuntong hininga. Habang naglalakad sa tapat ng bookstore na 

siyang mismong ground floor ng building naming, nabigla ako nang makasalubong ko ang presence ni 

Beatrice. Never ko kasi siyang inasahang masasalubong sa lugar na ito. 

 “Kinausap ka pa ba ni Justine?” insulto nito. Bakit naman ito ang way niya para bumati ng 

magandang araw? Kulang ba ang vocabulary niya para dito? 

 “Bakit kailangan kong sagutin ang tanong mo?” pagtataray ko. Magsasabi na sana ako ng pang-

finale ko na words, pero hinawakan niya ang braso ko at inabot ang isang card.  

 “Look what I‟ve got. I knew it. You‟re a whore. Isa ka sa mga babaeng bayaran ng mga lalaking 

naghahanap ng laman! You don‟t deserve Justine. You little lady must shut your mouth and go away from 

him.” Ito ang hindi naman ganoon kasakit na salita mula sa isang babaeng walang manners. Sayang, akala 

ko pa naman malalaman niya ang nature ng trabaho ko. 

 “Sorry to inform you, Miss Beatrice, but I am not a whore. Don‟t judge something you do not 

know. I pity you and your infinite desperation.” Lumakad na ako papalayo at iniwanan siya. Kaya lang, 

dahil makulit siya, pilit niya akong hinabol at sinagawan. 

 “Pinsan ako ng ex ni Andrew. I know what you did to her and to her boyfriend. Kinama mo siya, 

Lyka. Is that right? Hindi. Aside from that, I know that you are working for someone para maghiwalay rin 

kami ni Justine. Whore! Whore! I swear na kahit minsan, hindi ka magiging masaya! Damn you, Lyka! 

You will never be happy! You and your ambitious club will never be happy—” Mukhang marami pa 

siyang sinabi pero bigla siyang nilapitan ni Tristan na kasunod niya lang. Hinihingal pa itong puntahan at 

habulin si Beatrice. Inilayo niya ito at isinakay ng taxi, pero siya, naiwan sa harap ko. Namumutla siya. 

 “Anong problema ng babaeng „yon?” sabi ko kay Tristan. 

 “Lyka, I am really sorry,” sabi niya. Napa-huh ako dahil wala akong idea kung ano ang dapat 

niyang ika-sorry. 

 “Bakit? Anong problema?” 

 “She stalked you.” 



 “How?” I asked. 

 “Nilasing niya ako, and she let me spill everything. Lyka, I didn‟t know that she has that kind of 

intentions from me. I never know na magiging way ako para malaman niya lahat.” 

 Napahinto ako. Does it mean… 

 “She went in my condo. There she scanned all my files. She even scanned my phone. She 

scanned everything from me and my place. I am really sorry for that Lyka. Naging way ako para malaman 

niya lahat. Ngayon, alam ko na kung bakit sumasama siya sa akin. I really feel bad, Lyka.” 

 “It‟s okay. Wala naman akong pakialam sa mga gagawin ng pathetic ex-girlfriend ni Justine. 

Wala rin naman akong pakialam kung sabihin niya lahat ng nalalaman niya kay Justine,” napaisip ako sa 

huling pangungusap na sinabi ko. Hindi kasi totoo. Sobrang nag-aalala ako nang hindi na sumasagot si 

Justine sa mga text at tawag ko. Buong araw na wala siyang text ni paramdam sa akin. 

 “I‟m going to help you, Lyka. Sobrang nabulag lang ako sa kanya. Sa lahat ng ginawa niya sa 

akin. Hindi ko intensyon na ilaglag ka, Lyka. You know that,” sunod-sunod na paliwanag niya. 

Nararamdaman ko namang nagsisisi siya. 

 “Tumigil ka na sa kakasabi ng sorry,” matabang na sagot ko sa kanya. 

 He stopped explaining and apologizing.  

 In silence, I felt a little vibration in my pocket. Si Justine, tumawatag.  

 

 

Chapter 14: Sabihin Mo Na Kasi 

 

“Justine?” hindi pa ako tumitigil sa pagtawag sa pangalan ni Justine simula pa nang makarating ako sa 

tapat ng apartment niya. Kinakabahan ako dahil natatakot akong dumating „yung araw na mawawala ulit 

siya. Ayokong iwanan niya ako dahil sa pwedeng malaman niya sa akin. 

 Kumatok pa ako ng tatlong beses. “Justine, si Lyka „to. Buksan mo naman „yung pinto, please.” 

 Nang masabi ako ang magic word na „please‟, agad namang bumukas ang pinto. Kaya lang, 

nagulat ako dahil si Beatrice ang nagbukas nito para sa akin. 

 “Nagulat ka ba?” at nakataas pa ang kilay nito sa akin. “Natatakot ka na rin bang maiwanan ni 

Justine?” tumawa pa siya. Isa siyang the best role model para sa role ng bitter ex-girlfriend. 

 “I‟m not looking for you. I‟m looking for Justine.”  



 “Well, he‟s here,” pagkasabi noon, mas binuksan niya ang pinto. Bumungad naman si Justine na 

busy sa pagtingin sa cellphone niya. Hawak niya pala ang cellphone niya, pero bakit hindi niya sinasagot 

ang tawag ko? Bakit panay ang snob niya sa akin? “Kaya lang, kahit nandito siya, mukhang hindi ka niya 

papansinin.”  

 Tumawa siya. Nakasimangot si Justine. Naging sinlamig ng yelo ang kamay ko. 

 “Alam mo ba kung ano ang tinitignan niya? Videos mo sa lahat ng lalaking sinamahan mo. Ang 

galing ko maghanap ng videos „di ba? I‟ve been telling you to go away from him, pero hindi mo pa rin 

ginawa. Look, ito na ang ikinatatakot mo. Say bye to Justine and your future plans with him.” 

 “You. Poor. Pathetic. Ex-Girlfriend.” Lahat ng words na sinabi ko ay may proper stress. 

 “Yes, poorer, more pathetic whore?” proud pa siyang sumagot sa akin. Kaya lang, ayoko nang 

makipag-usap sa kanya. “No more words to say, my dear?” 

 “Justine, let‟s talk,” tawag ko sa kanya. Pero, ni minsan, hindi niya ako tinignan. Seryoso siyang 

tumingin sa akin, sa unang pagkakataon para sabihing: Go away. 

 

Saan nga ba pumupunta ang broken hearted? Walang iba kundi sa headquarters namin. Kung pwede ko 

lang rin hilingin sa lahat ng fairies na linawin ang puso at isip ko, ginawa ko na, kaso hindi e. Hindi 

naman kasi totoo na may mga taong magliligtas sa‟yo. Minsan, ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. 

Never akong hihingi ng tulong sa alak, dahil alam kong mas wala itong maitutulong sa problema ko. 

Never akong magpapakalasing dahil broken hearted ako dahil magkakasakit lang ako.  

 Isa lang ang alam kong solusyon: kay God. Ito ang isa sa mga bilin sa akin ng nanay kong hindi 

ko minsan sinunod. Kaya lang, sa mga oras na ito, tanging ang adoration chapel lang sa kanto namin ang 

bukas. Pumasok ako dito. Hinubad ko ang sapatos ko at agad na sumalampak sa sahig ng malamig na 

adoration chapel ng simbahan na ito. 

 Guilty ako sa salang pagdadasal sa oras na may problema. Isa ko sa mga cliché na taong 

nabubuhay sa mundo—mga taong nakakaalala lang kay God kapag may problema. Hindi ko talaga 

gawain ito. Alam ko, ako lang makakatulong sa sarili ko, pero hindi rin. Pakiramdam ko, nanghihina ako. 

Mas nanghihina ako sa idea na anytime from now, pwedeng mawala ulit si Justine sa akin. 

 Takot ba akong mawala si Justine sa akin? Oo. 

 Mahal ko pa ba siya? Ewan. 

 Hinihintay ko pa ba siya? Siguro. 

 Pero, takot ba akong iwanan niya? Oo. 

 Sa Yes-or-No check list ko, na-realize kong mahal ko pa rin siya pero ayaw ko lang namang 

aminin. Puro kasi ako siguro, ewan, at hindi ko alam pagdating sa pag-ibig. Minsan, halata namang gusto 

ko, pero tumatanggi rin ako. Ayoko kasing maging predictable. Mataas nga siguro ang ego ko, pero wala 

e. Ganito na ako. Kaya lang, mahirap pala.  



Matapos ang ilang minuto, lumabas na rin ako sa adoration chapel. Nagulat naman ako nang nakita kong 

kumakain ng balot sa kanto si Baste. Si Sebastian na parang hopeless romantic ay nasa harapan ko 

ngayon. Akala ko pa naman, isa siya sa mga nerd na natutulog lang ng maaga. Pero hindi e, andito talaga 

siya sa harapan ko. 

 “Lyka, anong ginawa mo d‟yan?” tanong niya. Nakita niya agad ako. 

 “Nagdasal, malamang. Ikaw?” 

 “Galing rin ako d‟yan. Nagdasal para sa finals. Umiyak ka ba?” tapos inabutan niya ako ng tissue. 

 “Baka naman gamit na „yan a,” puna ko. “Salamat,” sabi ko nang tanggapin ko „yung tissue. 

 “Mukhang pagod ka. Love problem ba „yan?” tanong niya agad. “Baka makatulong si Dr. Love. 

Tawag tayo sa radyo? Malay mo, masagot nila „yang problema mo.” Ngumiti siya. 

 “Common sense lang naman ang solution sa love problem. Ang problema, sa mga panahong 

baliw na baliw ka sa isang tao, hindi mo maiisipang gumamit ng logic. Kasi, under ka ng disorder na 

kung tawagin ay tanga-tangahan. Salamat na lang rin sa alok,” nginitian ko siya. “Masarap ba „yang 

balot?” tanong ko. 

 “Oo. Nga pala, iniwan ko „yung assignment mo sa inyo. May babaeng tumanggap, ang ganda 

no‟n. Pakilala mo ako minsan a. Broken hearted ako e.” 

 “Kadiri kayong dalawa. Hinihingi niya rin number mo e.” 

 “Soulmate siguro kami,” tumawa siya. 

 “Ewan ko sa inyo, pero sige, ipapakilala kita ron.”  

 

Iniwanan ko na rin sa kanya ang number ni Claire. Samantalang ako, mukhang maiiwanan lang talaga. 

Maiiwan lang pala sa lahat ng kilig na naramdaman ko lately. Madaling araw na, naglalakad pa rin ako sa 

kalsada. Buhay na buhay pa rin ang mga tao sa labas. Marami pa ring bata ang naglalaro sa kanto. 

Napadaan ako sa may kantong puro lalaki ang nag-iinuman. Panay sila “Psst” sa akin. Hindi ko pinansin, 

pero na-offend ako nang may sumigaw ng, “Miss flawless, pansinin mo naman kami!” In-chorus pa nang 

sabihin nila iyon. 

 “Pakyu kayo!” sigaw ko. Dala na ring stress ko kanina kaya wala ako sa mood. Wala akong ibang 

nagawa kundi ang magmura sa kanila. Gusto ko pa ngang dagdagan, pero may isang pamilyar na lalaki 

ang pumigil sa akin at bumulong ng “Stop.” 

 “Lyka, don‟t be so rude to them. It would make you less-educated. Just keep your manners.”  

 “Sa mood ko ngayon, ayoko nang magkaroon ng manners. Teka, bakit andito ka?” 

 “Simula nang umalis ka ng apartment kanina, sinusundan na kita. Can we talk? Explain 

everything to me, Lyka,” Justine said. 



 

Kabanata 15: Tumigil Ang Mundo Ko 

 

Hindi ko lubusang maisip na yayakapin ako ni Justine sa mga oras na ito. Bumalik kami sa apartment 

niyang wala na si Beatrice. Dinala niya ako sa bubong ng apartment niya. Inalalayan niya pa akong 

umakyat dito. Malamig ang yero, pero nagiging mainit dahil katabi ko siya. 

 “I‟m afraid to lose you. Hindi na kita iiwan, Lyka,” bulong niya sa akin. Bumitaw siya sa 

pagkakayakap at pinunasan ang mata kong babad na sa luha. “Tell me everything, pati „yung masasakit na 

bagay,” dugtong niya. 

 “Justine, for the past three years, I‟ve been working as an agent. As an agent, we‟re required to 

stalk some couples and destroy their relationship. I was with different men because of that job. You and 

Beatrice was my latest target. Dahil sa trabaho ko kaya nakita ulit kita. I never intended to do it. Wala 

akong choice. Akala ko, makakalimutan na kita ng tuluyan, pero hindi pala. Akala ko kapag tapos na ang 

mission ko, maiiwanan kita, pero hindi pala ganoon kadali iyon,” sabi ko. 

 “Tell me more,” he said. 

 “Sa loob ng ilang linggong nagkasama at nagkita tayo, parang nanumbalik lahat ng feelings na 

iniwan ko sa‟yo noon. Justine, kung alam mo lang, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpakalugmok sa 

ganitong trabaho, pero kahit ganoon, masaya ako. Nakakatuwa, dahil sa trabahong ito, nagkita ulit tayo.” 

 “Salamat pala sa work mong „yan, Lyka.” He smiled. 

 “Isa pa, sinubukan kong iwasan ka, pero hindi ko pa rin kinaya. Natakot ako sa posibilidad na 

iiwan ako. Nang natakot ako, at tsaka ko lang naisip na mahal pa rin talaga kita. Na kahit anong tanggi ko 

sa nararamdaman ko, mahal pa rin kita at kahit ilang taon pa ang lumipas, walang nagbago doon.” 

 “I‟m sorry for ruining your life, Lyka. Let me tell me my story.” 

 “Sure.” 

 “It was last day when Beatrice sent me your pictures. You were with different men. There was 

also this video wherein you kissed a guy inside his room. Then, a girl came in the scene and slapped that 

man. I was definitely pissed. I thought that you were one of those whores who just give everything to a 

man. But then, I didn‟t believe everything I saw. I believed in you. I knew that you had something better 

in mind than Beatrice. At that moment, I realized that it hurts to see you with someone. That‟s why I 

decided to chase you. I didn‟t have any second thoughts. All I wanted right now is you.” 

“I don‟t deserve your love, Justine.” 

“I love you together with your past, and your flaws.” 



“I‟m no greater than any other whores that you can meet. You can never understand me.” 

“I believe in you, Lyka. Please believe me. All I wanted you to do is to be honest with me. I know 

that the path in building forever is close to being impossible. But, I don‟t care. What matters most is I am 

already with you.” 

“Nakakainis. „Wag na tayong magbatuhan ng cheesy lines.”  

“Teka, sino nga ba ang customer na nag-utos sa‟yo para paghiwalayin kami?” 

“Si Mrs. Dela Cruz,” sagot ko. 

“You mean, Celestina Dela Cruz?” 

“Yes, do you know her?” 

“Nakalimutan mo na ata ang pangalan ng Lola ko, Lyka.” 

“Is she… Really?” 

“Kahit kailan talaga, nakakatawa si lola. Kahit kailan, ikaw pa rin ang manok niya,” pagkasabi 

nito, inilapit niya ako sa kanya. Hawak niya ang braso ko. Pareho kaming nakatingin ngayon sa langit, at 

sa mga bituin na nandito. Ang sarap sa pakiramdam. 

Isinandal ko ang sarili ko sa kanya. Malamig man ang yerong tinutuntungan naming, wala 

namang tatalo sa init ng pagmamahal ko sa kanya. Alam kong corny pakinggan, pero lahat naman ng in-

love na tao nagiging corny.  

“Akalain mo „yon, after three years ng pagiging childish natin, ngayon lang tayo 

magkakabalikan?” sabi ko. 

“‟Di ko inakala. By the way, bakit mo pala ako tinawagan? Sorry hindi ko sinagot lahat ng 

message mo.” 

“Nakatanggap kasi ako ng free vacation packages to Palawan. I want to share those with you,” I 

smiled.  

“Saan na „yun?” tanong niya. 

“Hindi ko na lang siguro kukuhanin. Ibabalik ko na lang sa kanila kasabay ng pag-alis ko bilang 

agent. Ayoko nang maging panira ng forever ng ibang tao, dahil ayokong gawin rin ng iba yo‟n sa akin,” 

ngumiti ako at mas lalo pang sumandal sa kanya. 

“I will never ask that from you, Lyka, but if that‟s you‟re wish, it‟s fine with me.” Nang sabihin 

niya iyon, hinawakan niya ang dalawang balikat ko at inihiarap sa kanya. He kissed me on my forehead as 

he told me “I love you” many times. 

“Thanks for this night, Justine,” I said.  

“Thank you for the future nights that you will spend with me,” he said. 


