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Author’s Note
 I love writing adventure, mystery, and action stories. Pero 
bukod sa ganoong klase ng mga kuwento, favorite ko rin ang 
mga fantasy at science fiction stories. Unfortunately my fantasy 
and science fiction stories are not romances. Pure adventure lang 
talaga sila kaya nanatili lamang sila sa aking personal collections.
 But once in a while, isang story ang sumusulpot sa utak ko 
kung saan ang fantasy at romance ay magkasama at hindi maaaring 
paghiwalayin.
 Windswept is that kind of  story. Sa story na ito, fantasy and 
romance complement each other. Kung aalisin ko ang fantasy, the 
romance loses its intensity. Kung aalisin ko naman ang romance, 
the story loses its purpose and emotions.
 So, dear readers, here is my very first official romantic fantasy 
na originally ay isinulat ko para sa PHR.
 Hindi ito katulad ng Prince Solace at Arie’s Will series ko na 
hinted lamang ang fantasy elements at puwedeng-puwedeng 
ipaliwanag ang mga extraordinary events by logic.
 Windswept has a true fantastic event that cannot be explained 
and must simply be accepted. So, dear readers, please suspend 
disbelief  and enjoy the story.
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 Prologue

NGAYONG gabi ang celebration ng twenty-eight birthday 
ni Reid.  Wala na siyang mahihiling pa dahil nakamit na niya ang 
halos lahat ng kanyang pangarap. One month ago ay naging 
senior partner  siya ng multinational company na BFC Traders 
Brothers, Inc. Two days ago ay tinanggap ni Celena Patterson ang 
kanyang marriage proposal. Only daughter si Celena ni Mr. Joseph 
Patterson na CEO ng BFC Traders Brothers, Inc.

Oras na makasal sila ni Celena, sisimulan ni Reid ang pag-akyat 
patungo sa posisyon ni Joseph Patterson. Sisiguruhin niya na sa 
pagreretiro ng CEO ay siya ang papalit dito.

Nakangiti niyang iginala ang paningin sa mga guests ng party. 
Halos lahat ng mga who’s who sa business sector ng bansa ay 
naroon. Everyone seemed to be enjoying. Bago magtapos ang 
party ay ia-announce din ni Mr. Patterson ang engagement nila 
ni Celena. In three months’ time ay magaganap ang kasal nila ng 
dalaga na sisiguruhin niyang isa sa most memorable events na 
magaganap sa buong siyudad.

“Happy birthday, darling,” bulong ni Celena sa tainga ni Reid.
Ikinawit ni Reid sa baywang ng dalaga ang isa niyang braso. 
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“And where is my gift?” pagbibiro niya.
“You will have it after the party,” makahulugan nitong sagot.
Natawa si Reid. May sasabihin pa sana siya nang mag-ring ang 

kanyang cell phone. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag 
ay hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman. Si Geraldine 
iyon.

“Excuse me, love, I need to take this one.” Hinagkan niya si 
Celena sa pisngi bago siya lumabas ng malaking function room 
ng Aranas Hotel.

Sa lobby sinagot ni Reid ang tawag. One week na ang 
nakararaan mula nang tapusin niya ang relasyon kay Geraldine. 
Secretary niya ang dalaga at kahit kailan ay hindi niya binalak na 
pakasalan ito. Hindi ito ang klase ng babae na gusto niyang maging 
asawa. Geraldine was just a fling. Pansamantalang aliw lamang ito 
habang hinahabol at pinapaibig niya ang talagang target niya na 
si Celena Patterson.

Reid tried to end his relationship with Geraldine a year ago 
pagkatapos siyang sagutin ni Celena. Ngunit nakiusap si Geraldine 
na itago na lamang nila ang kanilang relasyon. Ganoon siya 
kamahal ng dalaga. Handa itong magsakripisyo para sa kanyang 
kaligayahan at ambisyon. Ang gusto lang nito ay pag-ukulan niya 
ito kahit ng kaunting panahon.

Ngunit wala na siyang maibibigay pang panahon kay 
Geraldine. Hindi niya ito maaaring isama sa bagong buhay na 
tatahakin niya. He may be a lot of  things, but when it came to 
marriage, para sa kanya, kailangan niyang maging tapat sa babaeng 
pakakasalan niya. He cannot have a mistress.

“Geraldine, sinabi ko sa iyo na huwag mo na akong 
tatawagan.” Hindi lamang pinutol ni Reid ang pakikipagrelasyon 
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kay Geraldine, ipinalipat din niya ito sa isa sa mga branch office 
ng company nila. Kumuha siya ng bagong secretary. Ayaw niyang 
matukso pa sa babae.

Nabigla si Reid nang ang sumagot na boses sa kabilang linya 
ay isang lalaki.

“Good evening, Sir. This is SPO1 Gonzon. Your phone 
number is the only one listed in this cell phone kaya tinawagan 
namin kayo. We need your help, Sir, in identifying the owner of  
this cell phone.”

“Ano’ng ibig sabihin nito?” May kung anong kabang 
naramdaman si Reid.

“Nang sagutin ninyo ang phone, inakala ninyong ang 
tumatawag sa inyo ay si Geraldine. Si Geraldine ba ay five-four 
ang height, long hair, medium built, quite pretty, at may nunal sa 
dulo ng kanang kilay?”

“Y-yes. Nasaan si Geraldine?”
Narinig niya ang paghinga nang malalim ng kausap.
“Natagpuan namin ang bag niya at ang cell phone na ito sa 

ibaba ng isang lumang building—”
“Nasaan si Geraldine?!” malakas ang boses na pag-usisa niya.
“Tumalon siya mula sa building, Sir. She’s dead.”

NASA twentieth floor ang condo unit ni Reid. Mula roon ay 
tanaw niya ang malaking building ng BFC Traders, Inc. Dalawang 
buwan pa lamang ang nakararaan mula nang mamatay si Geraldine. 
Ngunit parang napakatagal nang panahon ang dumaan. Marami 
ang nagbago sa buhay niya. He had resigned from the company. 
Nakipaghiwalay na rin siya kay Celena.

Dahil tulad ng maraming tao, na-realize lamang ni Reid ang 
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kahalagahan ng isang bagay nang wala na ito. Geraldine’s death 
made him realize how much he really loved her. Na sa lahat ng 
mga babaeng nakarelasyon niya, sa dalaga lamang talaga niya 
naranasan ang tunay na kaligayahan at pag-ibig. But like a stupid 
man, he threw all that away for his ambitions.

Mga ambisyon na nawalan ng halaga pagkatapos magpakamatay 
ang dalaga dahil sa kanya.

Inubos ni Reid ang laman  ng bote ng  beer na hawak niya. 
Kung noon pa sana niya na-realize kung ano talaga ang importante 
sa buhay niya, hindi niya sasaktan at iiwan si Geraldine. Mamahalin 
niya ito at pahahalagahan nang husto. Napaiyak siya.

Binuksan niya ang bintana. Sinalubong siya ng malakas na 
hangin. Ang hanging ito rin marahil ang naging saksi sa pag-iyak 
noon ni Geraldine. Geraldine loved him so much, nawalan na ng 
halaga ang buhay nito nang talikuran niya ito.

Suicide. Iyon ang naging findings ng mga pulis. At siya ang 
sinisisi ng mga kamag-anak at kaibigan ng dalaga. They hated 
him so much. Hindi man lamang ipinaalam sa kanya kung saan 
ito inilibing. Ang huling larawang naiwan sa isipan niya ay ang 
luhaang mukha nito.

Wala na sa mundong ito si Geraldine. Hindi na rin maibabalik 
pa ang nakaraan. Pero maaari niya itong sundan.

Sumampa siya sa bintana.
Kung totoo ang mga paniniwala ng marami, ang isang tao na 

nag-suicide ay hindi makararating sa langit. That person would 
suffer in hell.  

“I will follow you to hell, Geraldine!” Sasamahan niya ito at 
dadamayan! 

Tumalon si Reid.
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Muli siyang sinalubong ng malakas na hangin sa kanyang 
pagbulusok. Bumaligtad siya at napaharap sa kalangitan.  
Maaliwalas ang langit ngayong gabi. Puno ng mga bituin ang 
kalangitan at bilog na bilog ang buwan. Wala siyang lugar doon. 
Ipinikit niya ang mga mata at hinintay ang pagdating ni Kamatayan. 
Dadalhin siya nito sa babaeng pinakamamahal niya.
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 Chapter One

NAGMULAT ng mga mata si Jeri. Magkahalong excitement 
at kaba ang nararamdaman niya ngayong araw.  Sinulyapan niya 
ang birthday gift na nasa ibabaw ng study table. Ang laman niyon 
ay isang mini chocolate strawberry cake na niluto niya kagabi. 
Korteng puso rin  iyon. Sumisimbulo sa puso niya.

Iyon ang regalo niya kay Donnie sa eighteenth birthday nito 
ngayong araw.

Bumangon si Jeri. Mula sa bintana ng kuwarto ay tanaw niya 
ang bahay nina Donnie. Nasa high school pa lamang siya ay crush 
na niya ang lalaki. Ngunit isa ito sa most popular students sa 
campus nila samantalang siya ay transferee lamang noon. Honor 
student si Donnie at captain pa ng basketball team ng school nila. 
Girlfriend din nito ang isa sa mga pinakamagandang estudyante 
ng school.

Ang tanging nagagawa ni Jeri noon ay tanawin si Donnie mula 
sa bintana ng kanyang kuwarto at sulyapan nang lihim kapag nasa 
school.  Hindi siya pangit. Marami rin ang nagsasabi na cute siya.  
Pero kulang ang lakas ng loob niya noon.

Ngunit after three years ay nanatiling hindi pa rin nawawala ang 
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damdamin ni Jeri sa binatilyo. Nakapag-ipon na siya ng sapat na lakas 
ng loob na gumawa ng hakbang para sa kaligayahan ng puso niya.

Sinulyapan uli niya ang cake na nasa box.
“It’s now or never!” pagbibigay niya ng lakas-loob sa sarili.
Kasabay ng pagbibigay ni Jeri ng cake kay Donnie ay sasabihin 

din niya rito ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung ano 
ang magiging reaksiyon ng binata sa kanyang pagtatapat.

Ngunit base na rin doon ay malalaman niya kung dapat pa 
ba niyang ipagpatuloy ang pagpapantasya rito o sisimulan nang 
patayin ang kanyang damdamin.

At wala siyang masasagasaang ibang babae ngayon dahil ayon 
sa balita ay nakipag-break na si Donnie sa girlfriend nito.

Napatalon ang puso ni Jeri nang matanawan niya ang paglabas 
ni Donnie sa gate ng bahay nito. Part ng morning routine ng binata 
ang pagdya-jogging.

Hinintay niya itong mawala sa kanyang paningin bago siya 
lumabas ng kuwarto. Inabutan niya sa kusina ang Tita Fiona niya 
na inaalmusal na ang chiffon cake na b-in-ake din niya kagabi. 
Bukas na rin ang transistor radio ni Tita Fiona na nakapatong sa 
lamesa at naka-tune in sa morning news.

“`Pag nanalo ako sa lotto, magpapatayo ako ng isang bakery 
para sa iyo, Jeri! Ang sasarap talaga ng mga cake na ginagawa 
mo!” papuri nito.

Bunso sa apat na mga kapatid ng mommy ni Jeri si Tita Fiona. 
Dalawang beses na rin itong nabibiyuda kaya ayaw nang mag-asawa 
uli. Mas pinili ni Jeri na tumira sa poder nito matapos mamatay 
ang mga magulang niya sa aksidente dahil kasundong-kasundo 
niya ito. Barkada at kaibigan din ang turing nito sa kanya.

“Tita, `di ba, dapat ang unahin ninyo ay gawing apartelle o 
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hotel itong boardinghouse ninyo?” biro ni Jeri. May apat na maliit 
na kuwarto pa ang bahay nila. Para kumita ay pinapaupahan nila 
ang mga iyon. Tatlo ang kanilang boarders ngayon. May bakante 
pang isa dahil nag-asawa na ang dati nilang boarder na si Rita.

“Aba, gagawin ko rin iyon. Seven hundred forty-two million 
na ngayon ang prize sa lotto kaya ̀ pag nanalo ako, marami akong 
maipapatayo!”

Nagkatawanan sila. Bukod sa pagkaadik sa mga Korean 
telenovela ay adik din sa pagbili ng lotto ticket ang tiyahin niya. 
Hula ni Jeri, hindi lamang silang magtita ang pinag-uusapan ang 
malaking premyo sa lotto ngayon. Ngayon lang kasi nangyari na 
umabot sa  more than seven hundred million ang halaga ng prize 
money. Ang huling jackpot prize ay mahigit two hundred million. 
Unprecedented ang prize money ngayon kaya laman din iyon lagi 
ng news. Tulad ng tita niya ay marami rin ang umaasa na makukuha 
ang premyo or at least bahagi niyon.

“Kailan mo pala ibibigay `yong chocolate cake sa boyfriend 
mo?”  panunukso ni Tita Fiona. 

Nag-init ang mukha ni Jeri. Matagal nang alam ng tita niya 
ang pagkakaroon niya ng crush kay Donnie. Hindi naman kasi 
niya maitago ang tungkol doon. At lagi siyang nahuhuli nito na 
nakatanaw sa kabilang bahay.

“Hindi ko pa siya boyfriend, Tita,” pagtatama niya.
“Ayon sa nabasa ko, para makuha mo ang isang bagay na 

gusto mo, dapat ay lagi mong isipin na magkakatotoo iyon. Tulad 
ko, lagi kong iniisip na mananalo ako sa lotto, kaya dapat lang 
na isipin mo rin na boyfriend mo na si Donnie, `di pa nga lang 
official.” Tumawa ito.

“Tama ba, Tita, na sabihin ko sa kanya ang feelings ko?”
15
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“Oo naman! Hindi lamang ang mga lalaki ang may karapatan 
na magpahayag ng feelings nila! At hindi na uso ang pahinhin epek 
ngayon. Lalo pa’t nauubos na ang mga lalaki sa mundo.”

“Nauubos?”
“Fifty percent of  the male population today are gays! Kaya 

dapat ay hindi na magpatumpik-tumpik ang isang girl ̀ pag nakakita 
siya ng real man! Sunggaban na agad!”

“Ikaw talaga, Tita, puro kalokohan!”

DALA ang cake ay nagtungo si Jeri sa bahay nina Donnie. Ang 
mommy ng binata na si Mrs. Carasso ang nagbukas ng gate.  Ka-
chika-han ito ng tita ni Jeri at madalas din niya itong dalhan ng 
mga cake at pastries na ibine-bake niya kaya kilala na siya nito. 

Masasabi ni Jeri na malakas siya Kay Mrs. Carasso.
“Nandiyan po ba si Donnie?” usisa niya.
“Nandoon sa likuran. Inaayos `yong bike niya.” 
Dumeretso na si Jeri sa likod-bahay. Saglit siyang napatigil sa  

paghinga nang matagpuan niya roon si Donnie. Nakaupo ito sa 
tabi ng bike. Nakahubad-baro at shorts lang ang suot. Hindi ito 
tulad ng ibang mga kaedad nito na patpatin. Malapad ang balikat 
ni Donnie, may mga muscle ang braso at hita na hula niya ay dala 
ng pagiging player nito ng basketball team ng university.

“Hi, Donnie!” bati ni Jeri. Napahigpit ang hawak niya sa paper 
bag na kinalalagyan ng box ng cake.

“Nasa garden si Mommy,” anito, sabay balik ng atensiyon 
sa bike. Nasanay na si Donnie na kapag nagpupunta roon si Jeri 
ay ang mommy nito ang hinahanap niya. Ipinagpatuloy nito ang 
paglalagay ng oil sa bike.

“Ahm, ikaw naman ang sadya ko.”
16
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Nag-angat ng mukha si Donnie. 
Iniabot dito ni Jeri ang dala niya. “Happy birthday!”
Tumayo ito mula sa pagkakaupo at kinuha ang regalo niya.
“Thank you.”
Huminga nang malalim si Jeri. May kasamang sulat ang regalo 

niya. Doon niya sinabi sa binata ang lahat ng feelings niya. Wala 
pa siyang sapat na lakas ng loob para sabihin iyon nang harapan.

“Buksan mo na.”
“Marumi ang kamay ko.”
Naglabas si Jeri ng panyo at iniabot iyon kay Donnie. “Gamitin 

mo ito.”
Sinunod siya ng lalaki. Pagkatapos magpahid ng kamay ay 

sinimulan nitong buksan ang regalo niya. Napatigil siya sa paghinga 
nang makita nito ang letter  at sinimulang basahin.

Isang bahagi ni Jeri ang gusto nang sumibad ng takbo. Ngunit 
nagpakatatag siya. Kailangan niyang malaman ang sasabihin at 
magiging reaksiyon ni Donnie.

Isang malakas na tawa ang narinig niya mula rito. Napako 
siya sa kinatatayuan.

“Totoo pala ang mga sinasabi ng mga barkada ko.” Tiningnan 
siya ni Donnie.

“I…” Hindi malaman ni Jeri kung ano pa ang sasabihin. 
Nakalimutan niya ang mga p-in-ractice niyang sagot.

“You are cute, Jeri. Pero hindi ikaw ang babaeng gusto kong 
maging next girlfriend. You are—”

Nabigla siya nang isang kamao ang biglang tumama sa bibig 
ni Donnie. Bumagsak ito sa lupa. Duguan ang bibig! Humagis din 
sa isang tabi ang box ng cake.

Isang matangkad na lalaki ang nakita ni Jeri. Marumi ito, 
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kulang sa ahit, at mukhang kulang din sa ligo; galit na galit  
habang nakatingin kay Donnie na tulad niya ay labis na na-shock 
sa pagsulpot ng lalaki.

“You are nothing but a stupid and selfish boy!” sigaw ng 
lalaki kay Donnie. “Wala kang karapatan na saktan o laitin ang 
isang babae na nagmamahal sa iyo! Respetuhin mo ang kanilang 
damdamin! Dahil kung `di mo gagawin iyon, babalikan kita at 
babaliin ang lahat ng buto sa katawan mo!” Bumaling ito sa kanya. 

Napaurong Jeri. 
Pinakatitigan siya ng lalaki. “D-don’t let him hurt you,.” animo 

pakiusap nito bago nagmamadaling umalis.
Ibinalik ni Jeri ang tingin kay Donnie at pinulot ang panyo 

niya na nabitiwan nito. Naupo siya sa tabi nito at pinunasan ang 
dugo sa bibig nito.

Ni-reject ni Donnie ang pag-ibig niya. Kung hindi siguro 
dumating ang estrangherong lalaki, mas masasaktan pa siya sa 
mga sasabihin ni Donnie.

“Lagyan mo ng ice ang bibig mo para hindi mamaga,” 
mungkahi niya bago siya tumayo at naglakad palayo.

Masakit ang dibdib ni Jeri. Iyon marahil ang tinatawag na 
“heartbreak.” Ngunit hindi niya iiyakan si Donnie. He was not 
worth it! Sinayang lamang niya ang tatlong taon ng buhay niya 
sa paghanga at pagmamahal dito. There must be someone else 
worth loving.

Napatanga siya nang makitang nakasubsob sa harap ng bahay 
nila ang lalaking nanuntok kanina kay Donnie. Noon niya napansin 
ang dugo sa ulo nito.

Patay na ba ang lalaki?
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NANG magmulat ng mga mata si Reid ay naging malinaw sa  kanya 
na buhay pa siya. Masakit din ang ulo niya. Tiyak na hangover iyon. 
At ang pagtalon niya sa condo niya kagabi ay panaginip lamang. 
Dahil kung totoong tumalon siya, he would be dead by now. No 
one could survive that fall.  

Bumangon siya. Naramdaman niya ang pananakit ng lahat  
ng parte ng katawan niya.  Pakiramdam niya ay isang buong araw 
siyang nag-exercise.

Noon niya napansin ang kuwartong kinaroroonan niya. Maliit 
iyon. Bukod sa single bed na kinahihigaan niya ay isang cabinet 
lamang ang kasangkapan na naroon. Sa nag-iisang bintana ng 
kuwarto ay napansin niyang palubog na ang araw.

Isang mahinang katok ang narinig ni Reid sa pinto bago 
iyon bumukas. Isang dalagita na may dalang tray ng pagkain ang 
nakita niya.

Napakurap siya. Animo younger version ni Geraldine ang 
kaharap niya! Ang kulang na lang dito ay ang nunal ni Geraldine 
sa dulo ng kanang kilay.

Noon nagbalik sa kanya ang isang eksena. Isang binatilyo 
ang pinagtatawanan si Geraldine. Sinuntok niya nang malakas 
ang binatilyo.

“Kumusta na ho ang pakiramdam ninyo?” usisa ng dalagita.
“Ano’ng nangyari sa akin? Bakit ako naririto?” Bahagi rin 

ba ng panaginip  niya ang pagsuntok niya sa binatilyo? Pero ang 
babaeng inakala niya na si Geraldine ay nasa harap niya ngayon.

“Nawalan kayo ng malay sa tapat ng bahay namin. Nasugatan 
din ang noo ninyo nang bumagsak kayo.”

Paghawak ni Reid sa kanyang noo ay saka niya nakapa ang 
benda roon. Sa sobrang kalasingan yata niya kagabi ay kung 
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ano-ano ang ginawa niya. But he really wanted to die. To be with 
Geraldine.

Tumutok na uli ang mga mata ni Reid sa dalagita na nasa harap 
niya. Pakiramdam niya ay muling nabuhay si Geraldine. O isa ba 
itong senyales na hindi pa siya dapat mamatay?

“May sinuntok ba akong lalaki?  Isang lalaki na pinagtatawanan 
ka?”

Nakita niya ang pagbalong ng kalungkutan sa mga mata ng 
dalagita. Ganoon din ang ekspresyon sa mga mata ni Geraldine 
nang sabihin niyang hindi niya ito maaaring mahalin. Muling 
sinurot ng konsiyensiya si Reid.

“Si Donnie.” Pinilit ngumiti ng dalagita. “Kung hindi n’yo 
siya sinuntok, baka ako mismo ang gumawa n’on.”

“He rejected your love, right?”
Nabigla ito.
“Narinig ninyo ang pag-uusap namin?”
Tumango si Reid. Hindi niya kayang ipaliwanag kung paano 

siya napunta sa lugar na iyon. Ngunit narinig niya at naintindihan 
ang eksenang nangyayari. Ang pagsiklab ng galit niya sa lalaking 
bumabale-wala sa pag-ibig ni  Geraldine—no, ng dalagitang ito ay 
nag-alis sa kalasingan niya. Isang galit iyon na para din sa kanya. 
Nakita ni Reid sa binatilyo ang sarili niya. At hanggang ngayon ay 
hindi niya mapatawad ang kanyang sarili sa pananakit na ginawa 
niya sa babaeng  minamahal niya.

“Huwag mong iiyakan ang ganoong klase ng lalaki. Tiyak na 
makakakita ka ng mas nakahihigit sa kanya.”

Saglit na namayani ang katahimikan.
“Ahm, dinalhan ko pala kayo ng makakain.” Iniabot nito sa 

kanya ang tray ng pagkain.
20
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“Thank you.” Kinuha iyon ni Reid at ipinatong sa kama. 
“Nasaan nga pala ako? Sa sobrang kalasingan ko kagabi, hindi ko 
na matandaan kung saan ako napunta.”

“Nasa boardinghouse namin kayo. Bakante ang kuwartong 
ito kaya dito namin kayo dinala ng Tita Fiona ko.”

“Malaki pala ang utang-na-loob ko sa inyo.” Dumukot siya 
sa bulsa ng pantalon. Nagulat siya nang ma-realize na nawawala 
ang kanyang wallet. Nadukutan ba siya o nakaalis siya ng condo 
niya nang walang dalang wallet? “Mukhang kakailanganin kong 
dagdagan pa ang utang ko sa inyo.”

Tumutok sa kanya ang mga mata ng dalagita. 
Naging uneasy siya. Batid niyang imposible na maging si 

Geraldine ito. Kahawig lamang ito ng dalaga.
“Ako nga pala si Reid. Ano’ng pangalan mo?”
“Geraldine. Pero ‘Jeri’ ang tawag ng lahat sa akin.”
Hindi lamang kamukha ni Geraldine ang dalagita, kapangalan 

din. Malinaw na senyales ito ng tadhana. Maybe he needed to 
protect this girl.

Oo nga at sinuntok niya iyong binatilyo, pero tiyak na marami 
pang lalaki ang mananakit sa dalagita. Ang paglalaruan ito. 

Kumuyom ang isang kamao ni Reid. Hindi niya papayagang 
mangyari iyon.

 Poprotektahan niya ang babaeng ito na nagtataglay ng mukha 
at pangalan ni Geraldine. Sisiguruhin niyang hindi ito sasaktan ng 
mga lalaking tulad niya.

Ngunit para maisagawa niya iyon, dapat ay makabalik siya sa 
condo niya. He would need money. Kinapalan niya nang husto 
ang mukha.

“Jeri, maaari mo ba akong pautangin ng perang pamasahe? 
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Mukhang nadukutan ako kagabi, nawawala ang wallet ko. Don’t 
worry, babayaran ko agad iyon.”

“Titingnan ko kung may natatabi pang pera si Tita. Kumain 
na muna ho kayo.”

Iniwan siya ng dalagita.
Hindi matandaan ni Reid kung kailan siya huling kumain. 

Ngunit nang simulan niyang lantakan ang pagkaing dala ng dalagita 
ay na-realize  niya na gutom na gutom na siya.

Nang magbalik si Jeri ay kasama na nito ang tiyahin. Pamilyar 
sa kanya ang mukha ng ginang. Parang nakita na niya ito. Ngunit 
hindi lang niya matandaan kung saan at kung kailan.

Inabutan siya nito ng one hundred pesos.
“Sana ay huwag mong ubusin iyan sa alak,” may pagkastigong 

sabi ng ginang.
“No, Ma’am. At bukas na bukas ay ibabalik ko ito sa inyo.”
Bahagyang tumaas ang isang kilay nito.
“Kahit hindi mo na ibalik. Siguruhin mo lamang na dederetso 

ka na ng uwi. Tiyak na nag-aalala na ang pamilya mo sa iyo.”
His family… Pagka-graduate ni Reid ng college ay namatay sa 

lung cancer ang ama niya. Nagmula raw ang sakit nito sa sobrang 
paninigarilyo. Pagkaraan ng dalawang taon ay muling nag-asawa 
ang kanyang ina. Hindi niya nakasundo ang stepfather niya at mga 
stepbrother. Nang magpasya ang mga ito na magtungo sa US ay 
nagpaiwan siya sa Pilipinas.

He had no family here. Ang tanging nag-aalala sa kanya ay si 
Geraldine. Pero wala na ito. Napayuko siya. Nagbabanta ang mga 
luha. Ayaw niyang umiyak sa harap ng dalawang babae.

“Mukhang mabigat ang problema mo,” komento ng tiyahin 
ni Jeri. “Pero sa mundong ito, lahat ng problema ay may solusyon. 
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Kailangan mo lamang maging malakas para malagpasan ang 
anumang dinaranas mo.”

Marahang tumango si Reid. “Maraming-maraming salamat sa 
pagtulong ninyo sa akin. Hindi ko ito makakalimutan.” Hinding-
hindi na niya babale-walain pa kahit kailan ang anumang tulong 
o munting kabutihan na gagawin sa kanya ng sinuman. Tumayo 
siya. “Aalis na ho ako. Pero bukas ay ibabalik ko itong pera.”

“Huwag na. Pambili ko sana iyan ng ticket sa lotto, pero 
mukhang mas makakatulong iyan sa iyo ngayon.”

Sinulyapan niya si Jeri. Tinanguan niya ang mga ito bago siya 
naglakad palabas ng kuwarto. Saglit siyang natigilan. Nilingon 
niya ang magtiya.

“Ahm, saan nga po pala ako puwedeng makasakay rito 
papuntang Mandaluyong?”

Nagkatawanan ang magtiya.
“Naku, sasamahan ka na nga namin. Baka maligaw ka pa o 

masabit sa kung saang inuman,” pasya ng tita ni Jeri.  

SA KABILA ng pangako ng lalaking nagngangalang Reid, hindi 
umaasa si Jeri na babalik ito at isasauli  ang one hundred pesos.  Sa 
unang tingin ay mukhang palaboy ito sa lansangan. Kaya nagulat 
siya nang magsalita ito at mag-Ingles nang deretso kahapon.

Hula ng Tita Fiona niya, malaki ang problema ni Reid sa 
buhay kaya ito nagkaganoon. Hindi na rin pinanghinayangan ng 
tita niya ang hindi nito pagkakabili ng lotto ticket kahapon dahil 
ang lumabas na numero kagabi ay hindi ang mga inaalagaan 
nitong numero.

Agad na nawala sa isipan ni Jeri ang lalaki nang matanawan 
niya si Donnie at ang mga kabarkada nito. Agad siyang umiwas. 
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May iba pa namang daan patungo sa building na kinaroroonan 
ng next class niya.

Malakas ang kutob niyang ikinukuwento na ni Donnie ang 
ginawa niyang pagtatapat dito. Ayaw niyang pagtinginan siya ng 
mga ito at pagtawanan.

Nang makarating siya sa classroom ay saka lamang siya 
nakahinga nang maluwag. Si Donnie ang dahilan kaya sa university 
na iyon siya nag-aral. Gusto kasi niya na makita at mapalapit nang 
husto sa binata. Pero dahil sa nangyari kahapon, kakausapin na 
ni Jeri ang tita niya na sa next sem ay magpapa-transfer na siya sa 
ibang university. Kahit magsimula pa uli siya ng first year.

Ang problema na lamang, kahit lumipat pa siya ng ibang 
school, makikita at makikita pa rin niya si Donnie dahil kapitbahay 
nila ito. Katapat pa ng bahay nila! Malabo namang makalipat sila 
ng bahay. Masyadong magastos.

Hanggang sa pag-uwi ay laman pa rin ng isip ni Jeri ang 
problemang dala ni Donnie. Halos takbuhin niya ang gate ng 
bahay nila para lamang makapasok agad siya at hindi sila magkita 
ng binatilyo.

Pero ang plano niya na makapasok agad ng bahay ay nasira 
nang abutan niya sa harap ng gate nila si Reid.

Maayos na ang damit ng lalaki ngayon. Mukhang naligo na 
rin ito. Pero nananatiling hindi ito nag-aahit.

“Kanina pa ako kumakatok pero mukhang walang tao,” anito.
“Baka may pinuntahan si Tita.”
Iniabot nito sa kanya ang isang sobre.
“`Yong utang ko.”
Tinanggihan iyon ni Jeri. Pero nagustuhan niya ang gesture 

ni Reid. May isang salita pala ito.
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“Bigay na namin sa iyo iyan. Wala kang dapat na bayaran.”
“Well then, consider this as part of  my payment for the room.”
“Room?”
“Meron pa kayong available na room, `di ba? Rerentahan 

ko iyon. Hindi na kasi ako puwedeng bumalik sa tinitirhan ko.”
Napaalis kaya sa apartment nito ang lalaki? O wala nang 

pambayad?  Mas makakamura nga ito kung magbo-board na lang.
“Parang reservation fee. Bukas ko na dadalhin ang mga gamit ko.”
Dapat ba nilang tanggapin si Reid bilang boarder? Sa kabila 

ng hitsura nito kahapon, masasabing parang ipinagtanggol na rin 
siya nito kay Donnie. At tinupad din nito ang pangako sa kanila 
ng tita niya.

“Don’t worry, hindi na ako mangungutang.” 
Natawa si Jeri. Hindi pa niya gaanong kilala si Reid pero isa sa 

dahilan kaya tinulungan niya ito kahapon ay dahil naging magaan 
ang loob niya rito. At kapag tinitingnan niya ang mukha nito, kahit 
balbas-sarado ito, mabait ang dating nito sa kanya. Nakakaramdam 
din siya ng awa kapag napapatingin siya sa malulungkot nitong 
mga mata.

“Hintayin na natin ang tita ko. Siya ang nag-a-approve sa mga 
boarders na kinukuha namin, eh.” Pinatuloy na niya ito sa bahay. 

Noon na-realize ni Jeri na hindi na niya pino-“po” si Reid. 
Nang mag-ayos kasi ang lalaki ay nagmukha itong bata. Kahapon 
ay parang nasa forties na ang edad nito. Pero ngayon, malinaw na 
nasa twenties pa lamang ang edad nito.

Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, naging curious din 
siyang makita ang lalaki nang walang balbas at bigote. Magiging 
guwapo kaya ito? Maganda kasi ang mga mata nito kahit ubod 
ng lungkot.
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 Chapter Two

ISINASAMA nina Jeri sa pagluluto ang mga pagkain ng 
mga boarder pero may karagdagang bayad. At dahil kadalasan ay 
walang eksaktong oras ang pagdating ng mga ito kapag weekdays, 
weekends lamang nila nakakasalo sa hapag ang mga ito. 

Ngunit hindi ganoon si  Reid Vargas. Araw-araw nila itong 
kasabay sa pagkain. At bagaman sinabi nito na may trabaho ito, 
sa loob ng dalawang linggong pagiging boarder ay tatlong beses 
lamang itong nakita ni Jeri na umalis.

Madalas ay nasa loob lamang ng kuwarto si Reid. Ngunit kapag 
oras na ng kainan ay lagi itong maaga. Madalas ay tumutulong pa 
nga ito sa kanila ng tita niya sa pagluluto.

Malinaw rin na walang alam ang lalaki pagdating sa pagluluto 
kaya madalas ay ginagawa itong tagagayat ng mga gulay at karne 
ng tita niya.

“Kumusta nga pala ang paghahanap mo ng trabaho, Reid?” 
usisa ni Tita Fiona nang araw na iyon. Medyo usisera ang tita niya 
at masyado na talaga itong curious kung saan kumukuha ng pera  
si Reid gayong malinaw na wala itong regular job.

“I quit my former job, Ma’am Fiona. Masasabing freelance 
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na ako ngayon,” kuwento ni Reid habang naghihiwa ng gulay.
Saglit na inalis ni Jeri ang tingin sa piniprito at sinulyapan ito. 

Nang unang makita nila ng tita niya si Reid ay parang napakalaki 
ng problema nito. Pero ngayon ay nakakangiti na ang binata. 
Maaliwalas na rin ang mukha nito. Bihira na rin niyang makita 
ang pagdating ng kalungkutan sa mga mata nito. 

“Freelance? Ano’ng ginagawa n’on?”
“It’s just a term, Ma’am, para sa mga taong nagtratrabaho 

lamang kung gusto nila.”
“Paano ka kumikita niyan?”
“I buy and sell stocks from the stockmarket.”
Parehong hindi pamilyar si Jeri at ang tita niya sa sinasabi ni 

Reid.
“Ang stockmarket ay para ding normal na palengke,” 

paliwanag nito, “May mga goods na ibinebenta. Pero para mabili 
o maibenta ng isang ordinaryong tao ang mga goods na ito, 
kailangan nilang gumamit ng isang stockbroker. `Yong tagabili 
ng mga goods na gusto nila.

“For example, sa tunay na palengke, sa halip na pumunta roon 
ang isang tao, magbabayad siya ng tao na magsisilbing tagabili ng 
goods tulad ng kamatis.”

“Hindi ba puwedeng ikaw na lang mismo ang bumili?” tanong 
ni Tita Fiona.

“One needs to be a licensed stockbroker para makapamili at 
makapagbenta ng stocks at matagal na process ang kailangan para 
makakuha n’on gayong puwede naman na kumuha ka na lamang 
ng stockbroker.”

“Paano ka kumikita sa stockmarket kung babayaran mo pa 
ang tagabili mo?” usisa ni Jeri.
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Tumingin ito sa kanya. Saglit niyang nakita ang pagdating ng 
kalungkutan sa mga mata nito. Pero agad din iyong nawala.

“Your stockbroker or `yong tagabili mo ay hahanap ng 
pinakamurang kamatis. Then itatabi niya iyon.  Kapag tumaas ang 
presyo ng kamatis, saka niya ibebenta. Pero usually ang desisyon 
kung ano ang bibilhin o kung kailan ibebenta ang kamatis ay 
depende sa iyo. You must do a lot of  research para mahulaan 
mo kung anong goods ang maaaring tumaas ang presyo sa mga 
susunod na araw. Kung tama ang hula mo, you get to earn a lot. 
Kapag namali ka ng bili at sa halip na tumaas ang presyo ng kamatis 
mo ay biglang bumaba, lugi ka.”

“So, para din pala iyang lotto, suwertihan! At huhulaan mo 
rin!” pahayag ng tita niya. 

Natawa si Reid. Iyon ang unang beses na narinig ni Jeri 
ang pagtawa ng lalaki. Tawa iyon ng isang lalaki. Hindi parang 
bungisngis o cartoon laugh na nakakairita.

“No, Ma’am Fiona. Pagdating sa lotto, suwerte talaga ang 
kailangan mo. But in the stockmarket, dapat ay nagbabasa ka lagi 
ng diyaryo at nagre-research sa Internet. Kung magaling kang 
mag-research, there’s a much bigger chance na kikita ka.”

“At kumikita ka ba?”
Tumango ito. “I get enough to get by and even have some 

savings.”
Nakita ni Jeri ang pagdating ng interes sa mukha ng tita niya.
“Puwede rin ba akong makibili diyan sa stockmarket?”
“Malakihan usually ang perang ginagastos dito, Ma’am.  Ten 

thousand ang pinakamaliit—”
“Ten thousand!” bulalas ni Tita Fiona.
“Pero kung interesado kayo, mayroon akong balak na bilhin 
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na stocks. Kung meron kayong one thousand pesos, isasama ko 
na lamang iyan sa pera ko at `pag kumita,  ibibigay ko sa inyo ang 
percentage na para sa one thousand ninyo.”

Kung ibang tao siguro ang magsasalita ng ganoon ay 
magkakaroon si Jeri ng pagdududa. Pero wala siyang maramdamang 
anumang panloloko sa part ni Reid.  At bagaman malaking halaga 
para sa kanila ang one thousand, gasino na lamang iyon sa ibang 
tao?

“Pag-i is ipan ko muna kung saan ako kukuha ng 
ganyang pera sa budget  namin,” pasya ng tiyahin niya.  
 
FOUR days after ng pag-uusap nilang iyon ay inabutan ni Jeri ang 
Tita Fiona niya na tuwang-tuwa.

“Kumita `yong one thousand ko! Naging ten thousand!” 
pagbabalita nito. “Mukhang okay na business nga itong 
stockmarket!”

“Tinulungan kayo ni Reid?”
Sunod-sunod ang naging pagtango ni Tita Fiona. “Next time, 

balak kong dagdagan `yong perang ibinigay ko sa kanya. `Pag 
nagtuloy-tuloy ito, Jeri, mapapalaki ko na ang boardinghouse 
natin!” masayang pahayag nito. “Puwede mo bang ipag-bake ng 
special chocolate cake mo si Reid? Magandang pang-thank you 
gift iyon sa kanya. Mukhang dahil sa kanya ay susuwertihin na 
tayo nang husto!”

Pagkatapos i-bake ni Jeri ang chocolate cake ay siya na 
rin ang nagdala niyon sa kuwarto ni Reid. Bagaman bahagi ng 
bahay nila ang apat na kuwarto, nasa likuran ang mga iyon ng 
bahay nila at may individual doors. Bawat isa ay may sariling 
toilet. Kakailanganing lumabas ng bahay ang mga boarder para 
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makapasok sa main house, ganoon din sila para mapuntahan 
ang kuwarto ng mga ito. Kagustuhan iyon ng tita niya para daw 
magkaroon ng privacy ang mga boarder at ganoon din sila.

Sa pagpunta ni Jeri sa kuwarto ni Reid ay hindi niya naiwasang 
mapasulyap sa katapat na bahay.

Nagulat siya nang lumabas ng pinto si Donnie. Nagkatinginan 
sila. Agad na nag-iwas ng tingin si Jeri at nagmamadaling nagtungo 
sa likuran ng bahay. Pero bago siya nakarating ay nakasalubong 
niya si Reid. Hindi na siya makakapagtago pa kay Donnie.

“Reid, papunta ako sa kuwarto mo—”
Noon niya napansin na wala sa kanya ang atensiyon ni Reid. 

Sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Si Donnie!
Naglalakad na palayo si Donnie. Sa ilang linggong pagtigil ni 

Reid sa boardinghouse ay hindi sigurado ni Jeri kung nakikilala 
ito ni Donnie bilang ang lalaking nanuntok dito.  

“You are still in love with him,” komento ni Reid.
“What? Of  course not!” mariing tanggi ni Jeri.
Tumutok sa kanya ang mga mata ng binata. “Hindi ikaw ang 

klase ng babae na basta-basta na lamang nawawala ang feelings 
sa isang tao.  You are the kind of  girl whose love exists for a 
very long time.  Kung mawawala man ang feelings mo sa lalaking 
iyon, aabutin nang taon or some very extraordinary event. `Yong 
ginawa  niyang pagtanggi sa iyo at pagtatawa weren’t enough to 
kill your love for him.”

Bahagya siyang tumawa. “You are wrong. Dahil sa ginawa 
niya ay totally nawalan na ako ng gana sa kanya!”

“Paano kung magkagusto siya sa iyo? Tatanggihan mo ba 
siya?”

Hindi agad nakaimik si Jeri. 
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Ngumiti si Reid. “Kahit  ano pa’ng sabihin mo, halata sa kilos 
at ekspresyon ng mukha mo na may feelings ka pa rin sa lalaking 
iyon. Lagi ko ring napapansin ang pagtanaw mo sa bahay nila.”

Nag-init nang husto ang mukha Jeri. “Mawawala rin ito. Isa 
pa, I am not stupid or a martyr! Inayawan na niya ako, kaya hindi 
ko na ipagsisiksikan pa ang sarili ko sa kanya.”

“Kung meron mang istupido rito, iyon ay ang lalaking iyon. 
Dahil tinanggihan niya ang pag-ibig mo. Kung ako lang ang 
masusunod, ayokong siya ang makatuluyan mo. Pero malinaw na 
mahal mo pa rin ang lalaking iyon.” Bumuntong-hininga si Reid.

Pasisinungalingan pa sana ni Jeri ang mga sinabi nito, pero 
naunahan siya nito sa pagsasalita.

“So I have decided to help you get him.”
“Ha!?” Nagulat siya.
“Malaki ang utang-na-loob ko sa iyo, Jeri, so babayaran ko iyon 

sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo para makuha mo siya. I will 
help you get his heart. And I swear, bago matapos ang taong ito,  
hindi mo lamang siya magiging boyfriend, ikaw rin ang magiging 
mundo niya. He will love you with all his heart and soul!”

Posible ba iyon? Wala sa sariling sinulyapan uli ni Jeri ang 
malayo nang si Donnie.

“Next month ang eighteenth birthday mo, `di ba?”
Ibinalik niya ang tingin kay Reid. “Paano mo nalaman—”
“Nabanggit ng tita mo. Dahil sa kinita niya sa stockmarket 

ay nagbabalak din siyang bigyan ka ng isang party. You can invite 
that boy to your party.  Importante sa isang babae ang eighteenth 
birthday niya, that is the time when she becomes a woman. At 
dapat makita ng lalaking iyon na hindi ka na isang bata. That you 
are a woman, a very attractive and desirable woman.”
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“Reid, hindi dahil magdadamit ako ng maganda at mag-aayos 
ay magkakagusto na agad sa akin si Donnie. Sa mga pelikula lang 
nangyayari ̀ yong biglang pagbabago ng damdamin ng isang lalaki 
dahil lamang sa makeover na ginawa sa isang babae. I will still 
remain me!”

“And he needs to see the real you! Dahil ang totoong ikaw 
ang dapat niyang matutuhang mahalin!”

“Seryoso ka talagang maging matchmaker ko? Mahirap 
maging matchmaker. Usually ang mga matchmaker ang nai-in 
love—” Natigilan si Jeri. Muntik na niyang masabi na baka ito 
ang ma-in love sa kanya.

“Don’t worry, I’m already in love with another woman. And 
there would be no other woman for me but her.” 

Nakita niya ang pagdating ng kalungkutan sa mga mata nito. 
“Your wife?”

“I should have married her. Pero naging napakatanga ko.”
“Nasaan na siya?”
Huminga nang malalim si Reid, saka napatingin sa malayo. 

“Gone. Iniwan na niya ako.”
“Kung mahal mo talaga siya, dapat ay sundan mo siya!”
“I will. I definitely will!” mariing pahayag nito. “Pero, bago 

ko gawin iyon, tutulungan muna kitang mapaibig nang husto si 
Donnie.”

Naging uneasy si Jeri. Desidido nga si Reid na umaktong 
matchmaker niya. Pero masama ba iyon? Kumislot ang kanyang 
puso; nakadama ng excitement sa possibility na mai-in love nga 
sa kanya nang todo si Donnie.

Totoo nga ang sinasabi ni Reid. She hadn’t gotten over 
Donnie.
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 Chapter Three

“ISANG makeover? Akala ko ba ay mamahalin niya ako bilang 
ako?” bulalas ni Jeri nang dalhin siya ni Reid sa clothing section 
ng department store. Naroon sila para mag-grocery dahil ubos 
na ang mga stock ng dry goods nila sa bahay. Nakisabay lang sa 
kanya si Reid dahil daw marami rin itong bibilhin. Pero sa halip 
na humantong sa basement ng department store ay naroon sila 
sa women’s clothing section.

Iniabot ni Reid sa kanya ang isang blouse at pants na kinuha 
nito sa clothes’ rack.

“Isa siyang normal na lalaki. And most men need to be enticed 
first by a beautiful package. Hindi lalapit sa iyo ang isang lalaki 
kung hindi mo siya magagawang ma-attract. Don’t get me wrong, 
Jeri, you are pretty, pero kailangan mong ma-enhance ang assets 
mo. You must look beautiful and sexy.

“`Pag tinitingnan ka ng isang normal na teenager boy, ang 
nakikita niya sa iyo ay ang kanyang younger sister. Ang mga T-shirt 
at maluluwang mong pantalon give that effect. Dapat ̀ pag nakita 
ka, ang agad na papasok sa isip nila ay ‘Wow! This girl should 
become my girlfriend!’” 
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“So, ang sinasabi mo, kailangan kong magmukhang malandi?”
“Of  course not. Major turn-off  iyan.”
Kumunot ang noo ni Jeri. Hindi pa rin niya ma-gets ang 

gustong sabihin ni Reid.
“Nakapanood ka na ng mga beauty pageant, `di ba? Mukha 

bang malalandi or cheap ang mga contestant `pag nagpaparada 
sila na ang suot ay mga swimsuit? They look sexy, but still decent. 
Ganoon ang klase ng effect na dapat mong ipakita kay Donnie 
para makuha mo ang kanyang atensiyon.”

“Reid, sure ka ba rito?”
“Isukat mo na muna ang mga damit na iyan.”
Pumasok si Jeri sa dressing room. Isinuot niya ang blue and white 

blouse na bahagyang nagpapakita ng kanyang mga balikat.  Ka-partner 
niyon ang dark blue pants na low-waisted at hapit sa mga binti.

Paglabas niya ng dressing room ay agad na nagbigay ng 
thumbs-up sign si Reid.

“Now that’s sexy and decent! Pero dapat mong itigil ang 
kahihila sa kuwelyo ng damit mo para matakpan ang shoulder 
blades mo. Part ng design ng blouse na iyan na ipakita ang shape 
ng shoulders mo!” Huminga ito nang malalim. “Mukhang hindi 
uubra na isa lang ang ganyang damit mo. Dapat ay palitan natin 
ang buong wardrobe mo para masanay kang magsuot ng ganyang 
mga klase ng damit.”

“Buong wardrobe?  Baka nga kulangin pa ang dala kong pera 
para sa mga damit na ito, eh!”

“Don’t worry, ako ang sasagot sa gastos mo.”
“Magmumumukha kang sugar daddy ko,” panunukso niya.
Napangiwi si Reid. Malinaw na hindi nito nagustuhan ang  

sinabi niya.
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“Ito ang regalo ko sa eighteenth birthday mo.”  Itinuon uli 
ni Reid ang atensiyon sa mga damit na naka-display. “Pero kung 
gusto mong bayaran, puwede mong hulog-hulugan. Malaki na ang 
kinikita ng tita mo sa stockmarket.”

“Ilang taon ka na, Reid?” Matagal nang curious si Jeri sa 
edad nito.

“Twenty-eight.”
“Siguro kung babaguhin mo ̀ yang rebel look mo, magmumukha 

kang mas bata. Mas guguwapo.”
Natawa ito. “Wala akong dahilan para magpaguwapo. Men 

do that to attract the girls they want. At ang babaeng gusto ko…”
Bagaman nakatalikod si Reid, nahalata ni Jeri ang pagdating 

ng lungkot sa boses nito.
“Sabi mo noon, umalis siya. Nakipag-break ba siya sa iyo?”
Umiling ito. “Ako ang nakipag-break sa kanya dahil mas 

binigyan ko ng halaga ang aking mga ambisyon. Because I turned 
away from her, she killed herself. At kung kailan siya namatay, 
saka ko na-realize that she was my life. Without her…” Napatigil  
ito sa pagsasalita.

“I-I’m sorry.” Ngayon ay malinaw na kung bakit ganoon 
kalungkot ang mga mata ni Reid. Labis din itong nakakaramdam 
ng guilt. 

Kumuha ito ng tatlong damit, saka iniabot kay Jeri. “Try these 
on,”  utos nito. Malinaw na ayaw na nitong pag-usapan ang tungkol 
sa nangyari sa babaeng mahal nito.

Higit sa isang dosena ang mga damit na binili nila. Pero kulang 
pa rin daw iyon para sa kanyang wardrobe. Bukod sa mga damit 
ay ibinili rin siya ni Reid ng mga sapatos. Iniwan nila sa baggage 
counter ang mga pinamili nila bago siya dinala nito sa isang parlor. 
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Total makeover talaga ang balak ni Reid sa kanya.
Nang makabalik sila sa bahay ay halos hindi nakilala si Jeri 

ng Tita Fiona niya.
“Oh, my God! Ang ganda-ganda mo, Jeri!  Dalagang-dalaga 

ka na!” 
Natawa si Jeri. After ng makeover niya sa parlor ay nag-insist 

din si Reid na isuot niya ang unang pair of  clothes na isinukat niya 
sa clothing section. Para daw makita ng tita niya ang full effect 
ng makeover.

“Kagagawan iyan ni Reid. May talent pala siya pagdating sa 
mga makeover.”

“Teka, bakit puro damit at sapatos itong dala ninyo?  Nasaan 
ang mga grocery?”

Sabay silang napatanga ni Reid. Pareho nilang nakalimutan 
ang groceries!

“Babalik na lamang kami.” At bago pa magsermon ang tita 
niya ay sinenyasan na ni Jeri si Reid na umalis.

Nang makalabas sila ng gate ay sabay silang nagkatawanan. 
“This time, deretso na tayo sa grocery!”  paalala niya kay Reid.
Naglakad sila patungo sa sakayan. Nang nakaupo na sila sa 

loob ng jeep ay nabigla siya sa itinanong nito.
“Napansin mo ba ang nangyari kay Donnie?”
“Si Donnie?” 
“Nasa labas siya ng bahay. At nang makita ka niya sa suot 

mong iyan, todo titig ang ginawa niya, hindi niya maalis-alis ang 
pagkakatingin sa iyo!”

Hindi man lamang  napansin o naramdaman ni Jeri ang 
presence ni Donnie. Ngunit kung totoo ngang napatanga ito, 
good news iyon. 
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HINDI na kumatok si Jeri sa pinto ng kuwarto ni Reid. Dere-
deretso na siyang pumasok. Inabutan niya ang lalaki sa harap ng 
computer. Pero agad nitong itinigil ang ginagawa at ibinigay sa 
kanya ang buong atensiyon.

“Hindi ka maniniwala sa nangyari sa club meeting namin!” 
bulalas niya.

“Ginawa mo ba ang payo ko? Did you totally ignore him?” 
usisa ni Reid.

“Not exactly.” Sinalihan lamang ni  Jeri ang Math club noon 
dahil nalaman niyang member din niyon si Donnie at gusto niyang 
magkaroon ng pagkakataon na mapalapit dito nang husto. Pero 
pagkatapos ng nangyari noong dalhan niya ito ng cake ay hindi 
na siya dumalo pa sa mga meeting ng club. Nagbabalak na nga 
siyang umalis doon. Pero dahil sa plano nila ni Reid ay nanatili 
siya sa club.

Napahawak sa noo si Reid. “Oh, God, nilapitan mo siya at 
kinausap?”

“Kinausap ko siya. Pero siya itong lumapit!”
Nagulat si Reid. “Basta na lamang siya lumapit sa iyo?”
“Binati kasi niya ako.”
“Next month pa ang birthday mo, ah.”
Napabungisngis si Jeri. “Dahil nga hindi ako um-attend noong 

mga nakaraang meeting ng club, hindi ko nalaman na ngayong 
araw pala ang election ng new officers namin. G-um-raduate na 
kasi ang dati naming president. And everyone was expecting na 
tatakbo si Donnie bilang president since siya ang vice president 
ng club for the past two years.”

“Ano’ng ginawa mo?”
“Tumakbo rin ako for president! At sa maniwala ka o hindi, 

37

W indswept



I won!  I only ran to challenge him since sabi mo, mas gusto ng 
isang tulad ni Donnie ang isang babae na nagbibigay sa kanya 
ng challenge. Pero hindi ko sukat-akalaing mananalo ako! Siguro 
maganda `yong ibinigay kong speech. Sa totoo lang, kabadong-
kabado ako noong tumayo na ako sa harap ng lahat. Pero noong 
nandoon na ako, lahat ng mga idea na naiisip ko para sa club noon 
pa ay lumabas sa bibig ko. And I simply talked! Nang magbilangan 
na ng boto, lamang ako nang five points kay Donnie!”

Napangiti si Reid, napatango-tango. “`Pag ang speech mo ay 
mula talaga sa puso, malaki talaga ang epekto niyan.”

“Naging officer din siya as vice president. At nang matapos 
`yong meeting, nilapitan niya ako at kinamayan! Tinanggap niya 
ang defeat niya and acknowledged me as the leader of  our club!”

“Niyaya ka ba niyang mag-merienda?”
Tumango si Jeri.  
“And?”
“Sabi ko, marami pa akong research na gagawin sa library. 

Then iniwan ko siya.” Pasalampak siyang naupo sa gilid ng kama 
ni Reid. “Can you imagine that? Tingin ko, pati siya, na-shock sa 
ginawa kong pagtanggi sa kanya.”

“By now, tiyak na laman ka na ng isip ni Donnie. You have 
finally got him interested. At naipakita mo rin sa kanya na hindi 
ka tulad n’ong ibang mga babae na may gusto sa kanya na wala 
nang ginawa kundi magpa-cute. Sa mga susunod na araw, tiyak 
magtatangka naman si Donnie na sabayan ka sa pag-uwi. Dalawang 
beses mong tanggihan ang pagsabay niya, pero sa third, pumayag 
ka na. 

“And then, `pag nagawa na ang invitation card para sa debut 
mo, siya ang ihuli mong bigyan ng invitation. Make him aware first 
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na ang lahat ng tao sa paligid niya ay invited at siya na lamang ang 
hindi pa. That would make him want to go to your party more!”

Tiningnan ni Jeri nang husto si Reid. “Mukhang alam na alam 
mo ang gagawin niya, ah!”

“Pareho lang naman kasi kaming lalaki. And he is an alpha 
male kaya mas predictable ang mga gagawin niya.”

“Puwedeng magtanong nang personal?”
Saglit itong natigilan. Pero tumango rin.
“Bakit hindi mo agad na-realize kung gaano mo kamahal ang 

girifriend mo?”
“Because I was stupid and too absorbed in my own world 

and ambitions.” Napabuntong-hininga ito. “Oras na maging 
boyfriend mo na si Donnie, huwag mong hahayaan na i-take for 
granted ka lang niya. If  he starts neglecting you, break up with 
him. Magpahabol ka at magpakipot before you take him back.”

“Ang bilis naman! Binati lang niya ako sa pagkapanalo ko, 
bigla ay pinagpaplanuhan na natin ang gagawin ko ̀ pag boyfriend 
ko na siya.”

“It’s already a done deal, Jeri.  From now on, lalo pa’t gagawin 
mo ang lahat ng suggestions ko, hindi na siya makakawala pa. He 
would always be thinking of  you. Sooner or later manliligaw na 
talaga siya. I mean, kahit na sino pang lalaki ang nasa sitwasyon 
niya won’t have any chance. They would fall for you.”

Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang sumulpot sa isip 
ni Jeri ang isang tanong na masasabi niyang inappropriate. Gusto 
kasi niyang malaman kung mai-in love din ba sa kanya si Reid 
kung ito ang nasa katayuan ni Donnie.

Sinimulan niyang i-imagine kung ano ang hitsura ni Reid 
noong teenager pa ito, kung wala itong bigote at balbas—maganda 
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ang shape ng panga nito. Square-jawed. At ang mga labi nito ay 
tama lamang ang kapal. Tiyak na marunong humalik ang bibig nito.  
Expert na.  Siguro kung humalik ito ay hindi nito kinokontrol ang 
damdamin, bigay-todo at—

“Jeri?  Jeri!”
“Ha?”
Natawa si Reid. 
Nag-init ang mukha niya.
“Mukhang nangangarap ka nang gising. Huwag mo munang 

pangarapin ang romantic moments ninyo ni Donnie. Hindi siya 
dapat makahalata. Dapat niyang isipin na ang anumang feelings 
mo sa kanya dati ay nawala na. At para mabalik iyon, he must 
work really hard.”

Tumango na lamang si Jeri, saka nagpaalam. Pero naguguluhan 
siya. Dapat ang pinapantasya niya ay si Donnie, pero bakit ang 
iniisip niya ay kung ano ang mararamdaman niya kung hahagkan 
siya ni Reid?   

MABILIS ang naging paglipas ng mga araw. Dahil sa pagsunod ni 
Jeri sa payo ni Reid ay nakuha nga nito nang husto ang atensiyon 
ni Donnie. Hula ni Reid, tuluyan nang mai-in love ang binatilyo 
sa dalaga.

Nang dumating si Donnie sa debut ni Jeri ay halos hindi nito 
magawang alisin ang tingin sa dalaga. Nang makipagsayaw si Jeri 
sa ibang mga lalaki ay nakita ni Reid ang inis at pagseselos sa 
mukha ng binatilyo.

Malakas ang kutob niyang hindi matatapos ang linggong iyon 
at magpapahayag na ng pag-ibig si Donnie kay Jeri. Jeri would 
finally have the man she loved.  
40

W indswept



Nang sa wakas ay makikipagsayaw na si Jeri kay Donnie ay 
ipinasya nang umalis ni Reid ng party. Hindi na siya kailangan 
doon ng dalaga. Na-realize na ni Donnie na ang isang babaeng 
tulad ni Jeri ay hindi katulad ng ibang mga babaeng nasa paligid 
nito. Jeri was interesting and fascinating. And she was a woman 
worth loving.

Kung sana ay na-realize agad noon ni Reid ang halaga ni 
Geraldine, hindi ito mawawala sa kanya.

Pinalis niya ang malungkot na alaala. Ang anumang naging 
pagkakamali niya ay nabayaran na niya sa pagtulong kay Jeri. Sana 
nga lang, mahalin ni Donnie nang husto ang dalaga. Na hindi nito 
gagayahin ang kanyang naging pagkakamali.  

Natigilan si Reid. Paano kung mas bigyang-halaga rin ni 
Donnie ang ambisyon nito kaysa kay Jeri? Masasaktan ang dalaga. 
At baka—. Hindi pa siya maaaring umalis. Kailangan pa niyang 
siguruhin na malakas at matibay na ang kalooban ni Jeri. Na 
kahit gaano pa kasakit ang makuha nitong heartache, hindi nito 
iisiping magpakamatay. Na mas pipiliin nitong mabuhay. Dapat 
ay magkaroon ito ng lakas ng loob na umibig muli kahit saktan 
ito ni Donnie.

Tinanaw ni Reid ang iniwang party.  Ngunit sa gabing iyon, 
hindi niya kailangang bantayan si Jeri. Hahayaan niya itong maging 
masaya sa piling ng lalaking mahal nito.

Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Naramdaman niya ang 
malamig na simoy ng hangin. Christmas season na. Sa tatlong taon 
na nakasama niya sa araw ng Pasko si Geraldine, lagi itong may 
regalo sa kanya. Sa halip na sumama sa media noche ng pamilya, 
nananatili ito sa kanyang tabi. Sinisiguro nitong hindi magiging 
malungkot ang kanyang Pasko.

41

W indswept



Napabuntong-hininga siya. Mga alaala na lamang ni Geraldine 
ang naiwan sa kanya. He could not love her anymore.

Nang magbalik si Reid sa bahay ay tapos na ang party. Tahimik 
siyang nagtungo sa kanyang kuwarto at binuksan ang computer 
upang makabalita sa Internet ng latest news tungkol sa mga stocks 
na binabalak niyang bilhin bukas para sa kanila ni Ma’am Fiona. 
May idea na siya kung alin sa mga stock ang tataas ang presyo, 
ngunit gusto niyang masiguro na ang bibilhin niya ay iyong may 
pinakamurang halaga. Maaari niyang bigyan na lamang ng pera 
ang magtiyahin para tuluyan nang maging maginhawa ang buhay 
ng mga ito. 

Ngunit magtataka ang magtiyahin kung bakit niya gagawin 
iyon. 

Inilabas ni Reid ang isang maliit na notebook. Doon niya 
isinusulat ang lahat ng mga possible stocks na magbibigay ng 
malaking kita. Oras na umalis na siya sa mundong iyon, iiwan 
niya ang notebook kay Jeri, ganoon din ang lahat ng pera niya sa  
bangko. His money would make sure na magiging maayos ang 
buhay ni Jeri at hindi nito kakailanganing umasa sa sinumang lalaki.

Mayamaya ay isang mahinang pagkatok sa pinto ang narinig 
ni Reid. Almost two AM na sa relos niya. Sino ang magiging bisita 
niya nang ganoong oras? Nang buksan niya ang pinto ay nagulat 
siya nang makita si Jeri.  May dala itong isang slice ng birthday cake.

“Bigla ka na lang nawala kanina. Kaya ipinag-reserve kita ng 
part ng birthday cake ko.”

Nakangiti niyang kinuha ang cake. “Thank you. Pero puwede 
mo naman itong ibigay sa akin bukas ng umaga.”

“Umaga na, Reid.” Natawa si Jeri, saka pumasok sa kanyang 
kuwarto. “At hindi ako makatulog.” Tiningnan nito ang nasa 
42

W indswept



monitor ng computer niya. “Maaari ko rin bang matutuhan ito?”
“Of  course. Kahit sino ay kayang gawin iyan, kailangan nga 

lang ng tiyaga at masusing pag-aaral.”
Umupo si Jeri sa gilid ng kama. Suot na naman nito ang walang 

ka-appeal-appeal na maluwag na T-shirt at shorts na ilang beses 
na niyang sinabi rito na itapon na.

Tila napansin ni Jeri ang pagkakakunot ng noo niya. “Hindi 
ako makikita ni Donnie sa hitsura kong ito. Pantulog ko na 
lamang ito dahil kumportable,” pangangatwiran nito; bahagyang 
namumula ang mga pisngi at may kakaibang kislap ang mga mata. 
Malinaw ang kasiyahan sa mukha ng dalaga. 

Habang dumaraan ang mga araw ay napapansin ni Reid na 
mas nagiging katulad na ito ni Geraldine. “You better go back to 
bed, young woman.” Kunwa ay pagtataboy niya kay Jeri. “Hindi  
magandang manatili ka sa loob ng kuwarto ng isang lalaki gayong 
dis-oras na ng gabi. `Pag nalaman ni Donnie ito, baka kung ano 
ang isipin n’on.”

Naging seryoso ang mukha ni Jeri. “Reid, huwag mo na akong 
tulungan pa sa kanya.”

“Sa nakita ko kanina, you don’t need my help anymore.  
Nakuha mo na nang husto ang interes ng lalaking iyon.”

“Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Ayoko na sa kanya. 
Nawala na ang feelings ko sa kanya.”

Nagulat siya. “Well, that’s… good.  Medyo diskumpiyado ako 
sa pagkatao ng lalaking iyon. Para kasing hindi siya magiging tapat 
sa iyo. Na kung may darating na ibang mas magandang babae ay 
parang ipagpapalit ka agad. Kung meron ka uling magugustuhang 
ibang lalaki, makakaasa kang tutulungan uli kita na paibigin  siya.”

“Tutulungan mo talaga  ako?”
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“Of  course! And next time, siguruhin nating maayos ang 
ugali ng lalaking iyon.”

“Paano kung sabihin kong ang dahilan kaya nawalan ako ng 
gana kay Donnie ay dahil natagpuan ko ang isang lalaking mas 
karapat-dapat kong mahalin?”

“May bago ka na namang gusto?” Nagkamali yata si Reid ng 
akala na hindi agad-agad magpapalit ng mamahalin si Jeri. She 
was not really like his Geraldine.

“Hindi ko lamang siya gusto, Reid. I think this is really love. 
Hindi ito katulad ng naramdaman ko kay Donnie. What I felt for 
him was just an intense crush. Pero sa lalaking ito… it’s as if  he’s 
my soulmate. `Yong talagang nakalaan para sa akin.”

Napahawak siya sa noo. Hindi niya maitago ang disbelief   sa 
pinagsasabi ng kaharap. Mukhang sa kabila ng pagging mukhang 
dalaga na ni Jeri ay bata pa rin pala ito. Magulo ang isip at 
damdamin.  Napabuntong-hininga siya. “And this guy is?”

Tumutok nang husto sa kanya ang mga mata ni Jeri.
Napakurap si Reid. Ang klase ng pagkakatingin ni Jeri ay 

katulad ng tingin ni Geraldine noong aminin nito sa kanya ang 
damdamin nito.

“I’m in love with you, Reid…” anas ni Jeri.
Napatanga si Reid. Iyon ang eksaktong mga salita na sinabi sa 

kanya ni Geraldine noon! Nagsimula uling magsalita si Jeri ngunit 
hindi na niya iyon narinig. 

Nagbalik sa isipan ni Reid ang sandali noong sabihin ni 
Geraldine sa kanya na mahal siya nito.

“I’m in love with you, Reid,” pahayag ni Geraldine habang nakatingin 
nang husto sa kanya.

Naipagpasalamat ni Reid na nasa loob sila ng private office niya. Hindi 
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lilikha ng tsismis ang love declarations ng secretary niya. “Geraldine…”
“Iyon ang dahilan kaya ibinigay ko sa iyo ang sarili ko noong isang 

gabi,” mariing sabi nito. “I am not a cheap girl, Reid. At kahit na nakainom 
ako noon, alam ko kung ano ang ginagawa ko.”

“Geraldine, what happened between us was wrong. Boss mo ako at 
secretary kita. I took advantage of  you and—”

“No! Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko? Nangyari iyon dahil 
ginusto ko. Dahil mahal kita.”

“I-I don’t know what I feel for you. I admit, I am attracted to you. Pero 
mayroong mga office protocol sa company na ito. I have already broken one. 
Kung magkakaroon pa tayo ng relasyon, I could lose my job.”

“Maaari nating ilihim iyon, Reid. Nakahanda akong magsakripisyo.”
“Kung magre-resign ka, then maybe…” Maybe makakalimutan siya 

nito.  Hindi ang isang tulad ni Geraldine ang babaeng gustong maging 
girlfriend ni Reid. Masyado itong simple at ordinaryo. He wanted a woman 
na may pedigree. Iyong mula sa isang kilalang pamilya.

Umiling si Geraldine. “I need to be here para matulungan ka. You 
know very well na wala ka nang makukuha pang mas magaling na secretary 
kaysa sa akin. And I can keep our relationship a secret.” 

“You still want me kahit na hindi ko masabing mahal kita ngayon?”
Marahan itong tumango.“Ang alam ko, mahal kita. And I want to 

love you.”
“I cannot promise you anything.”
“I understand, Reid.”
Pumayag siyang magkaroon sila ng secret relationship ni 

Geraldine. Sinamantala niya at pinakinabangan ang labis na 
pagmamahal nito sa kanya. Mali ang ginawa niya. Dapat ay 
inalagaan niya ang puso ng dalaga. Kinalinga.

“Reid?” nagbabanta ang mga luha sa mga mata ni Jeri.
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Mukhang todo ang ginawa nitong pagtatapat sa kanya. Pero 
ang isip ni Reid ay nagbalik sa nakaraan. Wala siyang narinig sa 
anumang sinabi ni Jeri. At ngayon ay naghihintay ito ng sagot 
mula sa kanya.

“Jeri…” Ayaw niyang saktan ang dalaga pero mali na 
mahalin siya  nito. “Siguruhin mo muna kung pag-ibig talaga 
ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi mo pa ako lubos na 
nakikilala. I am not who you think I am.”

“You are rejecting me.” 
Nakita ni Reid ang pagdating ng kalungkutan sa mga mata ni 

Jeri. Lumarawan sa isipan niya ang pagluha ni Geraldine noong 
huli nilang pagkikita. Tinalikuran at ibinalik niya ang pag-ibig ni 
Geraldine gayong ang dapat na ginawa niya ay niyakap, hinagkan, 
at minahal ito. “Forgive me…” aniya.

“Please believe me, Reid. Totoo ang feelings ko sa iyo. At 
hindi mahalaga sa akin kung sino o ano ka talaga.”

Napatanga siya. Nasa mga mata ni Jeri ang pag-ibig na nakita 
niya sa mga mata ni Geraldine. Kay tagal niyang hinangad na 
muling makita ang mga matang iyon. 

Kumawala ang damdamin ni Reid—ang labis na pangungulila. 
Hinagkan niya sa mga labi si Jeri. Hindi na niya narinig pa ang 
malakas na babala ng isipan niya na mali ang kanyang ginagawa.
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If  youʼre interested to buy this book please order at 
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