
T A T S U L O K 

 

               Pinihit ko ang doorknob. Hindi ko maitulak pabukas ang pinto ng aming kwarto, mabigat. 
Nakasandal doon si Vicky, kapag bubuksan ko ang pinto’y itutulak nito pasara . Impit man ang 

iyak ng aking asawa’y naririnig ko mula sa salas sa dahilang sakmal na ng katahimikan ang paligid, 
halos hatinggabi na kasi noon at ang manaka-nakang pagtahol ng aso sa labas at ang ugong ng 

makina ng mangilan-ngilang  sasakyang dumaraan ang siyang tanging naririnig.  

Muli kong pinihit ang doorknob at dahan-dahan ko itong binuksan subalit hindi ko pa ito 
masyadong naiaawang ay  itinulak nanaman niya pasara kasabay ang isang malakas na bulyaw. 

“Lumayas ka rito, wala kang kuwentang tao, demonyo ka!” 

Tiyak kong narinig ng aming mga kapitbahay ang kalabog ng pinto at sigaw na iyon ni Vicky. 

Maliban na lang kung natutulog na sila. Halos dikit-dikit kasi ang mga kabahayan sa lugar namin. 
Nahihiya  ako sa dahilang alam nilang professor ako sa isang kolehiyo, may mga estudyante pa 
naman akong   nakatira malapit sa amin.  

“Buksan mo ito, mag-usap tayo ng maayos,” ang pakiusap ko sa aking asawa. “At Ma, 
please lang, huwag ka namang sumigaw o, nakakahiya sa mga kapitbahay natin.” “Wala akong 

pakialaman sa kanila, umalis ka na rito, wala na tayong dapat pagusapan pa. How dare you say 
na nakakahiya  samantalang ikaw itong  nagsisisigaw kanina.”  

Hindi na ako nagpumilit pumasok. Batid  ko kung paano magalit si Vicky at alam ko rin kung 

papaano ako mainis. Tiyak na lalala ang away namin. Minabuti kong bumalik na lamang sa salas. 
Doon tumambad sa aking paningin ang mga kalat sa sahig dahilan upang manumbalik sa aking 

ala-ala ang nangyari sa nakaraan mga sandali. 

 

 



Alas-nuwebe na ng maka-uwi ako galing sa pinagtuturuan kong kolehiyo, pang-gabi kasi 
ang klase ko kapag MWF.  

Mababaw lang dahilan ng hindi namin pagkakaintidihan ng gabing iyon – medyas. Ubod 
kasi ng sinop ang aking asawa at ayaw na ayaw nitong nakakakita ng kalat lalo na kung bagong 

linis ang bahay. Pero hindi ko naman sinasadyang lumampas pala ang mga medyas  ko sa 
lagayan ng maduming damit nang ihagis ko doon ang aking pinagbihisan. At hindi nga nalingat 
sa pansin ni Vicky  ang mga medyas na nagkalat sa sahig. 

 “Ano  nanaman  bang  kalat  ito, kalilinis ko lang ah. Pulutin mo nga!” Natural ng ganoon 
ang tono niya, akala mo parating galit.. 

“Sige, mamaya na lang, maghain ka muna’t gutom na gutom na ako.” 

 “Bahala ka, kapag hindi mo pinulot iyan, hindi kita ipaghahain.” 

Sa narinig kong iyon ay  gusto kong mainis, subalit may maikli pang pisi akong nahila 

sa aking pasensya. At para wala ng diskusyon, pinulot ko na ang medyas at inihagis sa dapat 
kalagyan. 

“Ganyan… that’s my boy! Susunod ka din pala eh…”  Patuyang sabi ni Vicky sabay bukas  ng 
gas stove upang  iinit ang aming pagkain. Ang pagod at gutom ko’y nahaluan pa ng inis. Pinili 
kong manahimik na lamang dahil ayaw ko ng away. 

Nang makapaghain siya’y tinawag ako upang kumain. Sa lamesa ay wala akong kibo, hindi 
dahil sa inis. Wala na sa isip ko ang nangyari ilang minuto lang ang nakalipas. Sa nagmamahalan 

ay maliit na bagay lamang iyon. Pagod lamang ako kaya ganun. Iniisip ko rin ang mga patong-
patong na gawain sa iskul.  

May sinabi si Vicky. Naulinigan ko ito subalit wala roon ang aking atensyon. “Hoy, ano ba! 
Salita ako ng salita, hindi mo ako pinapansin.”  

“Ha, eh… pasensya ka na Ma ha,” bigla akong naalimpungatan. “May iniisip kasi ako. Doktor, 

ba kamo? Galing ka ba sa doctor, may sakit ka ba? 

 “Wala, kalimutan mo na iyon, basta naman tungkol sa akin ay…” 

 “Ma, please, huwag mo ng ituloy.” Hindi ko hinayaang matapos pa ni Vicky ang gusto 
niyang sabihin. “Sorry na, medyo lumilipad lang ng kaunti ang isip ko kanina.” 

Walang akong narinig na tugon mula sa aking asawa, nakatitig lamang ito sa kanyang 

pinggan.  

  At biglang nag-asal bata  si Vicky. Malumanay na pinapalo-palo  ang kanyang pinggan ng 

hawak na kutsara. Walang tigil niyang ginagawa iyon, paulit-ulit. Pinilit kong huwag na lamang 
siyang pansinin. Patuloy lang ako sa pagkain.  

Maya-maya pa’y nagsimula akong mairita sa pagaasal-bata nito. Nakiusap akong iyon ay 

kanyang tigilan. “Ma, kain ka na, sorry na. Pagod lang ako kaya’t parang lutang ang isip ko.” 
Habang sinasabi ko iyon ay masuyo kong hinahaplos  ang pisngi niya.  

Walang epekto, patuloy pa rin siya, sadya yatang nang-iinis. At ganoon na nga ang 
nangyari, naiinis ako! 



 “Ayaw mo ba talagang tumigil, ha.” Pasigaw kong sabi sabay hawak sa kanyang kamay. 
Pilit kong  inagaw ang kutsara. Napahigpit  yata ang hawak ko sa kanyang kamay kaya’t pinalo 

niya ang aking kamay ng tinidor. 

Nasaktan ako. Mabilis ang aking naging reaksyon. Hinila ko siya papunta sa aming upuan 

sa sala at doo’y patulak ko siyang  iniupo. Nagdidilim na ang paningin ko noon, hindi na ako 
makapagisip ng malinaw. Nasaktan marahil  sa pagkakasadlak ko sa kanya sa upuan, sinipa ako 
ni Vicky sa aking hita dahilan upang sa unang pagkakataon ay masampal ko siya. Galit na galit na 

ako noon, parang gusto ko siyang sakalin o muling sampalin. Mabuti na lamang at ako’y 
nakapagpigil at ang napagbalingan ko ng galit ay ang chessboard na nakapatong sa aming 

lamesita . Inihampas ko iyon ng buong lakas sa aming sahig kasabay ang isang malakas na sigaw, 
“Sobra ka na!”. Nagkalasog-lasog ang chessboard at nagsalimbayan kung saan-saan ang mga 
piyesa nito. Napatayo ang asawa ko at dali-daling pumasok sa aming kuwarto. 

Gigil na gigil ako, gusto kong muling sumigaw, gusto kong magwala, gusto kong sundan sa 
loob ng kuwarto si Vicky at komprontahin. Napatunayan ko sa pagkakataong iyon na pagkahaba-

haba man ng pisi ng pasensiya ito ay umaabot din sa sukdulan. 

Mga ilang minuto lang at unti-unti napawi ang nagaalimpuyong galit sa aking dibdib, 
gumapang muli ang katinuan sa nalalabuan kong pag-iisip. Noon ko napagisip-isip ang mga 

nangyari, ang mga nagawa ko. Gusto ko ngang magpaliwanag kay Vicky, humingi ng patawad, 
subalit ayaw niya akong pakinggan.  

Naupo ako’t nag-isip. Pinagmasdan ko ang paligid. Wala na, sira na ang chessboard na 
regalo ng mga estudyante ko noong nakaraan kaarawan ko. Warak ito at ang ilang mga piyesa’y 

nagkasira-sira. Nakakahinayang din na nagkaroon ng lamat ang malaking salamin sa salas. Regalo 
pa naman iyon noong ikinasal kami ni Vicky. Tiyak na tinamaan iyon ng isang piyesa ng chess. 

  Naisip ko hindi pala ako mabuting tao. Nanakit pala ako. Sinaktan ko si Vicky. Isang bagay 

na ipinangako ko sa sarili kong kaylan man ay hinding-hindi ko gagawin. Nangako akong hindi ko 
tutularan ang aking ama na nakita kong minsan na sinampal ang aking nanay. Namamana ba ang 

pananankit sa asawa? 

Hindi pala totoo ang madalas nilang sabihin na ako’y isang mabuting tao at ulirang asawa. 
Wala nga akong bisyo. Wala rin sa bokubularyo ko ang alak at babae. Hindi rin ako mahilig sa 

barkada. Ganoon pa man,  wala rin pala akong kuwentang asawa. Sinaktan ko si Vicky, nanakit 
ako ng babaeng walang kalaban-laban. 

Pero kasalanan ko ba na siya’ y napagbuhatan ko ng kamay? Pilit akong humanap ng 
kasagutan. Sa limang taon naming pagsasama labis ang kabaitang ipinakita ko sa kanya. Wala na 
siyang masasabi pa. Wala nga akong masamang bisyo. Ni kusing walang bawas na ibinibigay ko 

sa kanya ang aking suweldo. Pagkagaling ko sa trabaho diretso ako kaagad ng bahay. 
Tinutulungan ko din naman siya sa lahat ng gawaing-bahay. Wala akong nalalaman na puede 

niyang isumbat sa akin. 

Hindi ko na alam kung paano  magiging maganda ang aming pagsasama. Nakapagtataka 
na sa loob na isang linggo ay dalawa hanggang tatlong beses kaming mag-away at kadalasang 

mababaw lamang ang dahilan. Minsan sa panonood ng TV, ang gusto ko ay basketball, siya naman 

 

 

   



  

ay ang mga tele-serye. Kapag inilipat ko kahit sandali upang silipin lang ang score ay nagagalit 
kaagad ito. Makalimutan ko lang na isara ang pinto ng banyo, nakasigaw agad ito. At ng gabing 

iyon, hindi ko lang napansin na may sinasabi pala siya, ganoon ng ang nangyari. Adjustment 
period pa rin ba itong matatawag o talagang malabo kaming magkasundo. 

Ang  opinyon ng ibang tao ay kaya kami madalas mag-away ay dahil  wala pa kaming anak. 

Sinadya naming magkontrol sa unang tatlong taon ng pagsasama namin. Noong gusto na namin 
ay hindi naman sya nagbubuntis. Pero hindi ako naniniwala na iyon ang dahilan. Talagang 

napakarami naming incompatibilities.   

Matagal akong nakatayo sa harap ng salamin. Hindi ko alintana ang ngalay, pilit akong nag-
iisip kung ano ang mangyayari, ano na ang dapat kong gawin. Naroong sumagi  sa isip kong 

lumabas at maglibang na lamang. Naisipan ko ring layasan na lamang si Vicky o hamunin siya ng 
hiwalayan. Tutal, hindi din naman kami magkasundo. Ano ba ang saysay ng pagsasama namin 

kung lagi na lamang kaming nagbabangayan. 

Ilang minuto pa ang lumipas. Bumukas ang pintuan  ng aming kwarto. Mula doo’y 
humahangos na lumabas  ang aking asawa, may bitbit na malaking bag at dali-daling lumabas ng 

bahay at padabog na isinara ang pintuan. 

Hindi ko pinigilan si Vicky, sinilip ko lamang siya mula sa bintana. Pinara nito and dumaang 

tricycle at doo’y sumakay.  Hindi ko maintindihan ang aking damdamin sa pagkakataong iyon. 
Parang nagsisisi ako na hindi ko siya pinigilan ngunit parang may bahagi rin ng pagkatao ko na 
nagagalak na umalis siya.  

Iyon ang unang pagkakataong nagalsa-balutan si Vicky. Napagisip-isip kong baka lumaki 
ang ulo nito’t isipin na pipigilan ko pala siya sa ganoong pagkakataon at sa tuwing mangyayari 

ang ganoon ay gawin niyang panakot ang paglalayas. Kaya’t tama lamang na hindi ko siya 
pinigilan.  

  At pagod na rin akong maghabol, pagod na akong manuyo. Tuwing mayroon kaming hindi 

pagkakaintindihan, ako man o hindi ang may pagkukulang, ako ang nauunang sumusuko para 
lang matapos na ang aming gusot. Ayaw ko kasing nakikitang malungkot siya at nagdaramdam. 

Bukod doon, ayaw ko ring may mabigat akong dalahin sa isip o damdamin kapag humaharap ako 
sa mga estudyante sa klase. Naaapektuhan kasi ang performance ko sa klase. 

 

 



Nawala na sa pandinig ko ang ugong ng makina ng tricycle na sinakyan ni Vicky. Mula sa 
harap  ng  salamin  ay sumadlak ako sa sahig.  Isinandal ko ang aking ulo sa pader at napatingin 

ako sa kisame. Pumikit ako at muling nag-isip. Muling pumasok sa isip ko ang makipag-hiwalay 
na lamang sa aking asawa. Maraming beses ko siyang inuunawa, lagi na lamang ako ang 

nagpapaubaya. Pakiramdam ko’y wala ng mangyayaring maganda sa pagsasama namin. Mas 
madalas kaming mag-away kaysa maglambingan.  

Pumasok ako sa aming silid upang magbihis. Nagpasya akong lumabas, upang makapag-

isip ng mas malinaw, hindi upang sundan ang naglayas kong asawa. At kahit gusto ko siyang 
sundan ay hindi ko alam kung saan siya nagpunta.  

Habang nakasakay ako sa dyip, inisip ko kung saan maaaring tumuloy si Vicky. Tiyak na 
hindi sa mga biyenan ko o sa mga kapatid niya. Alam niyang kasundong-kasundo ko ang mga 
miymebro ng pamilya niya. Alam niyang katulad sa  mga naging tampuhan namin noon na ako  ang 

kakampihan ng mga magulang niya’t kapatid at siya nanaman ang pagagalitan. Maaaring ang 
pinuntahan niya ay ang  kanyang best friend mula pa noong nasa hayskul siya – si Marjorie, isang 

Japayuki. At di ko naman alam kung saan ito nakatira. Kamakaylan  lang ay nabanggit niya sa 
akin na magbabaksyon sa Pilipinas ang kaybigan niyang iyon. 

Kahit minsan ay hindi ko pa nakita ng personal si Marjorie, sa mga larawan lang,  at 

matagal-tagal na rin iyon, hindi ko na nga masyadong matandaan ang mukha nito. Madalas siyang 
ikuwento sa akin ng asawa ko, higit pa raw sa magkapatid ang kanilang turingan. Siya 

sana   ang   bridesmaid   ni   Vicky   noong   kami   ay   ikasal,  kaya lang biglaan ang pagalis nito 
papuntang Japan. 

Bumaba ako ng dyip. Naisip kong puntahan sinoman sa mga kaybigan ko subalit nahihiya 
akong abalahin ang kanilang  pamamahinga sa ganoong oras. Naghanap ako ng internet café. 
Sarado lahat. Pasado alas-dose na kasi ng hating-gabi. Sa isang videoke bar na lamang ako 

nagpasyang pumasok.  

Kaunti lang ang kustomer ng gabing iyon, isang linggo pa kasi bago ang sahod. Sa isang 

lamesa sa may sulok malapit sa pinto ako naupo. Dali-daling lumapit sa akin ang isang waiter  at 
umorder ako ng tatlong bote ng beer  at kalahating fried chicken. 

Iyon pa lamang ang pangalawang beses kong pagpasok sa ganoong lugar. Hindi ko kasi 

nakasanayan ang barkada at pag-inom. Napansin ko rin kasi na sa kaunting beer na naiiinom ko 
ay namumula at nangangati ang aking balat. Bukod doon, ano ba ang napapala ng mga  lasenggo? 

Iinom ng pagkadami-dami tapos kinabukasan ay  makakaranas ng hang-over, magsusuka at 
sasakit ang ulo. Pagkaminsan naman, sa sobrang kalasingan, ay magiging makulit tapos 
ay  mapapaaway at maaaring kung hindi ospital ay kulungan o sementeryo ang hahantungan. 

Kung hindi lang dahil sa nangyari sa bahay ay malabong mapadpad ako sa lugar na iyon. 

          Nangangalahati na ako sa pangalawang bote ng lapitan ako ng isang babae. Mahirap 

sabihin kung isa siyang GRO o kustomer ding katulad ko. May kadiliman man sa   napuwestuhan 
ko’y naaninag ko ang ganda ng hugis ng mukha at hubog ng katawan ng babae. Parang pamilyar 
ang mukha niya. Hindi ko lang maala-ala kung saan ko siya nakita. 

 

 



 

 “Puwede bang makipagkuwentuhan?” Iyon ang bungad niyang tanong. Tumayo ako’t 
kumuha ng kanyang mauupuan. “Wow naman , gentleman ha,” sabi nito sabay haplos sa aking 

pisngi. Napakalambot ng palad niya. Napakabango niya. “Salamat! Ako nga pala si Margot. Ikaw, 
may pangalan ka ba?”  

“Alfred.” Napangiti siya sa matipid kong sagot. Hinawakan niya ang aking kamay. Nadako 
ang kamay sa suot kong wedding ring. "Uy, married ang mama ha." Kantyaw nya habang pinaikot-
ikot ang aking singsing. 

“Let me guess  kung bakit ka nandito. Nag-away kayo ng asawa mo! Right? Come on, don’t 
deny!” Isang matipid na ngiti lamang ang itinugon ko kay Margot.  

“Hay salamat, marunong ka pala namang ngumiti. Alam mo, ilan lang naman ang dahilan 
kung bakit ang mga married men ay pumapasok sa ganitong lugar. Una, bisyo. Eh di ka naman 
mukhang lasenggo. Pangalawa, babae. Wala naman sa itsura mo na babaero ka. Tingin ko naman 

di ka manyakis. Pangatlo, problema sa asawa. Iyan ang hindi mo maikakaila. Para ka kasing 
pinagsakluban ng langit at lupa.” 

“Oo nga eh,” ang sagot ko. “Gusto ko lang talagang magpalipas ng oras kaya ako nandito. 
Kung may bukas lang sana na internet café o sinehan, mas pipiliin kong doon pumunta.”  

“So, computer literatre ka pala. Ibigay mo sa akin mamaya ang ginagamit mong e-mail 

address at yahoo ID ha. Mahilig akong mag-chat. I-add mo akong friend sa FB at Twitter mo ha. 
Mabuti na lang pala at sarado ang mga computer shops ano. Hindi sana tayo nagkakilala. By the 

way, ano nga palang trabaho mo? 

Professor ako sa isang kolehiyo. I.T. subjects ang itinuturo ko.  

“Wow naman,”  muli niyang hinaplos ang mukha ko. “Puedeng magpa-tutor sa computer?” 
Kaysarap damhin ng kamay ni Margot. Nakakaginhawa sa pakiramdam. 

Tinanguan ko lamang siya. Para kasing hindi naman siya seryoso sa sinabi. 

 

 

 



By the way, kustomer din ako dito. Siguro kanina inisip mo nagtatrabaho ako rito   ano? 
Pero sa club din ako nagtatrabaho, sa Japan nga lang. Dancer  ako doon. Isa akong japayuki. 

Kararating ko lang noong isang araw. Pero siguro mga dalawa hanggang tatlong buwan lang ako 
dito sa atin dahil babalik din ako ng Japan.”  May mahalagang-mahalaga lang akong dapat gawin.” 

Pinapakinggan ko lang si Margot. Nakaganda ng hugis ng kanyang labi, kaysarap pagmasdan 
habang nagsasalita siya, lalo na kapag ngingiti ito.  

“Gusto ko lang mag-enjoy ngayong gabi kaya ako nandito, naiinip kasi ako sa bahay. Niyaya 

ko kanina ang bestfriend ko  na gumimik, tinawagan ko siya. Pero hindi daw siya puwede, buntis 
daw kasi siya. One-month pregnant, first baby. Excited ang gaga, after five years nakabuo rin sila. 

Ngayong gabi nga daw niya sasabihin sa dyowa niya. Kaya heto, gumimik akong mag-isa.” 

“Ganoon ba. Gusto mo palang mag-enjoy eh bakit naman iyong problemadong katulad ko 
ang napili mong lapitan.” 

“Mas gusto ko kasing kausap iyong mga lalaking hindi kasundo ng mga asawa nila.” Ang 
sagot ni Margot sabay dantay ng kanyang kamay sa aking mga hita. May kuryenteng gumapang 

sa aking pagkatao. Pilya siya. Grabe. 

  "Hoy, joke lang ha. Baka mag-init ang...haha...ulo mo." Mapanukso ang mga titig ni Margot. 
Gusto kong tumayo at iwan sya at baka kung saan pa makarating ang mga biro nya. May problema 

akong kinakaharap, pilit nga akong humahanap ng kalutasan. Natatakot akong baka isang 
problema nanaman ang aking kakaharapin  kapag hindi ako umiwas. Ngunit parang ang hirap 

iwanan ni Margot, napakahirap nyang talikuran.  

Ibinuhos ko ang laman ng pangatlong bote ng beer sa aking baso. 

  “Kumuha ka nga pala ng soft drinks.” Tinanggihan ni Margot ang aking alok. “Gusto ko rin 
ng beer, at gusto ko sa baso mo rin ako iinom,” ang wika nito sabay hila ng kanyang upuan upang 
lalong lumapit sa akin.  

Habang umiinom kami gamit ang iisang baso, tinanong ako ni Margot kung puwede akong 
magkwento tungkol sa aking problema. Nagpaunlak ako. Sinimulan ko sa pagpapakasal namin ni 

Vicky, ang mga ginawa kong pagsisikap upang mapaghandaan ang aming kinabukasan, at ang 
mga pinagdaanan ko upang maitaguyod ang aming pagsasama. Pagkatapos niyon ay isiniwalat ko 
ang aking sama ng loob sa aking asawa, ang pagiging mataray nito at kaiklian ng pasensiya, at 

ang kanyang pagiging immature sa maraming bagay. Ngunit inamin ko rin na kahit ganoon ay 
mahal na mahal ko siya. 

Ang paglilitanya ko’y naputol ng tumunog ang celfon ni Margot. Lumabas siya ng videoke 
bar upang sagutin ito. Noon ko  napansin na naka-sampung bote ng beer na pala kami. 
Nakapagtatakang hindi pa ako lasing sa pagkakataong iyon. Namumula lang aking balat. Hindi ko 

rin nadama ang inaasahan kong pangangati sa katawan sanhi ng alcohol.  

Ilang sandali pa’y bumalik na si  Margot. “Tumawag ang katulong ko,” wika niya. “Dumating 

daw kasi sa bahay ang bestfriend ko. Iyong sinabi ko sa iyo kanina. Gustong makitulog, may LQ 
yata sila ng dyowa  niya. Mabalik tayo sa problema mo… ano na ang balak mong gawin ngayon? 

 

 

 

 



 

 “Hindi ko alam. Bahala na.” Iyon ang naging kasagutan ko sa kanya. 

Umakbay sa akin si Margot, hinalikan ako sa pisngi at sinabing – “Halika, labas tayo.” 
Nasorpresa ako. Gusto kong tanggihan ang paanyaya niya. “Tara na, maiinsulto ako kapag 

tumanggi ka.” Hinawakan nya ng mahigpit ang kamay ko. 

Tuluyan ng iniwan ako ng tamang pangangatwiran. Nilunod na marahil ng alak ang 

kakayahan kong timbangin kung alin ang  tama at mali. Para akong naging sunod-sunuran kay 
Margot. Isa siyang tuksong napakahirap tanggihan. Para siyang apoy na nakakadarang at ako 
naman ay isang kahoy na pinarupok ng kinasadlakan kong suliranin. Kay dali kong nagliyab.  

Pagkakuha ko ng chit at mabayaran ay lumabas kami. Papara sana ako ng jeep pero 
pinigilan niya ako.  

“Marunong ka bang mag-drive?” Tumango ako. Iniabot ni Margot sa akin ang isang susi. 
“Ayun ang CR-V ko. Doon tayo sasakay. Sa bahay ko tayo pupunta.”  

Habang nasa sasakyan kami’y nakaakbay sa akin si Margot. Ang dibdib niya’y nadidikit sa 

aking tagiliran. Bangkay lamang ang hindi makakaramdaman ng init sa ganoong pagkakataon. 
Ako ay buhay. Hindi ako santo. 

Mula ng ikasal kami ni Vicky ay sa pagkakataong iyon lamang ako muling sumama sa isang 
babae. Noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo at bago magpakasal ay may kapilyuhan ako sa babae. 
Subalit pinilit kong magbago alang-alang sa aking asawa. Subalit pakiramdam ko’y nababale-wala 

lamang lahat ng iyon. 

Naisip ko sa oras na iyon na noon lamang ako makakaranas na lumabas kasama ang isang 

babaeng katulad ni Margot. Batid kong kalimitan na pera lamang ang habol ng mga babaeng 
katulad niya. At handa ako sa pagkakataong iyon. Pero nagtataka akong sa bahay pa niya kami 
pupunta, bakit hindi na lamang sa isang motel. 

Pilit pa rin akong umiisip ng paraan upang makaiwas. Subalit, subong-subo na ako. 

Nasa isang bagong subdivision ang bahay ni Margot. Doon kami tumuloy. Maganda’t malaki 

ang bahay niya, kumpleto ang gamit. Ang sabi niya’y katas ng Japan lahat ng iyon. Iyon daw ang 
mga pinagpaguran niya sa ilang taong pagtatrabaho doon.  

 



Sa kwarto niya kami tumuloy. Naupo kami sa kanyang kama. Humawak siya sa aking 
baywang at inihilig ang kangyang ulo sa kaliwa kong balikat. “Sino ba ang mga kasama mo dito.” 

Tanong ko sa kanya. “Ang asawa ko,” mabilis niyang sagot na ikinagulat ko. “Joke, joke, joke! 
Natakot ka ano? Hoy, dalaga pa ako ano.”  

Tumayo ito, tumalikod at  walang kiyemeng hinubad ang suot na jeans at t-shirt habang 
lumalapit sa kanyang aparador. Isinunod hubarin ang kanyang bra. Mula sa kinauupuan ko’y 
kitang-kita ko ang perpektong hubog ng kanyang katawan.  

Nang muli siyang lumapit sa akin ay suot na niya ang isang manipis na pantulog.  “Sino 
kako ang kasama mo dito.” Muli kong tanong. “Kami lang ng kapatid kong babae at tatlong 

katulong ang nakatira dito. Ulilang lubos na kami. Ang kapatid ko’y nasa Baguio ngayon. Siyanga 
nga pala, teka lang ha, diyan ka muna, silipin ko lang ang bestfriend ko. Akalain mo nga naman 
ano, pareho kayo ng bestfriend ko ng problema, problema ninyo mga asawa ninyo. Kaya nga ba 

ayaw kong mag-asawa eh!”  

  Nahiga ako sa kama. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi ko na kontrolado ang 

pagkakataon, hinayaan ko na kung saan ako dadalhin ng agos ng kapalaran.  Nagpaalipin ako 
sa  espiritu ng alak at sa kagandahan ni Margot. Ang mga hinanakit ko kay Vicky ay pinatigas na 
rin ang aking damdamin at binaluktot ang aking katwiran. 

Nang bumalik si Margot sa kwarto’y may dala itong kape. “Maupo muna tayo dito sa sahig,” 
ang paanyaya niya. Pagkaupo ko’y humiga naman siya nakatagilid na paharap sa akin, itinukod 

nito ang isang kamay sa ulo. Pareho kaming humihigop ng kape habang nag-uusap.  

Napakanipis ng pantulog na suot ni Margot. Hindi ko mapigilang hagurin ng tingin ang 

kanayang kabubuan – mukha, dibdib, puson, pababa sa hita. At hindi lingid iyon sa kanya. “O, 
relax ka lang.” Pabiro nitong sabi. Nangiti ako sa tinuran niyang iyon. 

“O, kumusta na iyong bisita mo?” Ang tanong ko kay Margot.  

  “Hayun, tulog na. Pero ipinagtimpla muna nya tayo ng kape bago siya natulog."  

  "Ganun ba. Alam mo pareho sila ng timpla ng kape ng asawa ko."  

  "Uy, naala-ala nya dyowa nya. Na-hurt ako. Ouch...hahaha."  

  Natawa ako sa sinabing iyon ni Margot.  

  "Hindi na kami nakapagkuwnetuhan ng matagalng BFF ko. Buntis nga ang loka, kaya siguro 

topakin at nilayasan ang asawa sa bahay. Bukas ipapakilala ko rin siya sa iyo. Balak ko siyang 
ihatid sa bahay nila. Hindi ko pa kasi nakikita, kahit sa picture man lang, ang asawa ng bestfriend 

kong iyan.” 

Ilang sandali pa’y naubos na ang kape namin. May namagitan sa amin na  sandali ng 
katahimikan. Nagkakatinginan lamang kami. “Kaya mo ba akong buhatin?” Ang tanong ni Margot. 

Pinaunlakan ko ang kanyang hamon. Binuhat ko siya at dahan-dahang inihiga sa kama.  

 

 

 

 



 

Yumakap siya sa akin ng buong higpit. Hindi na ako nakaiwas. Naglapat ang aming mga 
labi. Nangyari na ang hindi dapat mangyari, maraming beses. 

********** 

Nang idilat ko ang aking mga mata kinabukasan ang nakangiting si Margot ang bumungad 

sa akin. Nakaupo ito sa may sahig at sa harapan niya’y may dalawang tasa ng kape. “Good 
morning! Halika na, kape muna tayo. Hay naku, day off pala ng mga katulong ko ngayon. Pero 
may nagluluto sa baba, iyong bestfriend ko. Mabuti na nga lang at dumating siya. At mukhang 

ayaw pang umuwi, malala pala ang naging away nilang mag-asawa.”   

Tumango lamang ako. Bigla kong naalaala si Vicky. Kinuha ko ang aking mga damit at 

pumasok ako sa CR. Doo’y naghilamos ako at nanalamin.Noon ko unti-unting napagisip-isip kung 
ano ang ginagawa ko. May problema akong mabigat, pero hindi ko man lang naisip na mukhang 
problema din itong aking pinapasukan. Dala ng kalasingan at tampo sa aking asawa kaya’t hindi 

ako nakapagisip ng mabuti  sa nakaraang magdamag. 

Sa isip ko’y may bahid ng pagsisisi sa nangyari sa amin ni Margot. Alam kong hindi dapat 

nangyari iyon. Pero  magsisi man ako’y nangyari na ang nangyari. 

Paglabas  ko  ng CR ay umupo ako sahig sa harapan ni Margot. Habang hinihigop ko ang 
kape’y naala-ala kong muli si Vicky. Maaring nkabalik na siya ng bahay. Iniisip ko kung ano ang 

mangyayari sa amin kapag nagkita kami. Bahala na siya kung anong desisyon ang kanyang 
gagawin. Nakahanda na ako kung humantong man sa hiwalayan ang problema namin. 

“Ang lalim ng inisip mo ah! Asawa mo ba? Wow, selos ako niyan,”  ang biro sa akin ni 
Margot.       

Naputol ang pagiisip ko sa sinabing iyon ni Margot. Ngiti ang isinagot ko sa kanyang mga 
sinabi. Pinagmasdan ko ang magandang mukha nito. Naalaala ko ang nagdaang magdamag. 
Sumagi sa isip ko na ano kaya kung seryosohin ko ito kapag nagkahiwalay kami ng asawa ko. Eh 

ano kung  japayuki siya, puede naman siyang magbago kapag magkasama na kami. Kaya ko 
siyang baguhin. Pero sa palagay ko’y hindi ako seseryosohin ni Margot. Ang nangyari sa amin ay 

isang “one night stand” lang. Pag-alis ko sa bahay niya ay siguradong makakalimutan agad ako 
nito. 

 

 

 



“Hoy! Baka matunaw ako sa titig mong iyan.” Habang sinasabi niya iyon ay lumapit sa akin 
si  Margot at siya’y humilig sa aking kanang balikat. Hinawakan ko ang pisngi nito. Para bang 

nakaramdam ako ng panghihinayang kay Margot. Bakit ganito ang napili nitong uri ng 
pamumuhay.   

            Tumayo si Margot humarap sa salamin at nagsuklay. 

            “Sana huwag mong isipin na gabi-gabi ay may isinasama ako dito ng lalake. Maniniwala 
ka bang ikaw pa lamang ang unang lalake na isinama ko dito sa bahay. Gusto ko lang talagang 

magkaroon ng ka-date kagabi. Aywan ko ba, bigla na lang kasi akong nalungkot kahapon, para 
bang naramdaman kong gusto ko ng may kasama. At saka alam mo, iba ang dating mo sa akin, 

aywan ko ba. Kung mga teenagers nga lang tayo baka sabihin kong na-love at first sight ako sa 
iyo. Corny ko ano, pero totoo iyon. Gusto talaga kita, aywan ko ba. Naiintindihan mo ba ako? 

            “Oo naman.” Sagot ko kay Margot.  Bigla siyang naging seryoso, nagkaroon ng bahid ng 

lungkot ang boses nito. 

            “Sawa na akong magtrabaho sa Japan. Ayaw ko ng magsayaw. Iniisip ko ngang huwag 

ng bumalik  doon. Marami na akong ipon, at may negosyo na rin naman kaming magkapatid. 
Gusto ko na kasing baguhin ang takbo ng buhay ko. Sa palagay mo ba may lalaki pa kayang 
seseryoso sa akin?” 

Nag-isip  ako  sandali  bago  nakasagot  kay  Margot,  “Siyempre  naman,  sa ganda 
mong iyan.” 

“Puwede bang ikaw na lang, hiwalayan mo na ang asawa mo at umuwi ka na rito sa akin.” 
Nagulat ako sa sinabing iyon ni Margot. “Joke, joke, joke! Binibiro lang kita hoy. Alam ko naman 

na hindi ako ang tipo ng babae na puedeng seryosohin.” 

            Tanging ngiti lamang ang isinagot ko sa kanya. 

“Maniniwala ka bang ikaw pa lang ang pangalawang lalaking dumaan sa buhay ko? Mahirap 

paniwalaan ‘di ba, kasi nga japayuki ako. Pero dancer lang talaga ako doon, hindi ako pumapayag 
na magpalabas kahit anong mangyari. Mabuti na lang at naging paborito ako ng amo kong babae. 

Prinotektahan ako nito, hindi rin siya pumayag na ilabas ako ng customer. Baka daw mabuntis 
ako eh mawalan siya ng star dancer. Ako daw sabi niya ang dinadayo ng mga lalaking Hapones 
sa club niya.”  

Tahimik lamang akong nakikinig sa kanya. Aywan ko pero naniniwala ako sa kanyang mga 
sinasabi. 

“Pinoy din ang una kong boyfriend pero nakipag-break siya sa akin noong nagpunta ako sa 
Japan. Paano kilala at conservative ang pamilya niya at siguradong hindi ako katanggap-tangap 
sa kanila. Balita ko may asawa’t mga anak na siya ngayon.  

Panandaliang tumahimik si Margot. May tumulong luha sa mata niya. Halatang dinamdam 
nito ang nangyari sa kanila ng dating boyfriend. Nilapitan ko siya’t niyakap. Aywan ko, naawa ako 

kay Margot. Parang ayaw ko ng umuwi. Parang gusto ko na lang makasama sya. Parang 
nakakapanghinayang na iwanan sya. Hinalikan ko sya sa labi.  

         

 

 



         “Corny ko talaga ano. Sige bihis ka na, kain  na tayo sa baba para maka-uwi ka na at baka 
hinihintay ka na ng asawa mo.” 

  “Hindi na ako kakain,” ang sagot ko sa kanya. “Kaylangang ko ng umalis.”  

“Please lang, dito ka na kumain ng agahan. Isa pa, naipangako ko sa bestfriend ko na 

ipapakilala kita sa kanya. Curious siya sa iyo. Paano mo daw ako napapayag na… alam mo na 
iyon… eh kagabi lang tayo nagkakilala. Sabi ko na-love at first sight ako sa iyo. Sayang nga lang 
at married ka na sabi ko. Biniro nga pala niya ako, baka daw gusto mong maging ninong ng anak 

niya. Oh paano, dito ka na kumain ha… please…” 

            Napapayag ako ni Margot na doon kumain ng agahan. Nagbihis siya at sinabing ihahatid 

daw namin ang bestfriend niya sa kanilang tirahan tapos ihahatid niya rin ako kahit sa malapit 
lang sa amin.  

  Pagkatapos ay bumaba na kami.  

 Habang nasa operating room si Margot, nagtungo kami ni Vicky sa may chapel ng hospital. 
Lumuhod si Vicky at nanalangin. Natitiyak kong kaligtasan ni Margot ang laman ng kanyang mga 

dasal. 

 Pinagmasdan ko ang aking asawa habang ito ay nakaluhod. Natakot ako sa maaring 
kahantungan ng mga pangyayari. Posibleng makulong si Vicky. Buntis pa naman siya. Ang sakit 

isipin na maaring ang unang anak naming ay sa kulungan isisilang. 

            Ang akala ko’y gusto ko ng mawala sa buhay ko ang aking asawa. Ang akala ko’y handa 

na akong makipaghiwalay sa kanya dahil sa mga hindi magandang pangyayari sa pagsasama 
namin. Hindi pala. Dala lamang pala ng galit ko dahil sa pagaaway namin kaya’t nakapagisip ako 

ng ganoon. 

Sa pagkakataong iyon ay muli kong binalikan ang limang taon nang pagsasama namin. Sa 
sama ng loob ko kay Vicky ng nagdaang gabi ay puro pala ang hindi maganda sa kanya ang nakita 

at naiisip ko. Marami din syang magagandang katangian.  

Naalaala ko ang madalas kong ipinapayo sa mga kaybigan ko kapag nagagalit sila sa 

kanilang mga mahal sa buhay, na ang isang tao ay kumbinasyon ng magaganda at masasamang 
ugali. Kung talagang mahal mo ang isang tao dapat tanggapin mo ang katotohanang iyon. Walang 
perpekto 

Nang matapos magdasal ay naupo sa tabi ko ang aking asawa. Yumakap  siya sa akin at 
umiyak. Noon ko muling naramdaman na mahal na mahal ko si Vicky. Noon ko napagisip-isip 

na  ayaw ko palang mawala siya sa akin. Noon ko napagtanto kung gaano kalaki ang kasalanan 
ang nagawa ko sa kanya. At noon ko rin naramdaman ang matinding pagsisisi.  

Sana sinundan ko na lang ang asawa ko nang  lumabas siya ng nakaraan gabi. Kung hindi 

ko man siya sinundan, sana nanatili na lang ako sa bahay at hinintay ang kanyang pagbabalik. 
Sana hindi ako pumayag na sumama sa bahay ni Margot. Napakaraming “sana” ang pumasok sa 

isip ko. Pero wala na, magsisi man ako ay huli na. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. 

Hinimas ko ang tiyan ni Vicky. “Nabanggit sa akin ni Margot na buntis ang bestfriend niya.” 

 



Ngumiti si Vicky. “Iyon ang sinasabi ko kagabi sa iyo na parang binalewala mo kaya ako 
nagtampo. Iyon sana ang magandang balitang sasabihin ko sa iyo kagabi, na sa wakas mabibigyan 

na rin kita ng anak, na sa wakas kumpleto na ang pamilya natin. ”  

“Sorry Ma. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Bakit ko ba nagawa iyon.” 

 “Hindi Pa, ako ang dapat sisihin sa nangyari. Kung hindi sana ako umalis ay baka hindi 
nangyari ito.” Ang sagot sa akin ni Vicky. 

             “Kung sana’y hindi ko binalewala ang magandang balita mo sa akin eh hindi tayo nag-

away at hindi ka siguradong aalis.” Sorry talaga Ma.” 

Hindi na sumagot si Vicky. Hinawakan na lamang niya ang aking pisngi. Sa pisil niyang 

marahan ay naramdaman ko ang unawa at pagpapatawad. Ganoon madalas ang ginagawa ng 
asawa ko kapag tinatapos nito ang pagtatampo sa akin. Hahawakan nito ako sa pisngi at marahan 
niya itong pipisilin. 

“Kahapon ko lang ng umaga nakumpirma sa doktor na buntis ako. Isang buwan na. Ang 
saya-saya dahil magkakaanak na tayo. Sasaya na ang bahay natin. Kaya lang ay parang sa loob 

na ng kulungan ako manganganak.” Iyon ang mangiyak-ngiyak na sinabi ni Vicky. 

         Posible ang sinabi ni Vicky. Iyon ang problemang susunod naming kakaharapin. 

Nagdaan  ang halos dalawang oras, natapos na ang operasyon ni Margot. Nakita naming 

dinala siya sa recovery room. Maya-maya pa’y nagsidating na ang mga diumano’y kamag-anak ni 
Margot, may kasamang mga pulis. Nag-alaala ako kung ano ang mangyayari kapag nagising si 

Margot at malaman nila kung ano ang nangyari. Dali-dali kong inilabas ng hospital si Vicky. Umuwi 
kami ng bahay. 

Lumipas ang buong maghapon. Tahimik lamang kami ni Vicky sa bahay, nag-aabang kung 
ano ang susunod na mangyayari. Inaasahan na namin na may pulis na darating upang imbitahan 
kami sa presinto o arestuhin ang asawa ko. Napag-usapan namin ni Vicky na hindi siya magtatago. 

Papanagutan niya ang ginawa kay Margot.  

Pinagplanuhan na namin ang lahat. Kukuha kami ng abugado at ihahanda namin ang 

kanyang pangpiyansa. 

Subalit dalawang araw ang lumipas ay walang mga pulis ang dumating. Maaring nahihirapan 
ang mga pulis na hanapin ang tinitirhan namin. Kinabahan rin kaming mag-asawa na baka may 

nangyaring hindi maganda kay Margot.  

“Pa, hindi ko na kaya. Hindi ako matahimik. Gusto ko ng kusang sumuko sa pulis.” 

          Medyo nagulat ako sa sinabing iyon ni Vicky. “Sigurado ka ba diyan sa gagawin mo?” 

           “Oo Pa, pumunta tayo ng presinto, pero gusto ko munang dalawin si Marjorie sa hospital. 
Bahala na. Gusto kong humingi ng tawad sa bestfriend ko.”             

 



 

Matapos kong pag-isipan ang mga sinabi ni Vicky ay pinagbigyan ko ang kanyang 
kahilingan. Bumalik kami sa hospital na pinagdalhan namin kay Margot. Pagkatapos niyon ay 
pupunta kami sa pinakamalapit na presinto. 

Sa hospital ay nasabi sa amin ng isang nurse na nagkamalay na si Margot at 
nakakapagsalita na. Nakahinga kaming mag-asawa ng maluwag sa balitang iyon. Mga 

dalawang   araw pa daw bago siya lumabas. Pagkatapos niyon ay lakas-loob naming tinungo 
ang  kuwarto ni Margot. 

Nang malapit na kami ay para akong kinabahan. Parang ayaw kong tumuloy sa kuwarto ni 

Margot. Para kasing may mangyayaring hindi maganda. 

            “Ma, uwi na tayo, huwag na tayong tumuloy.” Ang sabi ko sa aking asawa. 

            “Nandito na tayo. Para rin ito sa katahimikan ng isip ko, kaylangang matapos na ito.” 

             Pagbukas namin  ng pinto ay may apat na taong nandoon, dalawang babae at dalawang 
pulis na kumakausap kay Margot. Gustuhin ko man ay hindi ko na puwedeng itakbo palabas si 

Vicky. Napatingin silang lahat sa amin, pati si Margot. Inaasahan ko na na galit na sasabihin 
kaagad ni Margot sa mga pulis na si Vicky ang may kagagawan niyon sa kanya. 

“Tuloy kayo.” Ang nakangiting paanyaya ni Margot sa amin. Nagulat ako, maging si Vicky 
ay hindi makapaniwala. Taliwas iyon sa aming inaasahan. 

“Mamang pulis, silang mag-asawa ang nagdala sa akin dito sa hospital. Sila iyong sinasabi 

ko sa inyong bisita ko ng madulas ako sa kusina at aksidenteng nadapaan ko ang bread slicer na 
hawak ko. Mabuti na lang nandoon sila. Kung hindi, malamang  ay  patay na ako ngayon.”  

Nagaatubili man ay lumapit si Vicky kay Margot. Nagyakapan at nagiyakan ang 
magkaybigan. 

“Sige Miss.” Ang sabi ng isang pulis. “Hindi na kami magtatagal. Sinisigurado lang naman 

naming na walang foul play sa nangyari sa iyo.” Lumabas na ang dalawang pulis. 

“Mam, lalabas din po kami, ibibili namin ng makakain ang inyong mga bisita. Mga 

kasambahay pala ni Margot ang dalawang babae. Lumabas din ang mga ito. 

Naupo kami ni Vicky sa tabi ni Margot. 

 



“Bakit mo ako kaylangang pagtakpan sa mga pulis. Grabe ang kasalanan na nagawa ko sa 
iyo, pinagtangkaan ko ang iyong buhay.” Ang tanong ni Vicky kay Margot sabay hawak sa kamay 

ng huli. 

“Gaga ka ba bestfriend. Ipapahamak ba naman kita. Tama na ang drama. Kalimutan na 

natin iyon. Kahit ano ang sabihin mo, kahit ano ang mangyari, ikaw ang bestfriend ko, mahal na 
mahal kita. Alam mo iyon ‘di ba? At saka malaki rin ang kasalan na nagawa namin ni Alfred sa 
iyo. Embrace mo lang ako, sige na. Miss kita bestfriend.”  

Muling nagyakapan ang dalawa. Nagpasya akong lumabas ng kuwarto at hayaan sila na 
magkausap. Nagtungo ako sa chapel ng hospital. Umusal na panalangin…humingi ng 

tawad…nagpasalamat na ligtas si Margot…nagpasalamat na magkakaroon na kami ni Vicky ng 
anak.  

- madligaya 

 

 

 


