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Isa lang si Hermie sa mga naniniwala sa signs pagdating sa pag-ibig. Iyon bang
tipong hihiling ng isang sign at kapag may lalaking gumawa noon, ang lalaking ito
na nga ang itinakda para sa kanya. Isa lang naman ang hinihingi niyang sign—
Habang nagtapat sa kanya ng pag-ibig ang isang binata, biglang magkakaroon ng
rainbow in the sky. Kaya naman, kahit napakarami na ng mga nanliligaw sa kanya,
ni isa sa mga ito ay wala siyang sinagot dahil hindi pa nangyayari ang sign na iyon.
May isa pang dahilan si Hermie kung bakit hindi pa siya nagkaka-boyfriend.
Iyon ay dahil hinihintay niya ang binatang si Luis na kaklase niya mula elementarya
hanggang ngayong magtatapos na sila sa high school. Kung gaano katatag ang
paniniwala niya sa love signs, ganoon naman kataimtim ang panalangin niya na
sana ligawan na siya ni Luis.
Si Luis na kaya ang lalaking itinakda para sa kanya? Paano kung magtapat
nga ito pero hindi naman nangyari ang sign na hiningi niya? Will she stick to her
belief o susundin niya ang sinasabi ng puso niya?

KABUBUKAS

pa lamang ni Hermie ng kaniyang Facebook account ay agad na

niyang nabasa ang kaniyang horoscope. Ayon doon, "Magiging boring ang iyong
araw ngayon teh! Pero wag mag-alala, dahil kung sino ang lalakeng magtatanong
sayo AT hindi mo naman alam ang iyong isasagot, tiyak, siya na ang iyong
soulmate!"
Siyempre pa, tuwang-tuwa siyang umalis upang pumasok sa kaniyang
eskwelahan habang bumubulong sa sarili, "Ito na ang araw na hinihintay ko!
Kakagatin ko na para magka-bf na ako! Magiging akin ka na rin Luis!"
Ibang level ang energy ni Hermie pagdating sa kanilang classroom. Halos
lahat ng mga kaklase niya ay nagulat sa kanya. Paano namang hindi, eh, daig pa
niya ang isang henyo sa kakasagot ng mga tanong ng mga ito. Kahit mga walang
kwentang tanong ay sinasagot niya. Himala namang alam niya lahat ng sagot sa
mga tanong na iyon.
Dapat alam ko lahat ng sagot sa tanong nila. Dapat ang tanong lang ni Luis
ang hindi ko kayang sagutin. Hay, Luis! Kailan ka ba magtatanong sa akin? Dapat

iyong mahirap. Dapat iyong hindi ko kayang sagutin. Sige na, magtanong ka na sa
akin, piping usal ng kaniyang puso.
Malapit nang mag-uwian, hindi pa rin siya tinatanong ni Luis. Ni hindi nga siya
nito kinausap buong maghapon. Gusto na niyang maiyak. Ilang minuto na lang,
magri-ring na ang bell. Nagsimula na siyang sumimangot. Wala na... Sinungaling
ang horoscope na iyon! Sinungaling!
Nag-ring ang bell at nagsimula na ring magsi-alisan ang kaniyang mga
kaklase. Hinintay niya kung kakausapin siya ni Luis pero hindi man lang lumingon
ang mokong! Pasaway na lalake! Palibhasa kasi gwapo, akala niya kung sino na
siya! Tse!
Paglabas niya ng classroom, agad na may nagtakip sa kaniyang mga mata.
"Guess who?" tanong nito. Sinubukan niyang alamin kung kaninong boses iyon
nanggaling, subalit hindi niya alam kung kanino iyon. Syet! Ito na ba ito my golly
wow? Ngunit laking gulat niya nang makita si Sir Flick sa kaniyang likuran.
"Don't tell me Herms, hindi mo nabosesan ang boses ko? Aba, lumilipad ata
ang isip mo ngayon ah! Something is weird, hmm?" sabi nito sa kaniya bago nito
tinapik-tapik ang kaniyang likuran. Ito ang paborito at kadikit niyang teacher sa
school. Siyempre pa, tuta siya nito. In short, isa siyang animal- este, paboritong
estudyante nito.
Saktong nasa tapat na nang classroom niya si Hermie ng mamataan si Luis
na nakaupo malapit sa pintuan. Nagtama ang mga mata nila. Parang namagneto
siya sa mga titig nito. Hindi siya nakakilos agad sa kinatatayuan.
Tapik sa balikat ang nagpagising sa diwa niya. “Hoy, Dhay! Kung wala ka
pang balak pumasok, tumabi-tabi ka sa daraanan ko, kasi baka di ako makapagpigil
at maitulak kita. Kanina pa ako excuse ng excuse sayo, eh, wala ka sa sarili mo!”
Naiiritang sabi ng kaklase niyang si Elaine. Tumabi nga siya. “Hmmppp, ang
sungit-sungit, eh, mukha namang palaka. Malalaki ang mga braso, maliliit naman
ang mga balakang,” pabulong na sagot niya na di naman umabot sa pandinig nito
dahil dire-diretso na itong pumasok.

Napatingin uli siya sa direksiyon ni Luis, di pa rin nito inaalis ang pagkakatitig
sa kanya. Magtitigan na lang ba kaming dalawa? Tanong niya sa sarili. Luis naman
eh, tanong na dali! Hay naku! wag ka nang mambitin kasi di na ako mapakali..
Open your mouth and ask... pleaseeeeeeeeee...?
SA WAKAS! Lumapit din sa kaniya si Luis at nagtanong. "Herms, ano sabi ni
Elaine sayo?" namumungay pa ang mga mata nito ng nagtanong sa kaniya.
Te-teka! Does it mean may love-interest ang mokong na ito sa mukhang
palakang Elaine na yun? Kung oo, no way!
"Wa- wala naman siyang sinabi. Hindi ko alam!" sagot niya bago siya
tumakbo papalayo kila Luis at Sir Flik na kapwa clueless sa mga nangyayari.
"Walang kwentang mga sign! Walang kwentang horoscope! Dapat si Luis lang ang
magtanong pero bakit si Sir Flik, nagtanong din? Saka, lokong Luis yun! Don't tell
me in love siya kay Elaine? Nasisiraan na yata ng bait ang mundo!"
Masamang-masama ang loob ni Hermie pag-uwi niya ng bahay. Hinagis niya
ang kanyang bag sa kanyang kama at pabagsak na umupo sa gilid ng kama niya.
Humaba ang nguso niya sa kakasimangot dahil sa sobrang inis niya sa araw na
iyon.
"I hate you! I hate you! I hate you!" wika niya habang pinagsusuntok ang
kutson. Hindi niya alam kung kanino siya talaga naiinis—sa sarili niya ba dahil
nagmukha siyang tanga kanina? Kay Sir Flik ba na sumali pa sa pagtatanong sa
kanya? Kay Elaine na nagtaray sa kanya? O kay Luis na mukhang may gusto yata sa
impaktang si Elaine? "Grrrr...."
Bigla siyang tumayo at pinaandar ang kanyang computer. Agad siyang
nagpunta sa FB upang magpost sa kanyang wall nang sa ganoon ay mailabas niya
ang kanyang inis. Subalit naantala ang gagawin niyang pagtitipa nang mabasa ang
post ni Sir Flik sa group nila.
“Are you numb or dumb? Kung hindi ka manhid, mararamdaman mo na may
gusto siya sayo at kung hindi ka bobo, nakahalata ka na noon pa na may pagtingin
siya sayo,” basa nya sa post ni sir Flik sa group nila. Siya ba ang pinariringgan ni
Sir Flik? kasi

tugmang

tugma iyon

sa

damdamin

niya

para

kay Luis.

Nag-aalinlangan pa siyang magcomment, pero sa huli nagtype din siya. "Maybe
both" ang iniwan niyang comment. Naghintay siya kung may magcomment pang
iba.
Di nagtagal ay nagcomment din si Luis. ‘Being numb and dumb are
sometimes good, mas nanaisin ko pang magpakabobo at magpakamanhid para di
ko maramdaman ang sakit isipin pa lang na she belong to somebody else.’
Parang piniga ang puso niya sa nabasang comment ng lalaki. Ibig sabihin si
Elaine talaga ang gusto nito. Paulit-ulit din niyang binasa ang comment ng lalaki at
hindi nya napigil ang luhang mag;andas sa kaniyang pisngi. Bigla niyang isinara ang
computer. Hindi na niya hinintay na mabasa ang mga comment ng iba. Parang
sinaksak ng ilang beses ang puso niya. Wala na talagang pag asang may katugon
pa ang nararamdaman niya para sa binata.
Kaya kahit masakit, ititigil niya na ang kahibangan niya bago pa madurog ng
pinong-pinong ang puso niyang walang ibang ginawa kundi ang magmahal nang
sobra. Nasa ganoon siyang ayos ng may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Ang
kanyang mama iyon, nag-aayang maghapunan na sila.

PAGKATAPOS

mag-hapunan ay bumalik kaagad siya sa kaniyang laptop upang

makita kung may bagong update sa kaniyang News Feed. Ngunit nang umabot na
ng sampung minuto at wala pa ring activity ay nag-desisyon na siyang pindutin ang
log-out button. Ngunit bago pa man niya mapindot ang kaniyang mouse ay agad na
may nag-pm sa kaniya, si Sir Flick.
‘Hermie, do you have some time? Kailangan ko lang ng makukulit, hehe,’
ayon sa PM nito.
Hindi niya alam kung ano ang kaniyang sasabihin! In fact, mas lalo pang
lumakas ang pagtibok ng kaniyang puso dahil pakiramdam niya ay nakatitig ito sa
kaniyang mga mata habang nag-cha-chat sila sa computer. Nang mag-re-reply na
siya ay agad na may nag-PM na naman sa kaniya, si Luis.

Nanginginig ang kamay at lalong kinakabahan si Hermie. Hindi pa niya
binabasa ang message ni Luis kahit nasa harapan na niya ito. Natatakot siyang
basahin iyon baka tungkol na naman kay Elaine ang itatanong nito. Ay, wag na
lang!
Nakita niyang nag-PM na naman sa kanya si Sir Flik at sunod-sunod pa iyon.
‘Uy, Hermie!
Bc ka yta
D bale na nga lng
Cnxa sa abala’
Sa kabilang banda naman ay di mapakali si Elaine. Nangangarap habang
nasa harapan ng kanyang laptop. Ang post ni Sir Flik ang paulit-ulit na bumabalik sa
isip niya. Haaayyyy, todo na toh! inlababo na ako sayo... Kung hindi mo kayang
aminin na gusto mo ako, bukas na bukas ako na ang gagahasa sayo, Sa isiping yon
ay napatawa siya.
Naputol ang pangangarap niya ng may sumulpot na message sa inbox niya.
Excited niyang pinindot ito para iopen, baka sakaling kay Sir Flik galing. Ngunit,
bigla din nanlumo ng makitang galing iyon kay Luis. Ang damuhong iyon, ako yata
ang napag interesang guluhin. Manigas ka, sabi niya sa isip. Kala mo naman
pagkakaabalahan kita.
Ibinalik niya ang isip sa post ni Sir Flik, pero ang dating sigla na naramdaman
niya ay di na niya kayang ibalik. Grrrrrr, lechon kang Luis ka sinira mo pangangarap
ko! Sa sobrang inis ay pabagsak niyang inihiga ang sarili sa kanyang kama.
‘Alam mo na ba yung mga signs?’ pm ni Luis kay Hermie.
Nagulat si Hermie sa tanong na iyon. Sa bandang huli kasi’y na-curious din
siya sa kung ano ang PM ng lalaki sa kaniya kaya nakapagdesisyong silipin iyon. Di
nya alam ang isasagot dito. Madami syang nasa isip na isasagot pero ang tanging
nasa isip niya ay yung signs na tinutukoy sa Horoscope. Naisip niya na hindi pa pala

tapos ang araw na iyon at maaring totoo nga ang mensahe, after all. Pareho kaya
sila ng iniisip ni Luis? nasabi nito sa kanyang sarili.
‘Anong signs, Luis? Signs ng Love ba yan?’ Reply niya, naismakasiguro kung
parehas nga sila ng iniisip ni Luis.
‘Hindi ano ka ba?
Signs ng end times!’Hindi man niya naririnig ang boses nito’t nakikita ang
facial expression nito, pakiramdam niya’y kinukutya nito ang kaniyang kakornihan.
‘Ha?’ Tanong ni Hermie na hindi na-gets.
‘Kamakailan ay nabasa ko sa yahoo na nagkaron ng malakas na solar burst
sa pisngi ng araw. Ang mga bituin ay may kinalaman sa mga pangyayari sa lahat ng
nasasakupan nitong planeta sa solar system. Kaya ang nangyari sa araw ay
magkakaroon rin ng epekto sa atin. Kaya tingnan mo ang nangyayari sa Europe,
America. Sa Asia. Sa NOKOR. Sa China.’ Ang mahabang reply nito.
‘Kaya kung sakali man na magwawakas na ang daigdig, gusto kong
makasama ang babaeng pinakamamahal ko.’ Patuloy nito sa mensahe ng hindi siya
agad mag-reply, na may smiley pa sa dulo!
Halos hindi inintindi ni Hermie ang kawirduhan ni Luis. Mahilig kasi itong
magbasa ng mga siyensya at mga wierdong aklat at mga pilosopiya. Pero ang
huling mensahe nito ang pumasok sa kanyang sistema.
’Sino ba iyon na gusto mong makasama? LOL!’ Tanong niya. Deep inside
hinihintay nya na pangalan niya ang banggitin nito.
“Luis is now offline but you can still send him a message!” Malakas niyang
binasa ang nakasulat sa FB chat box.“Naman! Galing ng timing mo no?”
Hindi naglipat saglit ay muli niyang nakita ang green dot sa chatbox katabi
ng ngalan ni Luis. Naka-online na itong muli.
‘Hermie, nagloloko net ko. Mahina ata signal. Out na ako need ko kausapin si
Elaine.Kelangan rin kita makausap. Me mahalaga akong sasabihin sayo.Bye
muna.Ingat!God Bless!’

NAKAUPO si Hermie sa cemented bench malapit sa hardin ng kanilang quadrangle.
Doon muna siya habang hinihintay ang pagtunog ng bell. Hindi siya tumuloy sa
pagpasok sa kanilang silid nang makitang nauna nang pumasok si Elaine sa kaniya.
Hindi pa rin nawawala ang inis niya sa bruha kaya palilipasin muna niya ito.
Nasa ganun siyang ayos nang dumating si Luis. Umaliwalas ang mukha niya
pagkakita sa nakangiting binata. Hinanap pa talaga siya nito kasi nga may
mahalaga itong sasabihin sa kanya. Napakahaba ng paliwanag nito tungkol sa
biglaan nitong pag-offline at ang tungkol sa pagtawag ni Elaine ngunit walang
siyang interes na makinig. Bigla lang naman siyang sumigla nang itanong nito kung
naniniwala ba siya sa love signs. Napangiti siyang tinitigan ang binata.
“Oo naman,” napakatamis na sagot niya na lihim na kinikilig. “Bakit mo
naman naitanong?” follow-up na tanong niya na hindi ipinahalata ang pananabik.
Luis, sana maniwala ka ring totoong ang love signs. Sa iyo lang magkakatotoo ang
love signs ko. Please…! Bago pa man nakasagot si Luis, tumunog na ang bell. Isa
lang ang ibig sabihin n--n, kelangan na nilang pumasok sa kanilang silid-aralan.
Napasimangot siya. Hmp! Mabibitin na naman ang pag-uusap nila. Nakakainis!
Tumayo na si Hermie para pumasok subalit sa pagkabigla niya’y hinawakan
agad ni Luis ang kamay niya, “Hermie, wait! I have to tell you this. It wont take long.
We can be late for 5 minutes. This wont take longer than 5 minutes. Sabagay lagi
naman tayong late pumapasok lately, diba? Ikaw lang naman ang alam kong
maniniwala sakin. “
Ang totoo, mayroon isang lihim na natuklasan si Luis. Isang kwento na
kanyang pinaniwalaan base na rin sa mga nakita nyang ebidensya. At nais niyang
sabihin kay Hermie dahil malaki ang posibilidad na maniwala ito sa kanya. Syempre
matalik niya itong kaibigan. Pero kelangan rin niyang sabihin sa kanyang mga
kakilala at kaibigan na si Sir Flik, and especially si Elaine. Pero kailangan niyang
makumbinsi muna si Hermie. Then, inaasahan nya na ito ang kukumbinsi kay Sir
Flik, dahil natunugan nya na may gusto ito kay Hermie. At pagkatapos na maniwala
si Sir Flik. Ito naman ang kukumbinsi kay Elaine na maniwala. Alam kasi ni Luis na

hindi sya paniniwalaan ni Elaine kung sasabihin niya rito ang kanyang nalalaman
flat-out. So yun ang naiisip nito na tanging solusyon.
“As I said kagabi, I have discovered something. I have this story na kinwento
sakin ng lola ko matagal na. Ito ay may kinalaman sa Love Signs. Kaya kita
tinatanong kung naniniwala ka ba dito. And natutuwa naman ako na naniniwala ka.
Ang kwentong ito ay tungkol sa rainbow. Narinig muna yung kasabihan na, at the
end of the rainbow, there is a pot of gold, right? But what you didn’t know is that on
the other end of that rainbow ay meron dalawang magsing-irog na nagsusumpaan
ng dakilang pagmamahal. Well hindi lang yun kasabihan. It really happened. May
dalawang magsing-irog na nag sumpaan at sa kabilang panig ay may nakabaon na
napakaraming kayamanan. I know this sounds crazy. But you need to hear all the
evidence first. Are you in for a littlte bit of mystery that we need to discover?“

NAGTAAS ng kamay si Elaine ng magtanong si Sir Flik, ngunit tinitigan lang siya
nito at pinasagot sa isang kaklase niya ang tanong. Napasimangot siya. Ganadong
ganado pa naman siya sa leksiyon nila pero binalewa siya nito. Maghintay ka
mamaya at magpapaiwan ako para makausap ka, bulong niya sa sarili.
Napansin niya ang sabay na pagpasok nina Hermie at Luis. Pinanood niya ang
reaksiyon ni Sir Flik pero patuloy lang ito sa pagtuturo ng leksiyon nila at di na
pinansin ang dalawa. Mabuti na lang late nang pumasok si Luis at hindi siya nito
nakausap. Kung nakataon ay baka nasira ang araw niya. Ibinalik niya ang atensiyon
sa leksiyon nila. Napapangiti pa siya habang nakikinig. Di nagtagal ay natapos din
ang klase nila. Hinintay muna niyang lumabas ang lahat ng kaklase niya at lumakad
patungo sa table ni Sir Flik para makausap ito. Matagal na siyang nakatayo sa harap
ng mesa nito pero parang naestatwa siya. Pangalawang beses pang tinawag ni Sir
Flik ang pangalan niya bago pa siya nakapagsalita. Bumuntong hininga siya, nag
ipon ng lakas ng loob at pinalaya ang saloobin. ”Sir Flik, I know it’s a bit
embarrassing but, I can no longer hide what I really feel for you. I started to like you
the first time I set my eyes on you,” diretsahang pahayag niya. Ngunit mahigit ng
limang minuto matapos niyang ipahayag ang damdamin niya ay di pa rin ito

sumasagot. Sa sobrang pagkapahiya ay tumakbo siya palabas ng silid-aralan.
Pinahid niya ang luhang noon ay naglandas na sa magkabila niyang pisngi.
Pagkauwi galing sa paaralan ay agad siyang nagkulong sa kwarto niya.
Binuksan niya ang bintana ng kanyang silid at umupo sa kanyang armchair paharap
sa bintana. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang mahaba at makintab niyang
buhok. Nakatingin siya sa kawalan. Naalala niya ang reaksiyon ni Sir Flik kanina
pagkatapos niyang ilabas ang saloobin niya para dito. Napaiyak na naman siya.
Bakit ganoon ang reaksiyon niya? At saka bat hindi man lang siya sumagot? Sa
sobrang sama ng loob ay napagdiskitahan niya ang vase na nakapatong sa study
table niya. Tinapon niya iyon at nabasag. Di pa siya nakuntento at dinurog pa niya
ng pinong-pino ang pira-pirasong parte ng vase na nabasag.
Huminahon din siya kapagkuwan. “Mabuti pa iwasan ko na siya kung wala
talagang pag-asang magustuhan niya ako. Di ko na siya kikibuin”, naisatinig niya na
may pinalidad. At iyon nga ang ginawa niya pagkapasok kinabukasan.

NAGTAAS ng kamay si Elaine pagkatapos maupo ng buong klase. Dahil sa bilis ng
pangyayari, ibang estudyante na lamang ang kaniyang tinawag upang ilihis ang
atensyon dito. Sigurado, hiyang-hiya ito sa kaniyang sarili. Maya-maya pa ay
napansin din niyang dumating sina Luis at Hermie, late ang mga ito. Nag-desisyon
na rin siyang hindi pansinin ang dalawa dahil nakakaramdam siya ng selos sa
tuwing nakikita ang dalawa. Pagkatapos ng klase ay hinintay muna niyang makaalis
ang kaniyang mga estudyante ngunit nagpahuli si Elaine. Lumapit ito sa kaniyang
desk at nagtapat ng kaniyang nararamdaman sa kaniya.
Aaminin niya, habang binibigkas ni Elaine ang mga salitang iyon ay parang
unti-unti na niyang na-re-realize ang tunay na kabuluhan nito sa kaniya. Saka,
pakiramdam din niya, kung ipagpipilitan niya kay Hermie ang nararamdaman,
siguradong hindi ito magiging masaya sa piling niya dahil alam niyang si Luis ang
tinitibok ng puso nito dahil magkakilala na ang dalawa noong mga bata pa ang mga
ito.

Natulala lamang siya sa mga sinabi nito at bago pa man siya makapagsalita
ay agad na itong tumakbo papalayo sa kaniya. Gustuhin man niyang habulin ito ay
hindi na niya nagawa dahil tila nawalan siya ng lakas ng loob sa pagkakataong iyon.
Noon din niya naalala ang kaniyang nabasang horoscope noong nagbabasa siya ng
magazine sa isang convenience store.
Ang sabi sa kaniyang kapalaran ay– “May taong magtatapat ng kaniyang
nararamdaman sa iyo. Kailangan mo siyang pahalagaan dahil sa oras na bitawan
mo siya, hindi na siya muling babalik sa iyo. Kapag nakakita ka ng bahag-hari at
naalala mo ang mga salitang ito, iyon ang magiging hudyat ng inyong huling
pagkikita. Kailangan mo lamang magtiwala sa iyong nararamdaman at maging
matapang.”
Pagkatanto niya sa kaniyang naalala ay saka niya naitanong sa sarili, “Ito na
ba ang love sign para sa iyo, Flik?”

NAKAUPO sila ni Luis sa damuhan ng kanilang bakuran habang nagkukwentuhan
tungkol sa love signs na sinasabi nito sa kanya. Ang dami nitong sinabi at sa gitna
pa ng mga salita nito ay binabanggit nito ang pangalan ni Elaine. Hindi man niya
aminin, nasasaktan siya sa tuwing nagiging bukambibig ng binata ang babae.
Unti-unting namuo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata.
“Alam mo isa lang naman ang hiningi kong sign noon, eh,” wika niya sa
kalagitnaan ng pagsasalita nito. Napahito ito sa pagsasalita at napatitig sa kanya.
Maya-maya`y tumitig ito sa kanya. Siya naman ay nakatungo ang tingin sa mga
damo. “Hiniling ko na kapag nagtapat sa akin ang lalaking mahal ko, sana may
bahaghari. Doon ko malalaman na siya na talaga ang nakatakda para sa akin,”
saglit niya itong sinulyapan bago nagpatuloy. “Pero wala naman talaga akong
pakialam sa sign na iyan, eh. Ang sa akin lang, malaman ko lang na mahal din ako
ng lalaking mahal ko. Ang tagal ko na kasing tinatago ang nararamdaman ko para
sa kanya, eh. Ang masakit, iba ang mahal niya.”
Kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha ay ang pagpatak naman ng ulan.
Unti-unti na silang nababasa pero wala siyang balak na umalis sa kinauupuan nila

hanggang hindi niya naipagtatapat kay Luis ang tunay niyang nararamdaman.
Una`t huling pagkakataon na niyang aaminin dito ang totoo. Pagkatapos nito`y wala
na siyang pakialam kung lumayo man ito sa kanya. Magsisimula na rin siyang
kalimutan ito.
“Bata pa lang tayo, lagi na tayong magkasama. Laging magkalaro,
magkaklase, magkaibigan. At sa bawat pagkakataong iyon, unti-unti ring nahuhulog
ang loob ko sa iyo,” napahinto na naman siya nang ayain siya nitong pumasok sa
loob. Pero hindi siya pumayag. Tatapusin muna niya ang lahat. Muli siyang
nagsalita. “Luis, mahal kita. Mahal na mahal kita noon pa man. Hindi mo lang alam
kung gaano kahirap itago itong nararamdaman ko para sa iyo kasi kaibigan kita at
kaibigan lang din ang turing mo sa akin. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa
akin sa tuwing binabanggit mo sa harapan ko ang pangalan ni Elaine, sa tuwing
sinasabi mo kung gaano mo siya kagusto at handa kang gawin ang lahat mapasagot
mo lamang siya.”
Pagkatapos niyang mailabas ang lahat-lahat, tumayo na siya para pumasok
ngunit mabilis siya nitong pinigilan sa braso...

MATULING buwan ang lumipas simula ng ipagtapat ni Elaine ang nararamdaman
kay Sir Flik ay di na siya nakikipaglapit dito. Todo iwas siya dito kahit ilang beses din
siyang tinangkang kausapin ng lalaki. Lahat ginagawa niya, sinikap niyang ibuhos
ang time niya sa kung anu-ano para lang mawala sa isip niya si Sir Flik.
Ngunit, hindi habang-buhay makakaiwas siya sa lalaki. Kagaya na lang ng
araw ng Biyernes. Dali-dali niyang inayos ang mga gamit at akma na sanang lalabas
ngunit tinawag siya ng lalaki at sinabihang maiiwan muna siya dahil may pag
uusapan sila. Napako ang lahat ng atensiyon ng mga kaklase sa kanya. Di niya alam
ang gagawin. Ngunit dahil may karapatan itong kausapin siya bilang estudyante
nito ay tahimik siayng tumango habang isa-isang lumabas ang kanyang mga
kaklase.

Naiwan silang dalawa at ni isa ay walang naglakas-loob na magsalita.
Mahaba ring katahimikan ang dumaan bago naglakas-loob si Sir flik na kausapin
siya.
“E–Elaine...” nilapitan siya nito at ginagap ang kanyang palad. Lumakas ang
tibok ng puso nya sa simpleng gesture na ginawa nito. Di siya makagalaw. Balot
siya ng sari saring emosyon. Hinayaan niya lang itong hawakan ang kamay niya at
di na tinangka pang bawiin iyon.
“Elaine maniwala ka sana kung sasabihin kung the feeling is mutual. Mahal
kita noon pa. Hindi kagaya ng iniisip mo ang nararamdaman ko kay Hermie. I
realized that, pagtinging kapatid lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Maaga
namatay ang kapatid ko at sa katauhan ni Hermie, nakikita ko ang namayapa kong
kapatid. Ilang beses din kitang tinangkang kausapin pero palagi mo akong
iniiwasan. Malayo pa lang ako nag-iiba ka na ng direksiyon kung magko-krus ang
landas natin. Di ka na rin gaya ng dati na parating nakataas ang kamay at very
attentive. Di ka na masigla kung klase na natin. Lahat ng nagustuhan ko sayo noon
tinatago mo na ngayon. Elaine, please, tell me na mahal mo pa rin ako hanggang
ngayon, na ako pa rin ang laman ng puso mo?”
Tiningala niya ito at nakita niyang nagbabanta ng maglandas ang mga
luhang kanina pa nito pinigilan. Sukat sa nakitang senseridad sa mga mata nito,
niyakap niya ito ng mahigpit. Wala na siyang pakialam kung may dumaan man at
makita sila nitong nagyayakapan. Sobra-sobrang kaligayahan ang nararamdaman
niya sa mga oras na gumanti ng yakap si Sir Flik sa kanya. Bumitiw na siya sa
pagkakayakap sa lalaki at tinitigan ito. Walang ni isang salita ang lumabas sa kanya.
Napaiyak siya sa sobrang kaligayahan. Nang makita nito ang mga luhang
naglalandas sa kanyang pisngi ay agad nitong pinahid iyon.
“Shhhh... tama na, okay? Ipinapangako kong hinding-hindi kita sasaktan.
Ipangako mo lang na ako lang ang mamahalin mo at ‘wag na ‘wag kang tumingin sa
ibang lalaki habang nasa paligid ako,” nagbibirong sabi nito.
Hinampas niya ito sa braso. “Di pa nga kita sinasagot may bawal na!”
Ganting biro din niya dito. “Hindi mo na kailangang sumagot, alam ko na na ako ang
mahal mo,” pakindat na sabi nito.

Tumawa siya ng malakas. “Di ko alam na may bagyo pa lang darating, baka
paglabas ko bigla na lang akong liparin,” sabi niya habang panay pa rin ang tawa.
“Ah gnun? akma siya nitong kikilitiin ngunit agad na siyang nakatakbo palabas ng
silid-aralan.”
Kinuha lang nito ang mga gamit at humabol na rin sa kanya. Habang daan ay
magkahawak kamay sila. Di na alintana ang makahulugang tingin ng mga tao sa
paligid. Parang may sarili silang mundo na kung saan silang dalawa lang ang
narorooon. Nilakad nila ang daan patungo sa bahay nila Elaine. Di sila nakaramdam
ng pagod kahit na malayo-layo din iyon. Nang malapit na sila sa bahay nila,
napansin niya ang napakaclear na bahag-hari.
Napangiti siya nang hilahin siya nito sa damuhan at umupo para pagmasdan
nila ito. “Kung makakita tayo ulit ng bahag-hari habang magkasintahan pa tayo dito
sa lugar na toh, ipinapangako kong ikaw na ang lalaking pakakasalan ko,” pangako
ni Elaine sa lalaki.
“Ganoon din ako, dito dapat natin makikita ulit ang bahag-hari, dito kung
saan abot-tanaw natin ng tayong dalawa lang,” sang-ayon nito. Nang mawala na
ang tinitingnan nila ay saka lang sila tumayo at magkahawak kamay pa rin habang
naglalakad at tinahak ang daan patungo sa kanilang bagong paraiso.

ILANG buwan na ang lumipas pero hindi pa rin makalimutan ni Hermie ang araw na
iyon...
Umiiyak siya sa kalagitnaan ng kanyang pagtatapat kay Luis habang patuloy
naman sa pagpatak ang ulan. Ilang beses siya nitong pinigil sa pagsasalita dahil
gusto na nitong pumasok sa bahay nila. Subalit hindi siya pumayag hanggang sa
maipahayag niyang lahat ang kanyang nararamdaman. Nang sa wakas ay matapos
na siya, nagmamadali siyang tumayo para lumayo sa binata ngunit agad siya
nitong pinigilan sa braso. Napahinto siya at biglang napatitig dito. Ilang saglit ding
nagtama ang kanilang tingin ngunit ni isang salita ay walang namutawi sa bibig
nito.

Maya-maya`y gumalaw ang ulo ni Luis palapit sa kanya at bumaba ang
mukha nito hanggang sa maramdaman na lamang niya ang mainit na labing
dumantay sa labi niya. Bigla na lang lumakas ang kabog ng dibdib niya sa labis na
pagkagulat ngunit hindi niya tinangkang pigilin at itulak ang binata. Sa halip ay
napapikit pa siya at buong-pusong tinugon ang halik nito. Ilang saglit din nilang
pinagsaluhan ang sandaling iyon. Pakiramdam niya`y lumulutang siya sa ere. Balot
ng tuwa, pag-aalinlangan at kaba ang kanyang puso dahil hindi niya lubos na
naiintindihan ang nangyayari. Kung iyon man ang una`t huling halik na
pagsasaluhan nila ni Luis ay hindi na niya nais na matapos pa iyon. Muli ay parang
piniga ang kanyang puso sa isiping halik iyon ng pamamaalam. Napaluha na naman
siya.
Saka lang niya namalayang tumila na pala ang ulan nang maghiwalay ang
kanilang mga labi. Habol nila ang kanilang paghinga habang titig na titig sa mga
mata ng isa`t isa.
“Mahal din kita, Hermie,” pahayag ni Luis sa kanya. Nanlaki ang mga mata
niya dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. “Inilihim ko lang ito sa iyo kasi
naisip ko hindi ako ang lalaking karapat-dapat para sa iyo. Hindi ako kasing bait mo.
Hindi ako kasing talino mo. Hindi rin ako—”
Hindi na niya ito pinatapos sa pagsasalita at mahigpit na niyakap. “Wala
akong pakialam kung ano ka pa. Ang mahalaga, mahal kita. Mahal na mahal kita.”
Mahigpit din siyang niyakap nito.
Biglang nagliwanag ang kalangitan. Nang tumingala siya`y nakita niya ang
isang bahaghari na gumuhit doon. Agad siyang kumalas kay Luis.
“Luis, tingnan mo! Rainbow! May rainbow!” masayang wika niya sa binata na
mabilis na tumingala sa kanyang tinitingnan.
“Ang ganda!” namamanghang sagot nito.
Dahil sa kanyang pagmumuni-muni, hindi niya namalayang naroon na pala si
Luis.

“Hoy! Maaga pa para managinip,” anito sa kanya sabay pitik ng daliri sa
kanyang harapan na siyang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan.
“Hindi pa nga ako natutulog, nagkatotoo na ang panaginip ko,” nakangiting
sagot niya rito.
Ngumiti rin ang binata. “Halika na. Uwi na tayo,” yaya nito sa kanya. Tumayo
siya at magkahawak kamay nilang tinahak ang hagdan pababa at daan patungo sa
katuparan ng kanilang mga pangarap sa piling ng isa`t isa.
- WAKAS -

Author's Note
Ang Love Signs ay isa sa maraming role-play writing na isinagawa namin noong
binubuo naming muli ang TOP (dahil nasira ang aming server at database sa
sobrang dami ng mga visitors at wala pang gils implementation)
Maraming lugar sa TOP ang isang taong mahilig sa sining, maging ikaw ay
manunulat, pintor o kung anuman ang turing mo sa iyong sarili-- welcome ka dito.
Minsan kasi, may mga bagay kami na nais sabihin ngunit hindi namin alam kung
papaano namin ito sasabihin. Sana, sa munting presentasyong ito ay iyong
maapuhap ang aming nais iparating.
Muli, mabuhay ka. Mabuhay ang sariling atin.
~ Mga may akda

