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Ngayon 

 Araw-araw sa loob ng isang taon at pitong buwan kong tinatanong ang sarili ko.  

Ngayon na kaya? 

 At sa isang taon at pitong buwan na iyon, isa lang din ang sagot ko. 

 Saka na.  

 Pero ngayong umaga, iba yung gising ko. Pag-muklat ko ng mga mata ko, walang tanong-

tanong. Sagot agad. Tangina! Ngayon na! Para akong nakainom ng tatlong bote ng Kopiko 78, 

dalawang shot ng vodka, at isang Red Bull. Anlakas ng loob ko! Para ‘kong si Naruto na punong-

puno ng chakra; o di kaya, si San Goku na maraming chi. 

 Kumain ako ng almusal, nagsipilyo, at nag-shave pa ng bigote. Sinuot ko yung polong 

regalo niya sa’kin nang kaarawan ko noong isang buwan. Bago umalis ng bahay, nagpabango pa 

ko’t nag-gel ng buhok. Ngayon na. 

 Dumaan ako sa flower shop. May mangilan-ngilang mga estudyante’t empleyadong 

nagmamadaling makakuha ng sasakyan. Bumili ako ng isang rosas. Isa lang, pero magiging suki 

ata ako ng Iskomai ngayong linggo. Yung nasakyan ko namang jeep, parang lata ng sardinas. Kaya 

kahit nahuhulog na ang pwet ko mula sa upuan, ingat na ingat kong hawak ang rosas. Di bale nang 

siksikan. Ang mahalaga, makarating ako at ang bulaklak na ito sa kanya. Ngayon na. 

 Pagbaba ko ng jeep, naglakad ako mula kanto papunta sa bahay niya. Napangiti ako. 

Ngayon na talaga.  Masasabi ko na ang mga bagay na paulit-ulit kong ineensayo sa isip ko para 

sa araw ng pagtatapat ko; para bawat titik at salita, mabigkas ko nang sakto. 

 At bigla ko siyang nakita. 

 Ilang hakbang rin ang layo, pero alam kong siya yun. Kilalang-kilala ko ang itim niyang 

buhok na abot balikat; ang hugis-pusong balat niya sa kaliwang pisngi; ang nangungusap niyang 

mga mata’t nakakaayang ngiti, habang binabati ang kapitbahay niyang nasa kabilang dako ng daan. 

 Pinanood ko siya’t napahinga ako nang malalim. Ngayon na. 

 Bago pa man ang sunod kong hakbang, biglang may kumalabog.  Sumunod ang sigawan 

ng mga tao sa paligid at pagtakbo patungo sa kinatatayuan niya ilang segundo lang ang nakaraan. 

Sumabay naman ang pagharurot ng isang sasakyan palayo, at paghabol ng mga galit na 

kalalakihan. 

 Hindi ko napansin, tumigil pala ako sa paglalakad. Pinagmasdan ko ang nabuong umpok 

ng mga tsimoso sa gitna ng kalsada. Hindi. Hindi siya ‘yun. Walang nangyari sa kanya. Hindi 

ngayon. Nanlamig ang buong katawan ko’t naramdaman ang kakaibang bilis sa pagtibok ng puso 

ko. Dahan-dahan akong sumama sa kumpol; parang mariposang nahahalina sa liwanag. 



 Tinulak ko papalayo ang sinumang nakaharang sa daan ko, hanggang sa nasa harap ko na 

siya. Gusto kong sumigaw. Walang makalabas na boses, ngunit ramdam ko ang namumuong 

tumpok sa lalamunan ko. Gusto ko siyang buhatin at dalhin sa ospital. Hindi ko magawa. Andoon 

lang ako, nakatayo.   

 Tiningnan ko lang siya. 

 Wala ang kanyang ngiti. May dugong bumubuhos mula sa kanyang bibig. Walang kilos 

ang katawan niyang nakabulagta sa magaspang na lansangan. Para siyang binuhusan ng pinturang 

kasing-pula ng hawak kong rosas.  

 Hindi ko alam kung gaano katagal bago dumating ang ambulansya. Pinalayo kami ng mga 

mediko at sa dami ng tao, natulak ako papunta sa isang gilid. Pinanood ko silang magmadaling 

magbigay ng paunang lunas.  

 Binuhat na siya ng mga mediko gamit ang stretcher papasok ng ambulansya. Nakatitig pa 

rin siya sa’kin; parang nagungusap, wala namang napaparating.  

 Paunti-unting lumisan ang mga tao. Mula sa isang gilid, pinanood ko ang paglayo ng 

sasakyang lulan siya hanggang sa hindi ko na marinig ang tunog ng sirena; hawak-hawak ang rosas 

kong halos maubos ang talulot at lasog-lasog na.  


