
The Playboy And His Fiancée - Dior Madrigal

Hindi maintindihan ni Kevin Agoncillo ang nangyayari sa mga 
kaibigan niya. Tila tinamaan ng love bug ang mga ito; una si 
Michael, sumunod si Nathan. Although masaya siya dahil masaya 
ang dalawa, hindi pa rin niya talaga maintindihan. What’s so 
good about marriage, anyway? 

Nailing na lang na ipinagpatuloy ng guwapong binata ang 
pakikipagsayaw sa isang kapwa modelo na nakalimutan na niya 
ang pangalan. Nakakabingi ang tugtog sa loob ng bar na iyon at 
halos magsiksikan ang mga katawang nagsasayaw sa dance floor.

“Let’s go somewhere quieter,” anas ng babae sa kanyang 
tainga. He smirked and kissed her neck. He gripped her hips 
and thrust them to his growing arousal. The woman gasped and 
clutched at his hair. 

Ah, yes, mas gusto niya pa rin talaga ang ganito. Why bother 
being tied down to one woman when he could have anyone? 
True, nitong nakaraan ay medyo na-inspire din siya sa prospect 
ng marriage, lalong-lalo na noong nagpakasal ang woman-hater 
nilang kaibigan na si Michael sa sekretarya nito. He even kind of 
liked Agatha, ang asawa nito. He thought she was wife material, 
but that’s only because she was liberal. Sigurado si Kevin na si 
Agatha ang tipo ng babae na hindi clingy o nagger, and that’s 
just perfect for him. 
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Kung may papakasalan man siyang babae, kagaya ni Agatha 

iyon, isang babae na hindi siya itatali sa saya nito. Sayang nga 
lang at naikasal ito sa kaibigan niya. Ayaw niyang kinokontrol 
siya o dinidiktahan. He didn’t want to be bounded, and marriage 
was just that, it’s being bounded to another person for the rest 
of your life.

Napabuntong-hininga si Kevin at lalo pang hinapit ang babae 
palapit sa kanyang katawan. Napaungol ito at lalong napahawak 
nang mariin sa buhok niya.

“Please… let’s go someplace else…” anas nito, grinding her 
hips to him as well. Umungol siya, hinila ito sa batok at siniil 
ng halik sa labi. She moaned and wrapped her arms around his 
neck. After giving her butt a rough squeeze, hinagilap niya ang 
kamay nito at hinila na ito papunta sa pinto ng bar. Mabilis nilang 
narating ang parking area kung saan nakaparada ang kanyang 
sasakyan. Akmang bubuksan na niya iyon nang may tumapik sa 
balikat niya. 

“Sir Kevin.” Kahit na medyo foggy ang utak sa lust at alak, 
mabilis niyang nakilala ang mababang boses ng lalaking nagsalita. 
Lumipad ang tingin niya rito.

Napamura siya nang makilala sina Gordon at Anton, ang 
dalawang ever loyal bodyguards ng mga magulang niya. Tila 
bouncer sa laki ng katawan ang dalawa, tipikal na hitsura ng 
bodyguards ng mga pulitiko. 
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“What are you doing here?” angil niya sa mga ito. 

“Sir, gusto kayong makausap ng mga magulang n’yo,” ani 
Gordon. “Sumama na po muna kayo sa amin.” At walang pasabing 
hinawakan siya ng dalawang lalaki sa magkabila niyang braso.

“What the hell! Ano ba, bitawan—”

“Kevin!” sigaw ng babaeng kasama niya.

“It’s okay, Annie, kilala ko ’tong mga ’to—”

“What? Anong Annie? I’m Tiffany!” angil nito.

He winced. Sa dami kasi talaga ng mga babaeng nakakasama 
niya sa isang araw, kahit photographic ang memory niya, 
nahihirapan na siyang maalala ang pangalan ng bawat isa.

“Ah, Tiffany pala, sorry.” Iritadong humigit siya ng hangin 
at binalingan ang dalawang bodyguards. “Mukhang kailangan 
kong makipag-usap muna sa dalawang ’to, kaya sige na, mauna 
ka na. Kita na lang tayo sa ibang araw.”

“Pero—”

“Sige na, Tiffany,” pagtataboy niya, matigas na ang kanyang 
boses. He really had no patience for whiny girls. 

“Fine,” naiinis na tugon ng babae saka padabog na bumalik 
ng bar.

Muli, humigit ng hangin si Kevin at ibinalik ang pansin sa 
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dalawang lalaki. “You just ruined my night; you better have a 
good explanation for this.”

“Pasensya na, Sir, pero inutusan kami ng mama n’yo na 
dalhin kayo sa Isla Erde ngayong gabi.” 

Napaawang ang mga labi niya.

“What the hell! Anong Isla Erde—” Pero hindi na siya 
pinakinggan nina Anton at Gordon, mahigpit siyang hinawakan ng 
dalawa sa magkabilang braso niya at kinaladkad siya papuntang 
sa black van.

“Goddamit! Bitawan n’yo ’ko! I’m gonna kill Mom for this!”

“Pasensya na talaga, Sir—”

“Bastards! Nakakalimutan n’yo na ba kung sino’ng 
kinakaladkad n’yo? I’m not gonna let this pass!” Mabilis na 
nakakilos si Kevin at siniko nang malakas sa dibdib ang dalawa. 
He may not look like it, but he was actually a black belter in judo, 
taekwondo and karate. Nang mabitawan siya ng bodyguards, 
mabilis siyang bumuwelo para bigyan ng roundhouse kick si 
Anton at flying kick naman si Gordon. Sa lakas niyon, hindi kaagad 
nakahinga ang isa habang namilipit naman ang pangalawa. Kung 
sa ulo niya pinatama ang sipa, siguradong seryoso ang naging 
pinsala noon. But of course, he knew that, kaya nga hindi niya 
roon pinatama.

Mayabang siyang namaywang.
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“Hah! Milo kid ’to, mga pare, akala n’yo ba—”

“Sorry, Sir!”

Sa sobrang busy niya sa pagmamayabang, hindi niya 
napansin ang dalawa pang bodyguards na biglang humawak 
sa kanya mula sa likuran, ang isa sa mga ito ay tinakpan ng 
puting panyo ang ilong at bibig niya. In less than five seconds, 
naramdaman ni Kevin ang pagtalab ng pampatulog sa kanyang 
katawan. He felt his body getting sluggish, his vision blurred, his 
muscles relaxed.

Napamura siya bago nawalan ng malay.

—————

Kung tatanungin si Kevin kung bakit ayaw niyang 
kinokontrol siya, sasabihin niyang dahil ito sa mga magulang 
niya. His parents had been trying to dictate his life ever since he 
was an embryo. He was actually genetically engineered to be a 
male para maging tagapagmana ng mga ito. Mula pagkabata, 
ang gusto ng kanyang mga magulang ay maging perpekto siya 
sa lahat ng bagay, and he was sick of it. Kaya nang matapos siya 
ng high school, he had enough. He loved his parents, all right, 
pero hindi siya robot upang magpatuloy na sumunod sa nais ng 
mga ito. He took up Information Technology instead of Political 
Science na gusto ng mga ito. He started modeling; he started 
painting, he started living his life the way he wanted to, walang 
pakialam sa eskandalo na maaaring makasira sa reputasyon ng 
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mga magulang niya. 

He came from an old rich, influential family of government 
officials. Panahon pa lang ng mga Kastila, pulitiko na ang mga 
kamag-anak niya. They were governors, senators, mayors, 
Supreme Court justices… sa ngayon, ang kanyang ina ay isang 
congresswoman habang isang senator naman ang ama niya. Siya 
ang gustong gawing presidente ng mga ito. Of course, no way 
highway ang drama niya. He was done with them. Pero malas 
lang ni Kevin dahil mukhang ang mga ito ay talagang hindi pa 
sumusuko sa kanya.

Napaungol siya nang unti-unti na siyang magkamalay. Hindi 
niya alam kung ilang oras siyang nakatulog, pero sa palagay 
niya ay matagal-tagal din. Nang magmulat siya, ang pamilyar 
na kisame ng kanyang kuwarto sa bahay-bakasyunan nila sa Isla 
Erde ang bumungad sa kanya. Isla Erde was located in Batanes.

Nanggigigil na muli siyang napamura.

“Kevin…?” Natigilan siya nang makarinig ng isang boses-
babae.

Lumipad ang tingin niya sa pinanggalingan nito. For a split 
second, akala niya ay nakakita siya ng anghel. The woman sitting 
beside the window was breathtakingly beautiful. Sumasayaw sa 
hangin ang mahaba at kulot nitong buhok, her big brown eyes 
were framed by dark thick lashes, she had a petite nose, high 
cheekbones and full shapely lips. The fact that she was wearing 
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a white summer dress also added to the illusion.

“Who the hell are you?” he asked gruffly. Kahit gaano pa ito 
kaganda, hindi niya nakakalimutang nandito siya dahil sa mga 
magulang niya at walang magandang lumalabas kapag ang mga 
ito ang sangkot. So that applied to this situation as well.

Kinagat nito ang pang-ibabang labi.

“I’m Sasha Villaverde, my parents told me to go here,” anito. 
“They said I’m to meet my fiancé here; ikaw ’yon, di ba? You’re 
Kevin Agoncillo, aren’t you?”

Napabuka ang labi ni Kevin, pagkatapos ay mabilis ding 
isinara. The Villaverdes were an old, prestigious family just like 
the Agoncillos. Minsan nang nabanggit sa kanya ng mga magulang 
na gusto ng mga itong pagsamahin ang dalawang pamilya. 
Napatiim-bagang siya, sinasabi na nga ba niya! Mabilis siyang 
tumayo mula sa kama.

“Wait, saan ka pupunta—”

“Aalis sa buwisit na islang ’to!”

“Sandali, you can’t. Walang bangka na p’wedeng gamitin—”

“Damn it!” singhal niya. Fifteen-minute boat ride din ang 
layo ng Isla Erde mula sa pinakamalapit na isla. Binalingan niya 
ng matalim na tingin ang babae.

“Sabi mo pinapunta ka rito ng mga magulang mo para 
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makilala ang fiancé mo, ibig sabihin ba noon voluntary kang 
pumunta rito?”

Kinagat ulit nito ang labi. “Yes.”

Nang-uuyam siyang napailing. “Great, just freaking great! 
Another robot,” asik niya. “So, okay lang sa ’yo na ma-stuck sa 
lugar na ito kasama ang isang estranghero dahil lang sa sinabi 
ng mga magulang mo? Tanga ka ba?” 

She looked offended pero natiling mahinahon, showing the 
finesse and breeding of a true, rich heiress. Lalo lang nag-init ang 
ulo niya. He hated the doll-like princesses the most.

“Alam ko namang hindi ka masamang tao. My parents 
wouldn’t let me come here if you were, kilala ka nila—”

“But you don’t know me,” diin niya. “Lahat ba ng sasabihin 
ng magulang mo ay paniniwalaan mo? Kapag sinabihan ka nila 
na tumalon ka sa bangin, tatalon ka rin? For heaven’s sake, bakit 
ba ’ko napapaligiran ng mga taong kagaya mo?” 

Nagpatuloy siya sa kanyang litanya. “I’m Kevin Agoncillo; 
kung gumawa ka ng kaunting research bago pumunta rito, dapat 
sana nalaman mo that I’m a selfish bastard who played around 
with women. I couldn’t count the number of women I’ve slept 
with, I take what I want, I do what I want, I don’t want a serious 
relationship, I hate being tied in anyway, and I’m really nasty with 
people I don’t like. ’Wag mong paniniwalaan lahat ng sinasabi ng 
mga magulang mo. They don’t know everything.” 
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Binirahan niya ito ng talikod at dumerecho siya ng pinto.

Pero bago lumabas ay muli siyang nagsalita. “And I’m not 
marrying you. I like my freedom, thank you. And I hate people 
like you the most, mga taong parang walang sariling isip at sunod 
lang nang sunod sa sinasabi ng iba. So don’t even bother doing 
anything funny,” galit na dagdag niya saka tuluyang lumabas ng 
kuwarto.

—————

Hindi naman sobrang tanga si Sasha Villaverde. Hindi man 
siya kasing-talino ng yumao niyang kapatid na babae na laging 
valedictorian at laging nanalo sa lahat ng contest na salihan, 
pero hindi naman siya totally tanga. Humigit siya ng hangin at 
napaupo sa kama. 

Kinagat niya ang labi. Ang totoo, gumawa siya ng research 
tungkol sa kanyang fiancé bago siya pumunta rito sa isla, at gaya 
nga ng sinabi nito, Kevin Agoncillo was a heartless, selfish bastard 
who didn’t give a damn about other people. Pero sa kabila ng 
lahat ng iyon, sinunod pa rin niya ang mga magulang at pumunta 
rito. Napabuntong-hininga siya, sa palagay niya ay ebidensya rin 
iyon ng kanyang pagiging tanga.

“Well, at least, he was honest,” aniya sa sarili. Narinig ni 
Sasha ang kung anong ingay sa labas ng bahay-bakasyunan. 
Tumayo siya at lumapit sa bintana para silipin kung ano ang 
ginagawa ng binata sa bakuran. Mula sa puwesto ng bintana, 
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tanaw ang garahe ng bahay, nakita niyang nakabukas iyon at 
nasa loob si Kevin. She craned her neck to get a better view. 
Nakita niyang may maliit na speedboat sa garahe, pero sa hitsura 
niyon, mukhang luma na at hindi na gumagana. Nakita niyang 
marahas na nasuklay ni Kevin ang buhok at tinadyakan ang gilid 
ng speedboat. She was sure he was cursing too.

Muli, napabuntong-hininga siya. Mukhang wala talaga 
itong balak na makipagmabutihan sa kanya. But could she 
blame him? He was right in everything he said. This was really 
a stupid arrangement. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa 
rin napigilan ni Sasha ang paninikip ng dibdib sa isiping madi-
disappoint ang mga magulang niya kapag nalamang ayaw sa 
kanya ng binata. They wanted this union very badly. 

Kung buhay ang kapatid niyang si Angeline, sigurado siyang 
magagawa nito ang hindi niya magawa. Kevin would definitely 
like her older sister. Angeline was beautiful, charismatic and 
smart. Anyone would love her. She was the pride of their parents, 
hindi kagaya niya.

Lumungkot ang kanyang mga mata. Bakit ba lagi na 
lang disappointment ang dala niya sa mga ito? Muli siyang 
bumuntong-hininga at napabaling ang tingin sa grand piano sa 
loob ng kuwarto ng binata. Mabagal na tumayo siya at lumapit 
doon. Umupo siya sa bench at itinaas ang lid ng piano, then her 
fingers started dancing along the keys.


