
Gizelle - Lorry Virgo

“Nasaan na ba si Mommy?” tanong ni Gizelle sa kanyang kapatid 
na bakla.

“I honestly don’t know,” distracted na sagot nito na walang 
tigil sa kapipindot sa cellphone.

Actually, it was funny na ang mommy nila ang wala sa 
bahay. Tatlo silang magkakapatid; siya, ang kanyang kakambal 
na si Georgette/George at ang kanilang half brother na si Jericho. 
Nakatanggap kasi sila ng text message na mayroon silang family 
meeting. Mayroon daw importanteng announcement ang kanilang 
ina na maaaring ikabago ng takbo ng buhay nilang lahat. 

They were living separately, dahil maaga silang tinuruan 
kung paano maging independent, kaya kapag mayroong 
importanteng sasabihin ang mommy nila o ang isa man sa 
kanilang magkakapatid ay ikinu-consider iyon na family meeting 
at sa bahay ng kanilang magulang ang meeting place.

“Jericho,” tawag niya sa bunsong kapatid na kasalukuyang 
ina-appreciate ang mga larawan ng magagandang babae sa FHM 
magazine. “May alam ka ba sa agenda ng meeting na ito?”

Saglit itong nagtaas ng ulo para tingnan siya, sabay umiling, 
“I’m clueless.” 

Prologue
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“Clueless?” ulit niya na medyo napataas ang isang kilay. 

“Ikaw ang madalas kasama ni Mommy dito sa bahay. Paanong 
clueless ka sa nangyayari?”

“Ate Gloricel…”

“Gizelle,” pagtatama niya sa pangalang binanggit ng 
bunsong kapatid. Hindi niya gustong marinig ang tunay niyang 
pangalan dahil nababantutan siya sa dating niyon.

“Ate Gizelle, fine!” tatawa-tawang sabi ni Jericho. “Kami 
nga ni Mommy ang madalas magkasama dito, but as you know, 
mayroon akong sariling silid sa labas ng bahay na ito, d’yan sa 
garden. So, hindi ko rin masyadong nakakausap si Mommy.”

“It’s your fault,” sabi ni Georgette nang sumali sa usapan. 
“Ikaw ang nag-finance para magawan ng kuwarto si Jericho sa 
labas. Ayan tuloy, hindi niya nababantayan si Mommy.”

“I did that for Mommy,” depensa niya sa paninisi ng 
kakambal. “Ayokong atakihin siya sa puso everytime na may 
inuuwing babae si Jericho dito.”

“Heart attack, huh?” sarkastikong saad nito. “I was thirteen 
when I came out of the closet, Dear, pero imbis na himatayin si 
Mommy, tinuruan niya ako kung paano ang tamang paraan ng 
paglalagay ng eyeshadow. I was eighteen when I first introduced 
a boyfriend, pero imbis na ma-shock ay naging graceful hostess 
si Mommy. Now, tell me what’s the point of protecting Mommy 
from Jericho’s hormonal urges, when it is nothing but normal 
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because he’s a man.”

“I was only trying—”

“What’s this discussion all about?” bigla ay sabad ng isang 
malambing na boses na hindi maikakailang pag-aari ng mommy 
nila. Halos sabay-sabay silang napatingin sa pinto kung saan 
ito nag-materialize. “Gloricel, pinagagalitan mo ba iyang mga 
younger siblings mo?”

Pinaikot niya ang mga mata sa narinig. “Gizelle, Mommy! 
Call me ‘Gizelle’,” pagtatama niya sa pangalan. “Bakit kapag si 
George, Georgette na ang tawag ninyo? Is it too much to ask to 
call me ‘Gizelle’?”

“Sige, enough na, darling dears,” nakangiting saway nito 
na dumerecho sa sofa at tumabi kay Jericho. Sa napakabihirang 
pagkakataon, Gloria Morales looked very… motherly.

Hindi niya napigilan na sikuhin nang marahan ang kakambal. 
Ngunit sa malas ay hindi nito naintindihan ang kanyang gustong 
ipahiwatig. 

“Ouch! Watch your elbow, Sis!” bulalas nito.

Na-disappoint siya sa slow pick-up si Georgette, kung kaya 
ibinaling na lang niya ang atensyon sa ina. Muli ay nanibago siya 
sa ekspresyon ng mukha nito. 

“Mommy, bakit parang iba ang kilos mo ngayon?” derechong 
tanong niya rito. 
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“Probably Mom is in love,” sabad ni Jericho na itinabi na 

ang magazine na binabasa.

“Mom is always in love,” aniya. 

“What a couga—” sabi ni Georgette

“I’m not a cougar,” depensa ng ginang sa sarili.

“You’re not a cougar?” sarkastikong ulit ng baklang anak 
nito. “Mom, anim na taon lang ang tanda sa akin ng boyfriend 
mo na si Alejandro.”

“Hindi naman halata ang age difference namin ni Alejandro,” 
anito. “I barely look my age. Hindi ko kasalanang manatili ang 
kagandahan at kaseksihan ko even after I had the three of you, 
my dear darlings.”

“That makes you a cougar, Mommy,” kaswal niyang sabi. 
“Anyway, you’re in love with Alejandro, iyon ba ang agenda ng 
family meeting?”

Biglang nag-blush si Gloria sa kanyang itinanong. Nagbaba 
ito ng paningin at tila nahiya. “Actually,” mabagal na sabi nito, “I 
broke up with Alejandro.”

Tumindi ang pagkakunot ng kanyang noo. “Kasasabi mo 
lang na in love ka.”

“Yes, dear darlings, I’m in love with another man.”

“How young is he?” tanong ni Jericho na hindi maitago ang 
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awkwardness sa tinig.

“He’s older than me, don’t worry,” anito na bahagyang 
natawa. “Italian siya. And I am telling you it is a real love. N’ung 
niyaya niya akong magpakasal, hindi ako nag-alinlangan.”

“What!” gulat na bulalas nito.

“Italian? Marriage? Mommy, are you kidding us?” tili 
ni Gizelle na halos mapatayo sa kinauupuan. Pagkatapos 
makipaghiwalay sa daddy niya at sa ama ni Jericho ay hindi na 
pumasok sa isip nito ang kasal. Gloria had had several boyfriends 
before Alejandro, but that was it. Boyfriends lang. Pero ngayon, 
kasal?

“Mommy, the last we heard, si Alejandro ang boyfriend mo. 
’Tapos ngayon ibang lalaki naman ang plano mong pakasalan, 
Italian pa. We haven’t even met him or talked to him.”

“It’s okay, Children. Hindi rin naman kayo magkakaintindihan. 
He doesn’t speak English.”

“You don’t speak Italian, either,” patiling sabi ni Georgette 
na mas matinis pa sa kanya ang boses. “Paano kayo nag-uusap.”

“Language is not a barrier,” simpleng sabi nito. 


