
Mignon’s Secret Love - Audrey Torres

Hayun lamang si Ernest Vincent Imperial, kilala sa palayaw na EV, 
sa silid-aklatan at pinagmamasdan ang kaganapan sa kasayahan 
sa pamamagitan ng ilang web camera na ini-install niya nang 
maaga pa. Naka-zoom-in sa mga sandaling iyon ang camera sa 
isang mesa kung saan nandoon ang magkakapatid na Revilla.

“Checking your new gadget, huh, EV?” tanong ng isang 
boses mula sa pintuan.

“Carlos! Hindi ka ba marunong kumatok?” aniya na hindi 
nasorpresa. 

“Sinasabi ko na nga ba, may pagka-voyeur ka din,” tukso ng 
kanyang pinsan na sinapak siya nang kaunti sa balikat. “But unlike 
others, hindi ikaw ang tipo na maninilip para maging bastos.”

Napangiti siya sa huli nitong sinabi.

“Mama wants me to monitor things dahil nadala na siya 
noong isang taon na may nabasag at may nawala sa mga gamit 
niya, pero wala naman siyang maituro kung sino ang salarin.”

“Paranoid na naman si Tita Cecille, hmm...” iling nito na 
natatawang pinagmasdan sa monitor ang isang babaeng noon 
ay walang kamalay-malay na nakatutok pala rito ang webcam, 
si Mignon Revilla. 
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“They were actually cheap ashtrays and an old vase that went 
either missing or broken,” tugon ni EV na medyo disinterested. 
“Pero mas gugustuhin ko na ang sundin ang utos ni Mama kesa 
marinig ang kanyang litanya for the rest of the year.” 

“Hindi ba sila ’yung magkakapatid na nakatira sa malapit?” 
tanong ni Carlos na hindi interesado sa ashtray at vase. Nakatingin 
ito sa mga babaeng Revilla na noon ay naka-focus sa camera. 
“What are their names again?”

“Saffron, Romaine, and Mignon,” tugon niya na inalis ang 
pagkaka-zoom ng camera sa mukha ng huling babaeng binanggit.

“The two elder sisters are gorgeous. But the youngest 
one, she’s cute and a very hot number,” may devilish na ngiting 
komento nito. 

Iniikot niya ang upuan paharap dito at may seryosong 
expression ang sumilay sa kanyang mukha.

“Ano ang ibig mong sabihin?” tanong niya.

“Well,” pasakalye nito bago nagtungo sa bar upang magsalin 
ng inumin, “nagpustahan lang naman ang mga pinsan natin 
kung sino sa kanila ang papalarin na maiuwi ang ating Little Miss 
Mignon sa gabing ito.” 

“I don’t get it,” iling niya na hindi interesado sa topic.

“Here’s the deal,” paliwanag nito na inalog ang inumin, “ang 
mga kumag na kamag-anak natin na matagal nang may crush kay 
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Mignon Revilla ay nagpustahan. Whoever gets to have Mignon 
in his car wins.”

“Para ano?” nakakunot ang noo na tanong ni EV.

“Para... anything, I guess,” kibit-balikat na tugon ng pinsan. 
“The girl is known to spread her favors so lightly. Kilala siyang 
sumasama sa kung sino ang matipuhan at the moment. Puwede 
ka niyang halikan pero nasa iba ang kanyang isipan.”

Bumaling siyang muli sa monitor upang pagmasdan ulit 
ang maliit na mukhang iyon na pamilyar sa kanya mula pa noon. 

“Boring subject,” saad niya na walang interest na pag-usapan 
ang kanyang magandang kapitbahay. 

“Why don’t you have a go at her?” tanong nito na sinusubok 
kung magkakaroon siya ng reaction.

“I am not into that kind of sport, Carlos,” nonchalant niyang 
sagot.

“Well...” anitong tinimbang ang sasabihin, “I want to have 
a go at her, too, kaso, may nobya na ako. Pero kung siya mismo 
ang lalapit sa akin ay hindi ako tatanggi.”

“Kung minsan,” konklusyon ni EV na napailing, “iniisip ko 
kung ilang porsyento ang totoo sa usapan ng mga kumag na 
kamag-anak natin. Good luck na lang sa inyong foolish pursuit.”

“Ikaw, hindi ka ba sasali sa pustahan?” may paghamong 
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tanong nito. “She’s been known to have a liking on you.”

“I’ve known her and her sisters since we were kids,” tugon 
niya na may disinterested na tono. “No, thank you.”

Ini-off niya ang web camera at pati na rin ang computer.

“Are you joining us normal people, huh, EV?” tanong ni 
Carlos na sinundan siya palabas ng silid-aklatan.

“Magpapahangin lang ako,” tugon niyang may matipid na 
ngiti. “Then back to my textbooks.”

—————

“...It’s too hot in here,” ani Mignon na biglang tumigil sa 
pagsayaw at nilisan ang dance floor. Ang kanyang kasayaw na 
tila ayaw pang tumigil ay napilitang sumunod sa kanya patungo 
sa buffet table kung saan nagsalin siya ng punch sa isang kopa.

“What’s wrong, Midge?” tanong nitong kumuha rin ng 
maiinom. “Hindi ka ba nag-e-enjoy?”

“Enjoyment is relative, Henry,” aniyang may bagot sa tono 
na tumingin sa mga parehang nagsasayaw saka siya sumimsim 
nang kaunti mula sa inumin. “At huwag mo akong matawag-tawag 
na ‘Midge’ dahil hindi ako insekto!” 

“Cool ka lang,” pangiti-ngiti nitong tugon. “Nakaka-enjoy 
naman ang crowd, hindi ba?”

“Nakakasawa na rin ang party nang party lalo na kung may 
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makulit na partner na kagaya mo,” dahilan niya. “I want to do 
something else... go elsewhere!”

Kumislap ang mga mata ng lalaki.

“Would you like us to...” simula nito na lumapit at hinapit 
ang kanyang baywang palapit dito. Ibinulong nito ang nais na 
mangyari.

“You low life,” pakli niyang inis na itinulak ito palayo, “hindi 
iyon ang ibig kong sabihin! At kung iyon man ang nais ko, you’re 
not the one I want to do it with.” Sukat doon ay tinalikuran niya 
ang binatang kakamut-kamot sa ulo saka siya bumulong sa sarili. 
“Creep!”

Mula nang dumating siya sa party na iyon na ginaganap 
sa tahanan ng mga Imperial ay iisang mukha lamang ang 
inantabayanan ni Mignon na makita.

Si EV ay kilalang hindi mahilig sa mga parties; subalit dahil 
kaarawan ng abuelo nito, naisip niyang marahil ay isasantabi 
muna nito ang mga medical textbooks at makikisali sa kasayahan.

Magkakilala na noon pa ang kanilang pamilya. Double 
neighbors sila kung tutuusin; bukod sa isang bloke lamang ang 
layo ng tahanan ng mga Imperial sa Ponderosa Hills ay katabi 
lamang ng bahay na minana ng kanilang ina ang bahay ng abuelo 
ni EV sa Dian, Makati.

Naiwan siyang mag-isa sa dulong mesang iyon na tangan 
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ang kopa ng punch habang pinagmamasdan sina Saffy at Romaine 
na nagsasayaw. May ilang lalaki na nagyaya sa kanyang sumayaw, 
subalit wala na talaga siyang gana. Nang may isang mapilit na 
naupo sa kanyang tabi at nagsimula siyang kausapin ay iniwan 
niya ito nang walang paalam saka siya nagtungo sa labas ng bahay.

Nang maaga pa ay napansin na niya ang pangungulit ng 
magpipinsang Imperial. 

Hmph! Akala nga ng mga ungas ay malalamangan nila ako, 
isip niya na naalala na noong nakaraang taon ay sinapak niya 
ang isa sa mga magpipinsan dahil ipinagsabi nito di-umano na 
naikama raw siya nito. Mula noon ay naging parang mga bubuyog 
na ang mga kamag-anak ni EV sa kanya. At iniisip nilang ako ay 
isang pokpok na sasama kahit kanino, huh! Hindi kahit na sino 
ang hanap ko! 

Kung minsan ay naiisip niyang tigilan na ang pakikipagkaibigan 
sa mga lalaki dahil na-mi-misinterpret ng mga ito ang kanyang 
pagiging malapit. Ang totoo niyon ay enjoy siya na makipag-usap 
sa kalalakihan dahil nakukuha niya ang atensyon na hindi niya 
makuha sa kanilang tahanan. Sa pagiging malapit sa mga lalaki ay 
hindi na niya aalalahanin pa na maging kompetisyon ang kanyang 
mga kapatid dahil ibang-iba ang mga ito sa kanyang ugali.

May isang spot sa hardin ng mga Imperial na alam 
niyang napaka-tranquil. Natatago iyon sa likod ng malalagong 
bougainvillaea at ang kailangan niyang gawin ay sundan ang 
tunog ng lagaslas ng tubig dahil may marikit na fountain doon.
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Nagtungo siya sa bandang kanan ng matang-tubig at 

nilanghap ang malinis na hangin saka tinanaw ang mga ilaw-
dagitab sa buong Kamaynilaan.

Ilang minuto na siyang nakatayo roon nang mapansin 
niyang hindi siya nag-iisa—sa kabilang dako ng matang-tubig 
ay may nakita siyang silhouette ng isang matangkad na lalaki at 
kahit pa madilim doon ay alam niya kung sino iyon.

Si EV!

Nais man ni Mignon na lapitan ito at kausapin ay pinigil 
niya ang sarili dahil matagal na niyang dama na negatibo ang 
pagtingin nito sa kanya.

Hmph! Bakit ba sa lahat naman ng mga Imperial, ang 
pinakaguwapo pa ang siyang pinakamalamig, aniya sa sarili na 
naghalukipkip ng mga braso dahil malamig doon.

Nakita niyang lumakad na ito pabalik sa loob ng bahay at 
lalo siyang pinanghinaan ng loob dahil tinapunan lang siya nito 
ng tingin.

—————

“That was a very enjoyable meal,” ani Alex na ibinaba ang 
serbilyeta. “Nagustuhan mo ba ang steak?”

“Yes,” tugon ni Mignon na ngumiti subalit iba ang nasa 
isipan.Tastes like rubber! Hindi ganito kung gumawa ng steak si 
Daddy. Pumayag siyang makipag-date sa kanyang kapitbahay 
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na matagal nang nagpapalipad-hangin sa kanya. Hindi siya ang 
pumili ng restaurant para sa date na iyon at alangan namang 
i-date siya sa mismo nilang restaurant. 

“Alam mo,” sabi nito, “nang una kitang makita noong 
kalilipat pa lamang namin sa ating neighborhood ay naging 
interesado na ako sa ’yo.”

“Really?” aniyang may awtomatikong ngiti. Lahat naman 
ay interesado sa akin! It’s so hard being me!

“Oo, lalo na noong minsan na magsuot ka ng Scottish kilt,” 
anitong may ningning sa mga mata, “napanaginipan pa nga kita 
that night.”

Napakamot siya sa kanyang batok saka tumingin sa ibang 
direksyon. Ano kayang klaseng panaginip iyon? Tiyak wet dream!

“Then I decided that I must know you better,” anitong kinuha 
ang isa niyang kamay at pinagsalikupan iyon ng mga daliri nito. 
“That’s why we’re here...”

Hinalikan nito ang kanyang kamay habang siya ay nakatingin 
lang sa mukha nito. Alam niyang wala siyang madamang ibang 
damdamin dito; hindi repulsive na hawakan nito ang kanyang 
kamay at halikan iyon, pero hindi rin siya touched!

Binawi niya ang kanyang kamay at ipinagpatuloy ang 
pagkain. Pinilit na lang niyang kainin ang steak kahit hindi niya 
nagustuhan. Hindi man siya nag-enjoy sa date ay hindi rin siya 
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uuwing gutom.

Nang nasa daan sila paakyat ng Antipolo ay pinili ni Alex 
ang shortcut imbis na ang daan na patungo sa kabayanan na 
malapit sa simbahan ng Señora De la Paz y Buenviaje. Hindi siya 
umimik nang hawakan nito ang kanyang kamay na noon ay nasa 
ibabaw ng kanyang handbag na nakapatong sa kandungan niya. 
Napangiti ang lalaki sa kanyang kawalan ng tugon. May iba itong 
iniisip.

Walang anu-ano ay lumiko sila sa isang compound na 
walang masyadong ilaw. Hindi alam ni Mignon kung anong 
establishment iyon na kanilang pinasok. Nang ihimpil ni Alex ang 
kotse sa tapat ng isang maliit na gusali ay umibis ito.

“Just wait here, ha?” anitong may ngiti sa mga labi—senyales 
ng malalim na antisipasyon.

Nang mapag-isa siya ay napaisip siya kung anong lugar 
iyon na pinagdalhan sa kanya ng binata. Nakita niyang linya ng 
kubo-kubuhan sa isang dako ng compound at nakarinig siya ng 
splash ng tubig mula sa di-kalayuan. 

Napadaan na sila minsan nina Saffy at Romaine sa lugar 
na iyon, subalit hindi nila alam na mayroon palang resort doon.

“Resort!” mariin niyang bulong sa sarili. “Resort na may 
cottages for rent!” Napanipis ang kanyang mga labi sa galit at 
naningkit ang kanyang mga mata. 



Mignon’s Secret Love - Audrey Torres
Noon din ay binuksan niya ang pinto sa kanyang tabi at 

mabilis na naglakad papalayo. Alam niyang tiyak na hahanapin 
siya ni Alex kaya nang makatanaw siya ng isang kulumpon ng 
mga halaman ay kaagad siyang nagtago sa likuran ng mga iyon 
at nagsumiksik sa dilim.

Mula sa kanyang kinalalagyan ay nakita niya ang lalaki na 
lumapit sa kotse at nagtaka kung bakit wala na siya roon. Nakita 
rin niyang nagpamaywang ito at napakamot sa ulo. Naglakad-
lakad ito palibot ng kotse habang luminga-linga—halatang 
naghahanap.

Kinabahan siya nang makita itong papalapit sa direksyon 
ng kulumpon ng halaman at tumigil pa sa tapat.

“Mignon!” tawag nito sa kanya. “Lumabas ka na! Kung ayaw 
mo ay hindi kita pipilitin!”

Hudas kang hunghang ka! Nagsabi ka muna dapat na dito 
mo ako dadalhin! Naku... if only looks could kill, tigok ka na! aniya 
sa sariling nagtagis ang mga bagang sa galit. 

Matagal siyang naghintay bago umalis ang kanyang ka-date. 
Nang makita niyang umarangkada na ang kotse nito ay saka siya 
lumabas ng kanyang taguan at sa kabilang dako ng compound 
nagtungo dahil naisip niyang baka nag-aabang lang sa entrada 
si Alex.

Saka niya naalala, Darn, naiwan ko ang aking bag sa kotse 
ng demonyo! 
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Mabuti na lamang at mababa ang takong ng suot niyang 

sapatos kaya mabilis siyang nakapaglakad. Alam niyang mahigit 
pitong kilometro ang layo niya mula sa kanilang bahay at halos 
dagukan niya ang sarili sa kanyang kagagahan.

Hindi na ako makikipag-date sa lalaking hindi ko gusto! 
sumpa niya sa sarili.

Dahilan sa dark chocolate brown ang suot niyang blusa at 
itim ang kanyang pantalon ay halos hindi siya makita sa dilim. 
May ilang sasakyan na ang nagdaan ngunit hindi siya pinansin.

Hanggang sa may isang kotse na nag-pull over at sinabayan 
ang kanyang paglakad. 

Una ay pinagmasdan niya iyon.

Hmm... Volvo, okay na rin. Kaso ay nagbago ang kanyang 
isipan. May mga pervert din na Volvo owners!

“Mignon Revilla, is that you?” tanong ng lalaking driver 
nang bumukas ang power window ng passenger seat. “Sakay na!”

 “EV?” bulalas niya na pilit sumilip sa madilim saka 
nagmamadaling binuksan ang pinto ng kotse upang siya ay 
makasakay. “I am glad it’s you!” 

Sa tuwa niya ay ginawaran muna niya ito ng halik sa pisngi 
bago nag-settle sa upuan. Napangiti lang ito sa kanyang gesture 
ng pasasalamat saka nito muling pinaandar ang sasakyan.
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—————

“My poor feet,” ani Mignon na pilit abutin ang kanyang paa 
pagkatapos i-fasten ang seat belt.

“Bakit naglalakad ka sa ganitong oras ng gabi?” tanong ni 
EV na pansumandali siyang sinulyapan. “Hindi mo ba alam na 
maraming loko sa daang ito?”

“Alam ko,” depensa niya sa sarili, “kaso, isa ring loko ang 
tinakbuhan ko kaya ako napilitang maglakad. I am glad si Ernest 
Vincent Imperial, M.D., ang aking rescuer.” Binigyan niya ng diin 
ang M.D. kaya napangiti ang binatang doktor.

“Paano mo nalamang doktor na ako?” tanong nito.

“Nalaman ko mula sa caretaker ng bahay n’yo,” tugon niya. 
“Buti ka pa, may titulo nang M.D., samantalang ako ay JM pa 
rin, ever!”

“JM?” ulit nito. 

“Jerk magnet!” seryoso niyang sabi kahit pa malutong ang 
tawa ni EV. “Ewan ko ba sa inyong mga lalaki, nakapanlibre lang 
ng dinner ay para bang karapatan na ninyo ang ikama kaming 
mga babae!”

“Hindi naman lahat,” nakangiting kontra nito. “The women 
I dated were more than willing to go to bed after dinner.”

Napatingin siya sa profile nito.
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“It’s not surprising,” sang-ayon niya, “ang guwapo mo 

naman kasi. Crush ka nga ni Ate Saffy noong siya ay teenager. 
Kaso, may girlfriend ka naman noon.”

Ngumiti lamang ito.

“Pauwi ka ba ng Ponderosa Hills kaya ka nasa daang ito?” 
tanong pa niya dahil matagal na niya itong hindi nakita.

“Yes,” sagot nito, “I am going to collect some old stuff para 
dalhin sa bago kong tirahan.”

Hindi na nito kinailangang tanungin kung saan siya ihahatid. 
Inihatid siya nito mismo sa harapan ng kanilang tarangkahan.

“Stay out of trouble, okay?” bilin nito bago umalis.

Pinagmasdan ni Mignon ang papaalis nitong sasakyan at 
lihim siyang napangiti.

“Hindi lang si Ate Saffy ang nagka-crush sa ’yo,” bulong niya 
sa sarili. “Ako rin... up to now....”

—————

“May bisita ka, Mignon,” anunsyo ni Saffy na pumasok sa 
komedor kung saan naroon sila ni Romaine at nag-aalmusal. “It’s 
the jerk from last night’s adventure.”

“Gan’on ba?” tugon niyang tumindig at sinenyasan ang mga 
kapatid. “Hintayin n’yo lang ang signal ko, ha?”
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Hindi na niya inalala pa kung mukha ba siyang puyat na 

unggoy at bale-wala rin kung siya ay nakapambahay na t-shirt 
at shorts lamang. 

Ang mukha niya kapag walang makeup ay kakaiba. Siya ay 
pixie-faced at sa kanyang slender na pigura ay para siyang isang 
teenager.

Nakahagilap siya ng panali ng buhok at habang itinatali 
iyon ay naglakad siya patungong sala. 

The son of a bitch! Nakataas ang isa niyang kilay na hinarap 
ito. “Ano ang ginagawa mo dito?”

“Naiwan mo ito sa aking kotse,” anitong tumindig mula sa 
pagkakaupo sa isahang sofa at iniabot ang kanyang bag. “I came 
here... to make peace with you. I am sorry.”

“Alam mo, Alex,” aniyang naghalukipkip, “I don’t even kiss 
on the first date, ang mag-motel pa kaya?”

Lumapit ito sa kanya at nagsalita na silang dalawa lang ang 
nakakarinig.

“Hindi ba ikaw itong panay ang porma sa kalye para 
mapansin ko? So, last night ay pinagbigyan lang kita, you know 
what I mean?”

“I see,” aniyang nagpatangu-tango. “Okay, maupo ka muna 
d’yan at may kukunin lang ako sa kusina, ha?” pagkuwan ay sabi 
niyang nakangiti. “May sorpresa ako sa ’yo.”
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Ngumiti naman si Alex na malaki ang kumpiyansa sa sarili 

na maayos na ang lahat sa pagitan nila ng dalaga.

Wala pang dalawang minuto ay nakabalik na siya kaagad 
at napaangat ito ng tingin sa dako ng pintuan patungong kusina 
dahil nakarinig ito ng kasa ng baril.

Hayun si Saffy na may hawak na .22 calibre rifle at 
nakaumang iyon sa ‘ibaba’ ng binata. Si Romaine ay may tangan 
na kutsilyo at iniabot nito kay Mignon ang isang makinang na 
palakol. Ikinuwento niya sa mga kapatid ang pangyayari nang 
nakaraang gabi.

“Pinagbigyan mo pala ako kagabi, ano?” ani Mignon na 
may salbaheng ngiti. “Ngayon ay pagbigyan mo naman kaming 
magkakapatid.”

“You are joking...” tugon ni Alex na umatras patungo sa 
direksyon ng pinto.

“Hindi kami nagbibiro,” babala ni Saffy. “Kapag nasa loob 
ka pa rin ng bakuran namin sa bilang na sampu, pasasabugin ko 
ang kaligayahan mo!”

Pagkarinig niyon ay kumaripas ng takbo ang binata na 
nahintakutan. Nagtawanan silang magkakapatid na pinanood 
kung gaano nawalang parang bula ang kanilang kapitbahay.

“Ang gago!” bulalas ni Romaine na iiling-iling na bumalik 
sa komedor. “Sisirain pa ang gana kong kumain!”
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“Jerk magnet strikes again, ano’ng magagawa natin?” tugon 

ni Saffy na sumunod dito.

“Next time ako naman ang hahawak ng shotgun, ha?” 
narinig niyang sabi ni Romaine sa panganay nilang kapatid.

“No, you have a volatile temper,” tanggi ni Saffron. “Ingat 
ka na lang sa susunod na date, Mignon!

“Thanks, Ate...” tugon niyang medyo pabulong. Ang kanyang 
pampalubag-loob nang nakaraang gabi ay ang engkwentro kay EV.


