
Stranger In My Bed - Shane Train

Sa dulo ng pribadong daan ay mataas at sementong pader na may 
steel gate. Kusang bumukas ang tarangkahan matapos tumutok 
sa kanila ang revolving camera na nakapatong sa haligi niyon.

Lianne was transfixed when she saw the breathtaking 
landscape. Nalalatagan ng rust-colored bricks ang daan papunta 
sa napakalaking bahay. Sa gilid ng daan ay may nakatanim na mga 
halaman na yellow at white ang mga dahon. Sa kanang bahagi 
ay may mahabang trellis at may gumagapang na makukulay na 
bulaklak dito. Namangha siya sa dami ng paru-paro sa bahaging 
ito, iba-iba ang kulay at laki. 

Sa kaliwang bahagi ng daan ay may isang gazebo. Its elegant 
structure created an open-air space. Gawa ito sa makintab na 
metal. Ang bubong ay may palamuting metal na korteng crown. 
Ang walong haligi nito ay may mga gumagapang na vines na 
nagbibigay ng shade sa init. May dalawang malaking urns na 
nagsisilbing entrance way nito. Hindi maiwasan ni Lianne ang 
humanga, sa mga foreign channels lang siya nakakakita ng 
ganitong klaseng bakuran.

Ang malaking bahay ay nakatayo forty meters from the gate, 
isa itong mansion na Italian-inspired. It looked very imposing, 
hindi niya napigilan ang mag-alangan. “Harold…”

1 



Stranger In My Bed - Shane Train
Hinawakan nito ang nanlalamig na kamay ng katipan. 

“Relax, wala kang dapat ipag-alala. Kasama mo naman ako.”

Pinilit niyang ngumiti. “Ang laki ng mansion ninyo! Ilan ba 
ang rooms niyan?”

“Eight sa third floor, tig-anim sa second floor at ground 
floor. Twenty rooms lahat. Your room will be on the third floor,” 
sagot nito.

“And where will you be?”

“Nasa second floor ang room ko at ng mga kapatid ko at 
dalawa pang guest rooms. Sa ground floor naman ang kuwarto 
nina Papa at Mama at may dalawang servants’ quarters, ang gold 
at blue rooms. Ang nasa third floor ay guest rooms lahat.”

Halata kay Harold na sanay sa marangyang buhay pero 
hindi naman ito snob at matapobre. Mabait, maalalahanin at 
malambing ang binata. Sa loob ng dalawang taon nilang mag-
boyfriend ay wala silang pinag-aawayan. Kunsabagay, once a 
week lang silang nagkakasama nang matagal, kapag day-off ni 
Harold. Kadalasan ay nagsasabay lang silang kumain ng lunch o 
dinner pagkatapos ay naghihiwalay na. 

Resident surgeon ng isang malaking private hospital sa 
Makati ang kanyang nobyo. Last year na nito roon. Si Lianne ay 
medical representative ng isang kilalang pharmaceutical company 
at ang ipino-promote niyang gamot ay para sa surgery patients 
kaya sa mga surgeons siya nagco-cover. 
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Dito niya nakilala si Dr. Harold Ruzio. Unang araw niya sa 

field at ang lalaki ang unang doktor na nakausap niya. Kabado 
siya sa pag-present ng product at medyo nanginginig pa ang boses 
niya, pero ang ngiti at pakikinig nito ang nagpakalma sa kanya. 

Nakapalagayan niya ng loob ang binata at simula noon ay 
nagre-request ito ng lunch every week na kasama siya. Nauwi sa 
panliligaw ang lunch dates nila. Nang mahulog ang loob niya sa 
surgeon ay sinagot niya ito. 

Si Harold ay first boyfriend niya, her first love. Kahit na wala 
pa siyang ibang mapagkukumparahan, pakiramdam ni Lianne ay 
napakasuwerte niya sa binata. Hindi ito katulad ng boyfriends 
ng co-workers niya na dominante at mayabang.    

Wala siyang masabi sa ugali nito. He was a perfect boyfriend. 
Added bonus na ang pagiging guwapo nito. Matangkad, fair-
skinned at striking ang mukha ng binata. Agaw-pansin ang mukha 
nito dahil may dugong Español ang pamilya nito. 

Dalawang beses pa lamang nakikita ng dalaga ang pamilya 
ni Harold, iyon ay tuwing birthday nito. Malamig ang pakikitungo 
ng mga ito sa kanya. Sinabi naman ng nobyo na ganoon lang daw 
talaga ang mga ito kasi hindi pa siya kilala. 

Ang pamilya Ruzio ay kabilang sa tinatawag na ‘old money.’ 
Simula sa mga ninuno ay mayaman na at kilala sa lipunan. Ang 
papa ni Harold ay congressman at ang panganay na kapatid nito 
ay mayor ng bayan ng Pitogo, sa lalawigan ng Quezon. 
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Naiilang ang dalaga sa pamilya ng kasintahan. They were 

always polite to her, but it was obvious that she did not belong 
with them. 

Siguro dahil sa kanyang simpleng pinagmulan. Taga-Pasig 
sila. Wala silang matatawag na probinsya. Dalawa lang silang 
magkapatid. Maliit pa sila ay iniwan na sila ng tatay niya. 
Mananahi naman ang nanay niya. Napagtapos siya nito ng BS 
Biology sa UP Manila. Hindi ikinakahiya ni Lianne ang simpleng 
pinagmulan niya kaya lang ay parang iba ang tingin ng pamilya 
ni Harold sa kanya dahil doon. 

—————

“They’re here,” sabi ni Irene, ang bunsong kapatid ni 
Harold. Nakasilip ito sa bintana at nakatingin sa kadarating na 
magkasintahan. 

“I can’t bear to look at them. I can’t bear to see Harold 
loving another woman.” Hindi mapigilan ni Ava Capistrano ang 
manibugho. Masakit sa dibdib niya ang sweetness na ipinapakita 
ng lalaki kay Lianne. “Akala ko ba fling lang siya ni Harold?”

“That’s what we thought at first, but it’s been two years.” 
Nagkibit-balikat ito. “I don’t know what Harold saw in her. She’s 
so unsophisticated! And I heard she’s some kind of a saleslady. 
And Harold is a surgeon, for God’s sake!”

“Oh, God! What if he marries her?” nagpa-panic na tanong 
niya. Harold was the love of her life, he was her everything! Hindi 
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nga lang siya napapansin ng binata. He treated her like a sister. 
Nag-aral siya ng Medicine nang malaman niya na nasa medical 
school si Harold, umaasang mapapansin na siya nito. Pero walang 
epekto. She wanted him so badly and she had been waiting for 
a long time.

“Nagwo-worry na din sina Mama. That’s why they invited 
her here. She said we should do something. And if you want Kuya 
Harold very bad, we better have a plan!”

—————

Magkahawak-kamay na naglakad sina Harold at Lianne 
palapit sa front door. Kaagad na bumukas ang pinto at sumalubong 
sa kanila ang isang may-edad na lalaki na nakasuot ng all-black 
uniform. 

“Good afternoon, Sir Harold, Miss Lianne. Naghihintay 
na sina Don Frederico sa blue room,” anunsyo ni Lucas, ang 
mayordomo.

“Salamat, Lucas,” nakangiting tugon ni Harold. Saglit 
na nagkumustahan ang dalawang lalaki bago nila iniwan ang 
matanda.  

Inalalayan siya ng nobyo papunta sa naghihintay na mga 
magulang. Elegante ang loob ng bahay. Panay mamahaling 
furnitures at figurines ang naka-display. May crystal chandelier 
sa ceiling at candle bulbs sa mga dingding. Hindi ma-imagine ni 
Lianne na titira siya sa ganitong bahay; hindi siya komportable, 
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baka makabasag siya. 

Pumasok sila sa isang room na relaxed ang ambiance. May 
dalawang mahabang sofa na nakaayos sa L-shaped pattern. Sa 
gilid ay may isang baby grand piano at mayroong bar sa tapat 
niyon. May loveseats sa kabilang panig ng sofa na nakaharap sa 
wide screen TV. May mga mamahaling rugs din na nakakalat sa 
iba’t ibang parte ng kuwarto.

Magkatabing nakaupo sa sofa ang mga magulang ni Harold, 
parehong nagbabasa. Tumuon sa kanila ang mga paningin ng 
mag-asawa nang sila ay pumasok sa silid. Lumapit sila sa mga ito. 

“Hijo, you made it,” bati ni Don Frederico.

“Masyadong ma-traffic ngayon, Papa. I missed you, Mama,” 
sabi ni Harold saka humalik sa pisngi ng mga magulang.

“I missed you, too, Hijo,” sagot ni Doña Martha.

“Good afternoon po,” bati ni Lianne sa mag-asawa.

“Good afternoon din, Miss Martin. Welcome to our house,” 
pormal na bati ng ama ni Harold.

“Thank you po. And thank you for inviting me to your home, 
Don Frederico, Doña Martha,” pormal din na sagot ng dalaga. 
Hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa kanya ng mag-asawa. 
Polite and cold.

May pinindot ang doña at kaagad na pumasok sa silid si 
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Mang Lucas.

“Lucas will show you to your room. You can rest for a while. 
Dinner will be at 6:00 p.m. sharp. It’s a formal dinner. I hope you 
brought a formal dress, Miss Martin,” baling nito sa kanya.

Napatingin siya kay Harold. Wala siyang dalang formal 
dress. Ang sinabi lang nito sa kanya ay uuwi sila sa family home 
ng mga Ruzio dahil wedding anniversary ng mga magulang at 
dalawang araw silang magre-relax doon.

“Damn! I’m sorry, Sweetheart, I forgot to tell you. Don’t 
worry, we’ll go back to Lucena and buy your dress,” mabilis na 
solusyon ng nobyo sa problema.

“If you do that, hindi kayo aabot sa dinner,” may tampong 
sabi ni Doña Martha sa anak. Tinapunan siya nito ng nagyeyelong 
tingin. “Ngayon lang ulit umuwi dito si Harold kaya excited ang 
lahat na makita siya. I hope you understand.”

“We’ll just go to Gumaca then, Mama. We’ll be back. There’s 
still plenty of time before dinner.”

Umiling ang ina nito. “I don’t want to take that chance. She 
can borrow a dress from Irene. They are the same size,” pinal na 
sabi nito pagkatapos ay bumaling sa kanya. “I hope that’s okay 
with you, Miss Martin? I don’t want Harold driving unnecessarily 
when he’s already tired.” 

“Yes, Doña Martha, it’s fine with me.” Siya ba ang 
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pinapatamaan nito na ‘unnecessary’? Iba na ang pakiramdam 
niya. Mas ramdam niya ang kalamigan nito. 

—————

Maganda ang silid na ibinigay sa kanya, old rose ang motif, 
very feminine. May queen-size bed sa gitna, may sheer white 
lace na naka-hang from the ceiling pababa sa kama, nakasakop 
sa buong higaan ang stylish version ng kulambo. 

Lianne felt like a princess sa karangyaan ng kuwarto. 
Makapal ang carpet, masarap sa paa. Lumakad siya palapit sa 
bintana at naupo sa loveseat. Nahigit niya ang paghinga, ang 
nasa likod ng mansion ay dagat at tanaw niya ang maputing 
buhangin sa beach nito. 

Ayaw man niyang iwan ang bintana ay pinilit niya ang 
sarili na ayusin ang gamit. Kinuha niya ang bag upang ilabas ang 
cellphone, ngunit nagtaka siya kung bakit wala roon ang aparato. 
Hinalungkat niya ang gamit, wala talaga. Bigla ay naalala niyang 
nag-low batt iyon kaya nag-charge siya sa car charger. Naiwan 
niya ito sa kotse ni Harold!

Bumaba siya kaagad upang kunin ang cellphone sa sasakyan 
ng nobyo. Baka tumawag ang boss niya. Wala pa naman itong 
pakialam kung weekend man o holiday, basta kapag tumawag, 
kailangan niyang sagutin. Wala siyang nakasalubong na tao 
pagbaba niya sa second floor at sa ground floor. 

Nakarating siya sa garahe. Mabuti na lang at hindi naka-
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lock ang kotse ni Harold at nakuha niya ang kanyang phone. May 
dalawa siyang missed calls. Nakahinga siya nang maluwag nang 
makitang ang kapatid niyang si Anthony ang tumawag. 

Nag-return call si Lianne sa kapatid. Ipinaalala lamang nito 
na kailangan nito ng pera para sa babayarang project sa Lunes. 

Third year college na si Anthony sa kursong Dentistry sa 
UP Manila. Siya ang nagpapaaral dito. Mabait at matalino ang 
kapatid niya. Madami itong pangarap sa buhay kaya tutok sa 
pag-aaral. Katulad niya noong college siya.

Paakyat na siya sa second floor nang marinig ang boses ni 
Harold, sinundan niya iyon. Nasa blue room pa rin ito. Papasok 
na sana siya roon nang marinig niya ang kanyang pangalan. 

“Lianne is a nice girl, Papa. She’s perfect for me,” sabi ng 
nobyo niya.

“No, she’s not. Her background is not suitable. She came 
from a broken family and she lives in a squatters’ area,” malakas 
na tutol ni Don Frederico.

“Papa, don’t tell me you had her investigated!” dismayadong 
turan ng binata.

“Of course not,” mabilis na tanggi nito. 

“And that’s not important,” singit ni Doña Martha. “You know 
already who’s perfect for you, Hijo. Why do you keep fighting it? 
She’s not going to wait forever, you know.”
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“And why do you keep pushing Ava to me? She’s just a 

friend!”

“She’s more than that and you know it. So stop being so 
bullheaded. The sooner you accept that, the lesser the pain for 
the people involved,” siguradong pahayag ng ina nito.

Hindi na kayang makinig ni Lianne. Mabilis siyang bumalik 
sa kanyang silid. Nanghihinang napaupo siya sa kama. Hindi 
niya ikinagulat na ayaw sa kanya ng mga magulang ni Harold, 
nararamdaman niya iyon. 

Pero sino si Ava sa buhay ng katipan? Wala itong 
naikukuwento  sa kanya tungkol sa babaeng ito. Napuno ng kaba 
ang kanyang dibdib.


