
9th of March - Corinth De Villa

“Mama, uban ako sa mansion?” pakiusap ng mag-aanim na taong 
si Hana sa kanyang ina.

“Dili man puwede, anak. Kahibalo man ka dili niya gusto 
makakita laing bata,” paliwanag ni Salome kay Hana. Gustuhin 
man niyang isama si Hana sa mansion, hindi pupuwede. 

Tiyak kasing mahihirapan siyang pagsabayin ang pagtingin 
kay Hana at sa batang kanyang inaalagaan. Nitong mga nakaraan 
ay lumalala ang karamdaman ng huli. Mas napapadalas ang atake 
nito—nagiging hirap ito sa paghinga kapag ganoon. Katunayan, 
nagdesisyon na ang ama nitong dalhin sa Amerika ang bata para 
doon ipagamot.

Maiintindihan naman siya ni Hana. Grade one na ito at may 
angking talino at kabaitan. Naaaliw niyang pinagmasdan ang anak 
habang nakangusong sinisipa ang pinto ng maliit na kuwartong 
inuupahan nila. Alam niya ang dahilan kung bakit ganoon ang 
ikinikilos nito.

Lumuhod siya sa harapan nito para mag-abot ang mukha 
nila. “Huwag kang mag-alala. Susunduin kita mamaya. Magdadala 
ako ng malaking cake.”

Namilog agad sa katuwaan ang mga mata nito. “Malaking-
malaking cake po para sa birthday ko mamaya?”
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“Oo. Malaking-malaking cake na may anim na kandila. Tapos 

kakanta tayo ng…” 

“Happy birthday to me. Happy birthday to me…” Napakalapad 
ng ngiti ni Hana habang kinakantahan ang sarili.

Nanggigil niyang pinisil ang matambok at mamula-mula 
nitong pisngi. “Ang cute talaga ng baby ko.” Ikiniskis ni Salome ang 
kanyang ilong rito. Kung nabubuhay lang sana ang ama nito ay 
tiyak na tuwang-tuwa ito sa kabibuhan ni Hana na namana ang 
talento ng kanyang asawa sa pagtugtog ng violin kahit sa murang 
edad pa lang.

“Mama, puwede ko bang dalhin ’yung violin ni Papa, para 
tugtugan si Sister Lucia?” Nakikiusap ang mga mata nitong tila 
laging nakangiti.

Hinaplos niya ang buhok nito. “Oo naman. Siguradong 
matutuwa si Papa lalo na kapag nalaman niya na alam mo nang 
tugtugin ’yung itinuro niya sa ’yong piyesa bago niya tayo iniwan.” 
Nangilid muli ang luha niya nang maalala ang mga sandaling 
iniwan sila ni Kaoru.

Nagkakilala sila ng Korean-Japanese na si Kaoru sa isang 
club na nasadlakan niya sa Japan nang mabiktima siya ng human 
trafficking at ipinagtanggol siya nito sa Hapon na nambastos sa 
kanya. Mula noon ay palagi na niya itong nakikita sa club, palaging 
siya ang request nitong maka-table at panay ang buntot sa kanya 
kahit saan siya magpunta.
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Isang promising law student si Kaoru ngunit mas gusto nito 

ang musika. Napilitan lang itong sundan ang yapak ng ama. 
Napakaikili ngunit napakatamis ng kanilang pag-iibigan. At nag-
iwan ito ng isang kayamanan—si Hana. 

Mula nang lisanin nila ang bansang Japan ay si Hana na 
ang naging buhay niya. Maglilimang taon pa lang ang anak noon 
nang bawian ng buhay si Kaoru dahil sa isang aksidente. Walang 
nagawa ang biyenan niyang babae nang ipa-deport sila ni Hana ng 
asawa nitong tutol na tutol sa pag-iibigan nila ng anak ng mga ito.

Ulila nang lubos si Salome kaya isang matinding pagsubok sa 
kanya ang pagbabalik sa Pilipinas. Mabuti na lang at nakasabay 
nila sa eroplano ang biyudong si Fernando Luzuriaga at inalok siya 
nitong magtrabaho bilang yaya ng anak nito.

“Halika ka na, Hana. Baka hinihintay ka ni Sister Lucia,” 
tukoy niya sa madreng aliw na aliw sa anak niya. Sa monasteryo 
niya iniiwan si Hana tuwing Sabado at Linggo dahil buong araw 
siyang nasa mansion sa mga ganoong araw. 

Humawak ang anak sa kanyang kamay at naglalakad na sila 
papunta sa monasteryo.

“Hana!” Buong giliw na sinalubong ng mahigpit na yakap 
ni Sister Lucia ang paslit. “Kumusta ang munti naming anghel? 
Napakagandang bata.” Pinisil nito ang pisngi ni Hana matapos 
pakawalan.

“Excited po ako sa birthday ko, Sister Lucia. Sabi ni Mama, 
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babalik daw siya dito ’tapos magdadala siya ng malaking-malaking 
cake.”

“Magluluto rin ako ng pansit para humaba ang buhay ng 
aming munting anghel,” anang madre. 

Pumalakpak sa sobrang tuwa si Hana.

“Naku, Sister Lucia, huwag na ho kayong mag-abala,” aniya.

“Salome, hayaan mo na’t natutuwa kami rito sa anak mo. 
Alam mo masaya kami pag dumadating ang Sabado dahil maririnig 
na naman namin ’yung hagikgik at tili niya.”

“Marami pong salamat, Sister Lucia. Nahihiya na po ako sa 
inyo. Kung pupuwede lang sanang isama ko si Hana sa mansion 
ay ginawa ko na.”

“Naku, huwag ka nang mahiya. Para saan pa’t magka-
apelyido tayo? Pamangkin na rin ang turing ko sa ’yo, Salome, 
kahit hindi tayo magkadugo at si Hana naman ay apo ko na.”

“Maraming salamat po talaga.” Niyakap niya si Sister Lucia.

“Babantayan ko si Hana para sa ’yo. Sige na, at baka 
sinusumpong na naman ang alaga mo,” anito.

Nilapitan niya at niyakap nang napakahigpit si Hana. 
“Tandaan mo, Hana, mahal na mahal kita. Babalikan kita dito 
mamayang gabi.”

“Alam ko na po ’yan. Babalikan n’yo po ako, ’tapos magdadala 



9th of March - Corinth De Villa
kayo ng malaking-malaking cake,” inosenteng tugon nito.

“Hay naku, Hana! Payakap nga ulit,” aniya sa anak saka ito 
niyapos ulit. “Magpakabait ka, ha. Babalikan kita, tandaan mo 
’yan.” Hinalikan niya ito sa pisngi bago siya tumayo.

Hatid niya ito ng tanaw habang papasok ito sa monasteryo 
bitbit ang violin ng ama. Nag-flying kiss siya rito nang minsan itong 
tumingin sa gawi niya. Sinalo naman iyon ni Hana at nginitian siya 
nang napakatamis. Baon-baon ni Salome ang matamis na ngiting 
iyon ng kanyang anak habang papunta sa mansion. 

Kung makikita lang siguro ng alaga niya si Hana ay tiyak 
kagigiliwan nito ang kanyang anak at baka makatulong pa iyon 
sa paggaling nito.

—————

“Hana, halika na! Umalis na tayo dito.” Pilit na hinila ni Sister 
Lucia ang batang si Hana. Lumalaki na ang apoy sa monasteryong 
kasalukuyang nasusunog.

“Ayaw ko pong umalis. Darating ang Mama ko. Babalikan 
niya ako,” humihikbing sabi nito sa madre. “Mama!” Pumalahaw 
ito ng iyak nang makita ang naglalagablab na apoy.

“Lucia, lumabas na kayo diyan. Kargahin mo na ang bata!” 
sigaw ng tinig mula sa labas.

Ganoon nga ang ginawa ni Sister Lucia. Malapit na sila sa 
malaking pintuan nang mahulog ang violin ng bata. Nagpumiglas 
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ito para balikan ang instrumento. Nakawala ito kay Sister Lucia 
at binalikan ang nahulog na violin.

“Mahabaging Diyos!” Nanghilakbot sa takot ang madre nang 
makita nitong pabagsak mismo kay Hana ang isang kahoy na nag-
aapoy.

“Mamaaaaaaa!” Pumailanlang ang panaghoy ng bata sa 
kalagitnaan ng malagim na gabing iyon.

—————

Pumunit sa kalaliman ng napakatahimik na gabi ang sigaw 
ni Salome sa kabuuan ng presidential suite ng ospital kung saan 
siya naka-confine. Pupungas-pungas na bumangon si Juan Miguel 
upang daluhan ang ina. 

“Mom, are you okay?” Nilapitan niya ito para yakapin ang 
nangangatal nitong katawan. 

“Si Hana! Napanaginipan ko si Hana! Sumisigaw siya at 
humihingi ng tulong.” Histerikal ito.

“Hush, Mommy. Everything’s gonna be fine. I promise na 
hahanapin ko si Hana. Dadalhin ko siya sa bahay at magkakasama 
na kayo.” Hinaplos niya ang buhok nitong dahan-dahan nang 
numinipis. Sumikdo ang dibdib niya nang sumama at nalaglag 
ang kumpol ng hibla ng buhok nito.

Inihiga niya ito pabalik sa kama nang kumalma na ito. Ang 
laki na ng inilaglag ng katawan ng ginang. Napakalayo sa noon 
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ay malusog nitong pangangatawan. Wala nang kislap sa mga 
mata nito. Ang pumalit doon ay kalungkutan, napakalalim na 
kalungkutan.

Nagbaling siya ng tingin. Hindi niya kayang makita ang 
kapanglawan ng mommy niya. Nakakaramdam siya ng guilt sa 
tuwing makikita iyon sa mga mata nito. Inilihim nito sa kanila ng 
daddy niya ang pagkakaroon nito ng sakit at mas inuna nitong 
alagaan ang kanyang ama kaysa sa sarili nito. 

Mula nang namayapa ang ama ni Jay, anim na buwan na 
ang nakakaraan, ay tumindi pa ang pagiging malungkutin ng 
ginang at dumalas din ang pagdalaw rito ng bangungot. Aminado 
siyang napabayaan niya ang ina nang umuwi sila ng Pilipinas. 
Right after his college graduation a year ago ay nasabak agad 
siya sa training para sa posisyong iniwan ng ama niya sa LGC. 

Ini-on niya ang stereo kung saan nakasalang ang recorded 
CD ng Sad Romance na madalas pakinggan ng mommy niya. 
Sinabayan na rin niya iyon ng pag-hum— kahit alam niyang may 
pagka-sintunado siya—hanggang sa makatulog ang ina. 

Inayos ni Jay ang comforter nito. Binantayan muna niya ito 
upang matiyak na mahimbing na talaga ang tulog nito bago siya 
muling humiga sa watcher’s bed.

Hindi siya makatulog. Palaging nagre-replay sa utak niya ang 
huling pag-uusap nila ng oncologist na si Dr. Oquendo tungkol 
sa kondisyon ng Mommy Salome niya.
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“About my mom’s case, Doc. Puwede po bang prangkahin n’yo 

na ako? Ano ho ba ang chances? Is her radiation therapy doing 
her any good?” 

“Mr. Luzuriaga, I’m sorry to say na maliit talaga ang chance 
na gumaling ang mommy mo. It was already stage 4A nang mag-
umpisa tayo sa gamutan ng cervical cancer niya. We’re trying to slow 
down the progression of her cancer. So far, I believe the chemotherapy 
is good for her.” 

Ngunit parang hindi niya iyon nakikita. Ang nakikita niya ay 
ang paghihirap ng ina sa mga side effects ng therapy nito. Matagal 
din silang hindi nagkita dahil kailangan itong ma-quarantine 
pagkatapos ng radiation therapy nito. 

Parang kailan lang nang lumabas sa ospital ang mommy 
niya. Wala pang isang buwan ay bumalik sila sa pagamutan dahil 
sa extreme bleeding at abdominal pain nito noong isang araw. 

Sinulyapan ni Jay ang ina, tulog na tulog ito sa kama. Kung 
nasa bahay sila, tiyak na si Hana ang iniisip nito. Sinubukan niyang 
palitan ang puwesto ni Hana sa puso nito ngunit pagkatapos ng 
labing-dalawang taon ay bigo pa rin siyang magawa iyon. 

Kailanman ay hindi niya mapapalitan ang lugar ni Hana sa 
puso ng ina nito. Minahal at inalagaan siya ni Mommy Salome 
na parang tunay na anak ngunit higit pa rin ang pagmamahal 
nito kay Hana.

 He had caught her crying a hundred times lalo na kapag 
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malapit na ang kaarawan ng pinakamamahal nitong anak. Palagi 
itong nakaupo sa gitna ng kamang halos mapuno na ng regalo 
habang yakap-yakap ang life-size teddy bear. Halos mapuno na rin 
ng mga regalo ang buong kuwarto. Nakaplano na ang paghahanap 
ni Jay sa naiwan nitong anak right after college kaya lang ay 
nagbago iyon nang magkasakit at pumanaw ang daddy niya.

—————

“Open your mouth, Mommy.” Sinubuan niya ito ng isang 
kutsarang oatmeal nang ibuka nito ng bibig. “One more pa.” 
Ginawa niya iyon hanggang sa maubos nito ang pagkain. Inabutan 
niya ito ng tubig pagkatapos.

“Ako na,” sabi nito.

Nakangiting tumango siya at tumayo para iligpit ang platong 
ginamit nito. Pagtalikod niya, alam ni Jay na nabitawan nito ang 
baso. Lumikha iyon ng ingay at kumalat ang bubog sa sahig. 
Kasunod niyon ay ang ungol ng mommy niya. Agad niyang ibinaba 
ang hawak at dinaluhan ang inang namimilipit sa sakit habang 
nakadiin ang mga kamay nito sa bandang puson.

Nag-panic siya nang makakita ng maraming dugo sa kama. 
Pinindot niya ang button para alertuhin ang naka-duty sa nurses 
station. Agad namang may dumating para asikasuhin ang ginang. 
Kailangan ulit itong masalinan ng dugo.

Natutulog na itong muli nang dumating ang katiwala nila 
sa mansion. “Natatakot ako, Manang. Ayaw kong mawala si 



9th of March - Corinth De Villa
Mommy.” Hinawakan siya ni Manang Fely sa balikat. Ito ang 
papalit sa kanya sa pagbabantay. “Ayaw kong mawala siya nang 
hindi man lang nakikita ang anak niya. Hindi ho kakayanin ng 
konsyensya ko.”

“Pero saan mo hahanapin ang bata? Di ba ipinahanap siya 
noon ng daddy mo at ang sabi ay patay na daw? Namatay doon 
sa sunog sa Hacienda Luzuriaga.”

Naihilamos ni Jay ang palad sa kanyang mukha. Namatay 
sa sunog si Hana. Isa iyong kasinungalingang hinabi ng ama 
para hindi sila iwan ni Salome. Pumanaw ang ama niya na 
pinaninindigan ang kasinungalingang iyon sa asawa.

“Hindi ho namatay ang bata, Manang Fely. Walang nakitang 
bangkay hindi dahil sa naabo iyon sa sunog.” Tumingin siya sa 
kasambahay at bakas sa mukha nito ang kalituhan. “Walang 
nakitang Hana dahil hindi siya ipinahanap ni Dad. Pinaniwala 
niya lang si Mommy na namatay si Hana sa sunog para hindi na 
niya kami iwan,” pagbubunyag niya sa katotohanan.

Nagimbal si Manang Fely sa nalaman nito. “Alam kong mahal 
na mahal niya si Salome at labis siyang nag-aalala sa kalagayan 
mo kaya niya nagawa iyon. Kayong dalawa, mahal na mahal n’yo 
siya. Pero mali pa rin ang ginawa ninyong pagsisinungaling.” 

“Kaya nga po hahanapin ko si Hana at dadalhin ko siya dito.” 

Pumasok si Dr. Oquendo sa silid. Alam niyang may balita na 
ito sa test results na isinagawa sa kanyang ina. Tatlong araw pa 
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lamang sila sa ospital ay kung anu-ano nang tests ang nagawa rito.

Nag-usap sila ng manggagamot malapit sa pinto. Mahina 
at mababa ang boses nito. “Nag-metastasize na ang cancer sa 
ibang organs niya. Her liver is badly damaged. She has reached 
the terminal stage. Tuloy pa rin ang treatment to slow down the 
cancer progression and to relieve her pain. It won’t give her cure 
but it can prolong her life for a year or so, depending on how her 
body will respond to the treatment. It will also depend greatly 
on her will to survive.” 

—————

Sinabi rin ng manggagamot kay Salome ang ibinalita nito 
kay Jay. Tingin ng binata, parang wala lang sa mommy niya ang 
narinig. Parang mas apektado pa siya sa kondisyon nito. 

Nakangiti pa ang ina nang kausapin siya. “Bakit ba 
malungkot ka? I still have a year left. Or more kung ipapahintulot 
iyon ng Diyos. Matagal na panahon pa iyon para matupad mo 
ang promise mo sa akin. Hahanapin mo si Hana ko, di ba?”

Wealth couldn’t buy her mom’s life. Ganito pala ang 
pakiramdam kapag wala ka nang magagawa para mapahaba 
pa ang buhay ng taong pinagkakautangan mo ng loob at halos 
lahat-lahat. 

“Yes, Mommy. I will find her.” That was the least and the 
best he could do for his mom. Ang hanapin at dalhin si Hana rito.


