
Wicked - Dior Madrigal

Kurt Leviste was not happy. 

Iritadong pinanood ng binata ang pagtama ng mapusyaw 
na ilaw sa likidong laman ng hawak niyang kopita. Rinig niya 
ang boses ng kaibigan na kumakausap sa kanya pero wala roon 
ang isip niya. Hindi rin niya pansin ang babaeng nakakawit sa 
kanyang braso o ang tunog ng musika sa paligid. Kaarawan iyon 
ng isa sa mga kaibigan niya at kasalukuyan silang nasa loob ng 
Hades, ang bar and restaurant na pagmamay-ari niya. 

Idinikit ng babaeng katabi ang malusog nitong dibdib sa 
kanyang braso at wala sa loob na napatingin siya rito. The woman 
smiled seductively at him and he felt his lower body react.

He smiled lazily at the woman. 

“Let’s find a quiet place, Kurt,” bulong nito sa kanyang tainga 
at lalong idinikit ang dibdib sa kanya. 

He sighed and nodded.

He might as well indulge. It was a party after all. At kahit 
pasakitin niya ang kanyang ulo sa pag-iisip ng solusyon sa 
problema niya, wala ring mangyayari. 

“Later, Ian.” Tinapik niya sa balikat ang kaibigan at 
ipinulupot ang braso sa baywang ng babeng katabi.
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Ian rolled his eyes and the woman giggled in glee. Matabang 

siyang ngumiti sa una at iginiya ang babae papunta sa kabilang 
side ng club. Nasa likod niyon ang entrance papunta sa office niya. 

Nagsimula itong hagkan ang kanyang leeg habang 
minamaniobra niya sila sa gitna ng mga nagsasayaw na mga 
katawan. Ibiniling niya ang mukha upang hagkan ito sa bibig 
pero may bumangga sa kanila.

“Sorry!” a feminine voice said above the noise.

Iritado siyang nagtaas ng tingin. Big brown eyes set in a 
delicately beautiful face stared back at him. 

Nakatalikod na ito at humalo na sa dagat ng mga tao bago 
pa siya makakurap. Pero sapat ang sandaling iyon para makita 
niya nang maliwanag ang mukha nito. 

Naramdaman ni Chase ang pagdagundong ng kanyang 
puso at ang paglaki ng kanyang mga mata. Hindi siya maaaring 
magkamali. 

That face…

She had a heart-shaped face, high cheekbones, a graceful jaw 
line, and a small nose. Her lips were rosy, her lower lip slightly 
fuller than the upper lip. Walang duda na maganda ang babae 
pero marami na siyang nakitang mas maganda pa kaysa rito. 

So no, hindi ang kagandahan nito ang dahilan kung bakit 
nanlaki ang mga mata niya o kung bakit napakabilis ng tibok ng 
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puso niya.

May nakasagi sa kanya at saka lang siya ulit natauhan. Agad 
niyang binitawan ang babaeng kayakap at marahas na itinulak 
ang mga tao sa kanyang daraanan. 

“Kurt!” narinig niyang sigaw ng babaeng kasama pero hindi 
niya ito pinansin. 

Tila pumipintig ang bawat ugat sa katawan niya habang 
itinutulak ang mga taong kanyang nadadaanan. He could not 
believe this. Hindi siya maaaring magkamali. That woman could 
only be one person! Iyon o kamag-anak ito ng taong hinahanap 
niya. Kung hindi man…

Nahagilap ng mga mata niya ang mahaba at tuwid na tuwid 
na buhok nito mula sa dagat ng mga tao. Hila-hila ito ng isa pang 
babae papunta sa balcony ng bar.

“Get out of my way!” bulyaw niya sa mga taong nakaharang. 

May ilang nagmura. Some even pushed him back. Pero 
dere-derecho niyang tinungo ang balcony. 

Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso habang hinahabol 
ang babae. Hindi siya maaaring magkamali. He knew that face! 
Ilang buwan niyang tinitigan at pinag-aralan iyon nang ilang ulit. 

The woman was the spitting image of Aurora Esteban! 

Halos mahilo siya sa bilis ng tibok ng kanyang puso sa 
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isiping iyon. Si Aurora Esteban at ang pamilya nito ang source 
ng mga problema niya nitong nakaraang mga buwan. Si Aurora 
ang first love ng kanyang Lolo Gustavo. Nakilala ito ng abuelo 
noong nagbakasyon ito sa Quezon matapos ang World War II. Na-
in love dito ang lolo niya pero dahil engaged na ito sa kanyang 
Lola Lucille, kinailangan nitong iwan si Aurora at pakasalan ang 
abuela. 

Ngayon, gusto itong hanapin ulit ng kanyang lolo; patay man 
o buhay. Gusto nitong ibigay kay Aurora ang mga love letters na 
sinulat nito para rito. May kasunduan ang lolo niya at ang pinsan 
niyang si Brandon. Kapag nahanap ng huli si Aurora at pakasalan 
ang apo ng babae, ibibigay ng abuelo sa pinsan ang walumpung 
porsyento ng kayamanan nito pati na ang CEO position sa Hermes 
Lab, ang pharmaceutical company ni Gustavo Leviste. 

Lucky for Kurt, his cousin—golden boy Brandon Leviste—
went bat-shit crazy and fell in love with some other chick. Kurt 
thought it was time he steal the spot light and bag the CEO 
position along with his grandfather’s wealth. 

Siya na lang ang magpapakasal sa apo ni Aurora Esteban 
kung mayroon. Pero ayon sa confirmed reports ng isa pang pinsan 
niya—si Trent—na sunod na inutusan ng kanyang lolo, namatay 
sa isang maritime accident si Aurora at ang nag-iisang anak nitong 
si Ylodia. Wala na rin itong ibang pamilya. 

Umupa rin siya ng sariling mga detectives pero ganoon din 
ang lumabas sa mga reports. 
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Patay na si Aurora, patay na rin ang anak nito, wala na 

rin itong ibang kamag-anak. And there went his damn chance 
to hoard his lolo’s wealth. Ngayon, malamang sa malamang, sa 
pinsan pa rin niyang si Brandon ipapamana ang CEO position, at 
malamang sa malamang din ay sa charity mapupunta ang eighty 
percent ng yaman ng matanda. 

Noon ay wala siyang paraan para pigilan iyon, pero ngayon…

Nakarating si Kurt malapit sa balcony. Sinalubong siya ng 
malamig na hangin.

“Stop flirting with him if you don’t want me to tell everyone 
who you really are,” banta ng isang di kilalang babae. Nakatalikod 
ito sa kanya.

Nasa third floor sila at tanging liwanag lamang ng mga 
Japanese lanterns na nakasabit sa kahabaan ng kisame ang 
nagsisilbing ilaw. 

Nakatayo naman paharap sa kanya ang doppelganger ni 
Aurora. Kitang-kita ni Kurt ang magandang mukha nito. Muli 
siyang tila nabatubalani sa laki ng pagkakahawig nito sa first 
love ng kanyang lolo. 

The resemblance was just uncanny.

“Who I flirt with is none of your business. Kasalanan ko ba 
kung kahit nagparetoke ka na, eh, ayaw pa rin niya sa ’yo? Grow 
up, Darling. You can’t bully people just because you have money.” 
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Puno ng pang-uuyam ang tinig nito, napakalaking kabaligtaran 
sa napakaamo at napakaganda nitong mukha.

“You bitch!” Akmang sasampalin ito ng una pero maagap 
itong napigilan ng look-alike ni Aurora. Nagpatuloy sa pagtalak 
ang kaaway nito. “Layuan mo siya! I’ll tell everyone who you 
really are, you gold-digging, social climbing bitch! Hindi ka ba 
nahihiya sa sarili mo? May hacienda ka sa probinsya? Please! 
You’re no one! Isang kahig isang tuka lang kayo sa lugar natin. 
Hah, you’re even worse than that. Laging nagmamakaawa ang 
lola mo sa kahit na sino para lang mairaos kayo! You think he’ll 
still like you if he finds out the truth? He won’t! Get the hell away 
from him if you don’t want me to ruin you—”

Natigil ang pagbubunganga nito nang daklutin ng 
sinusundan niyang estranghera ang panga ng babae. Mula sa 
kinatatayuan ay tanaw ni Kurt ang apoy sa mga mata ng tila 
nagtitimping babae. 

“Listen, you spoiled little brat. Gusto mong magsiraan tayo? 
Go ahead. Gusto mong ipagkalat ko ang pictures mo bago ka 
nagparetoke? Hindi ka niya pinapansin ngayong ayos na kahit 
papaano ang hitsura mo, ano sa tingin mo ang magiging reaksyon 
ni Kurt kapag nakita niya kung gaano ka kapangit dati? 

“What will your snotty friends say, dear little Brenda? We 
both know they don’t really like you, nagpaplastikan lang kayong 
lahat. One mistake and they will tear you apart. Or maybe I 
should just show your parents pictures of you getting all drunk 
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and friendly with your f*ck buddies. Remember your strip billiards 
last week? What about your orgy at that fancy hotel? Girl, piliin 
mo ang mga sinasamahan mo. Those people took pictures of 
you, hindi mo alam? Sisirain ka nila kung hindi mo sinisira na 
ang sarili mo. 

“Ano na lang ang sasabihin ng mababait mong mga 
magulang? O ng lolo mo? O ng uncle mong kura paroko? They 
will disown you, bitch. Kaya ’wag mo ’kong takutin, Brenda. You 
should know better than that.”

Marahas nitong binitawan ang babae at itinulak. Taas-noo 
itong naglakad papunta sa exit ng balcony pero natigilan nang 
makita siya. Nakita ni Kurt ang paglaki ng mga mata nito nang 
mapagtantong may nakarinig sa pag-uusap ng mga ito. Humarap 
ang tinawag na Brenda sa kanila at napasinghap ito nang makita 
siya. 

“Oh, my God!” Tinakpan ng nagulat na babae ang mukha 
nito at tumakbo sa gilid niya paalis ng balcony. 

Naiwan sila ng carbon copy ni Aurora sa madilim na 
balkonahe. 

Nanatili itong nakatayo lang sa harap niya, tiim-bagang na 
nakatitig sa kanya. Mukha itong mabangis na hayop na nahuli 
sa isang patibong. 

Tumaas ang sulok ng kanyang mga labi. 



Wicked - Dior Madrigal
Tuwid na tuwid ang balingkinitan nitong katawan. Nakasuot 

ito ng isang maliit na bestida na hapit sa katawan nito. The fabric 
molded her curves, accentuating her small waist and flattering 
the fullness of her breasts and hips. Hantad ang mahahaba at 
mahuhubog nitong mga binti at natagpuan niya ang mga matang 
hinahagod ang mga iyon. He found himself wondering how it 
would feel like to run his hands across her smooth thighs, taste 
her soft, creamy skin with his tongue.

Lust burned through his bloodstream as his eyes flickered 
back to her face. Matiim pa rin itong nakatitig sa kanya. Hindi 
dapat bumagay ang matigas nitong anyo sa maamo nitong mukha, 
pero lalo lamang niyong pinatingkad ang ganda ng babae. She 
looked wild, fierce, and dangerous as hell. 

 “What do you want?” she bit out, her face hostile. 

Humakbang siya palapit dito at wala itong nagawa kundi 
ang humakbang paatras. Nakita niyang nakakuyom din ang mga 
palad ng babae. 

Tumama ang likod nito sa dingding ng balkonahe at nakita 
niya ang paggapang ng panic sa maganda nitong mukha. Huminto 
siya ilang sentimetro ang layo buhat dito, itinaas ang dalawang 
kamay at ipinatong sa dingding sa magkabilang panig ng mukha 
nito. He could feel the heat of her body radiating toward him, 
her warm scent flooding his nostrils, her fragrant breath touching 
his lips.
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Matalim itong tumitig sa kanya. “If you’re going to blackmail 

me using what you’ve heard, save it—”

“I have a proposition for you.” Paos ang tinig ni Kurt at 
mababa. 

Nanatiling matalim ang titig nito sa kanya.

Lumapad ang kanyang ngiti at inilapit niya ang mukha sa 
gilid ng mukha nito. Idinikit niya ang mga labi sa punong tainga 
ng dalaga at naramdaman niya ang paghugot nito ng hangin. 

“I heard everything you and your friend Brenda said, and I 
want you to do something for me.”

“Sinabi ko na, if you’re going to blackmail me—”

“I’m going to pay you ten million pesos if you agree to do 
as I ask.”

Natahimik ang babae. Lumayo siya nang kaunti para mas 
matitigan ito. Kulay tsokolate ang mga mata nito, matiim pa 
ring nakatingin sa kanya, pero may ibang emosyon na ngayon 
sa mga iyon. 

Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Another money hungry 
human just like him. 

Well, at least, hindi siya mahihirapang kumbinsihin ito.

“I need you to do two things for me.”
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“What things exactly?” tanong nito sa wakas.

Kurt’s smile turned triumphant. Itinaas niya ang isang kamay 
at ipinulupot ang ilang hibla ng buhok nito sa kanyang mga daliri. 
She had such silky hair, he wondered if it was natural.

“I want you to pretend to be someone.”

Napakunot ito sa narinig, tila hindi makuha ang gusto 
niyang ipagawa, pero nagtanong lang ulit ito. 

“What’s the other thing?”

Bumalik ang titig niya sa magaganda nitong mga mata, 
pagkatapos ay bumaba iyon sa malalambot at mapupula nitong 
mga labi. Marahan niyang hinaplos ng mga daliri ang pang-
ibabang labi nito. Naramdaman niya ang pagbilis ng hininga nito 
pero hindi siya nito pinigilan. 

He smiled and flicked his gaze back to her eyes. 

“I want you to marry me.”


