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Isla ng Siquijor, ika-31 ng Oktubre, 1712 

Walang patid ang pagtulo ng luha ni Cleotilda habang 
nakatingin sa libingan ni Ernesto. Sa kanyang mga bisig, 
mahimbing na natutulog ang kanilang dalawang buwang gulang 
na anak. Umaalingawngaw sa kanyang isip ang sumpa ni Aurora. 

“Magmula ngayon hanggang sa katapusan ng mundo, 
walang babae sa inyong angkan ang magkakamit ng kaligayahan. 
Ipagkakait ko sa inyo ang lahat ng lalaking iibigin ninyo, tulad ng 
ginawa ninyo sa akin. Kinuha ninyo sa akin si Julio sa pamamagitan 
ng dahas. Ang lahat ng lalaking mamahalin ninyo ay kukunin din 
sa inyo sa pamamagitan ng dahas.”

Hindi niya inaasahang magiging ganoon kabilis ang bisa ng 
sumpa. At lalong hindi niya inaasahan ang makikita sa pag-uwi 
niya sa kanilang tahanan. 

Sa kanyang likuran, nakatayo ang kanyang mga kapatid na 
sina Cornelia, Soledad at Adelia. 

“Kailangan nating baliktarin ang sumpa.” Matatag ang 
kanyang tinig kahit pa patuloy ang pagtulo ng luha. “Hindi lamang 
para sa atin, kundi para sa ating mga anak, sa ating mga apo.” 

“Hindi natin matatanggal ang sumpa, alam mo iyan,” 
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mahinang paalala ni Cornelia. 

“Marahil nga, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi tayo 
maaaring maglagay ng pangontra.” Hinarap niya ang mga kapatid. 
“Hindi natin maaaring tanggapin na lamang na pagkakaitan ng 
kaligayahan ang mga kababaihan sa ating pamilya.”

“Wala tayong ginawang masama,” bulong ni Soledad. 

Pinisil ni Cornelia ang kamay ng nakababatang kapatid bago 
siya muling binalingan. “Ano’ng nais mong gawin?” 

Humugot siya ng lakas mula sa kanyang pagmamahal sa 
asawa at sa kanyang pagdadalamhati sa pagkawala nito bago 
tiningala ang mga kapatid. 

“Kinuha niya sa akin si Ernesto dahil sa pagkamuhi niya sa 
ating angkan. At nag-iwan siya ng kasamaang dadalhin ng ating 
pamilya hanggang sa matapos ang sumpa.” Tumingin siya sa 
malayo ngunit tila wala siyang nakikita. “Darating ang panahon 
na apat na kababaihan mula sa ating dugo ang magtatapos niyon. 
Ang pinakamabisang kalaban ng pagkamuhi ay pag-ibig. Binigyan 
siya ng lakas ng kanyang pagkamuhi. Bibigyan tayo ng lakas ng 
pag-ibig.” 

Hinaplos ni Cleotilda ang pisngi ng kanyang anak at muling 
tumulo ang kanyang luha. 
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Three hundred years later… 

Paborito ni Cleopatra Medrano ang lahat-lahat ng tungkol 
sa kanilang business. Mula sa wind chime sa tapat ng kanilang 
pinto na may nakasabit na mga buwan at bituin, hanggang sa 
mga pangalan nilang magkakapatid na nakaukit sa alibata sa 
isang malapad na piraso ng driftwood sa likod ng counter. 

Paborito rin niya ang amoy ng mga homemade beauty 
products na kanilang ibinebenta, ang mga accessories na gawa 
sa gemstones at crystals. Gusto niya ang mga libro sa witchcraft 
at Wicca, palmistry, tarot reading at astronomy na kasama sa 
kanilang stock. At gusto niya ang nakaka-relax na musikang 
tumutugtog sa kanilang tindahan sa tuwing papasok siya roon. 

Mahal niya ang Wiccan tulad ng pagmamahal niya sa 
kanyang tatlong nakababatang kapatid. At gagawin niya ang 
lahat ng makakaya para masigurong magtatagumpay ang 
kanilang negosyo. After all, siya—si Cleopatra Medrano—ang 
self-appointed, one-woman marketing team ng kanilang business. 

At ang self-appointed, one-woman marketing team ng 
Wiccan ay kasalukuyang nakatayo sa kanyang maliit na opisina 
sa kanilang tindahan, hawak ang teleponong hindi pa rin niya 
maibaba kahit pa may ilang minuto na mula nang matapos ang 
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tawag. 

She had an appointment with Lalaine Arellano, ang mismong 
General Manager ng Insular Hotel Manila dahil interesado itong 
magtayo ng branch ng Wiccan sa nasabing hotel na pag-aari ng 
pamilya nito. Hawak pa rin niya ang auditibo nang kumatok si 
Cordelia. 

“Ate Cleo, ito na ’yong...” Natigilan ito nang makita ang 
mukha niya. Mabilis na pumasok ang kapatid sa kanyang opisina. 
“Ano’ng nangyari?” nag-aalala nitong tanong. 

Tumayo si Cleo at nagtungo sa main store area kung saan 
nakaupo sa cash register ang kapatid nilang si Soraya habang 
gumagawa ng mga accessories, at nasa café area ang bunso nilang 
si Alethea na siya nilang barista.

“Girls,” tawag niya. “Quick staff meeting please.”

Nang nasa loob na silang lahat ng silid, naupo ang tatlo 
sa sofa habang siya ay nanatiling nakatayo at nakasandal sa 
kanyang mesa. 

Siya, si Cleopatra, ang panganay, ay pinakamatangkad sa 
kanilang apat, may mahabang unat na buhok at maganda at 
mapupungay na mga mata. Masasabi niyang minsan may single-
minded determination siyang matapos ang isang trabaho. 

Ang ikalawa niyang kapatid na si Cordelia ay may maiksing 
buhok, a soft, charming face and a pretty smile. Ito ang gumagawa 
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ng mga homemade beauty products tulad ng soaps, bath gels at 
lotions. Palakaibigan ito, creative at matalino.

Ang ikatlo niyang kapatid, si Soraya, ay petite, mahaba 
ang kumukulot na buhok na laging nakapusod o nakatali at 
bilugan ang mga mata na napapaligiran ng mahahabang pilik. 
Mahiyain ito kaya madalas mapagkamalang mataray. Ito naman 
ang gumagawa ng mga accessories at ito rin ang full-time nilang 
shopkeeper. 

Ang bunso ng pamilya na si Alethea ay tulad ni Cleo na 
matangkad at may mahabang unat na buhok at charming na 
ngiti. Kahit pa masipag sa trabaho, masasabi ring happy-go-lucky 
ito. Masayahin din si Alethea, palakaibigan at mabiro. Ito ang 
nangangalaga sa kanilang café, bilang dessert at pastry chef at 
barista. 

Mukha lang silang mga ordinaryong babae na nagpapatakbo 
ng kanilang business, mga babaeng madaraanan sa mall o 
makakasalubong sa paglalakad. Malayo iyon sa katotohanan. 

Dahil walang ‘ordinaryo’ sa magkakapatid na Medrano. 
Dumadaloy sa kanilang ugat ang dugo at kapangyarihan ng mga 
ninuno nilang babaylan. 

Biniyayaan sila ng kakayahang hindi karaniwan sa isang 
ordinaryong tao. Iyong mga kakayahang itinatago nila, na 
tanging sila lamang ang nakakaalam. At kahit hindi nila tunay 
na sinusunod ang relihiyon na Wicca, makikita pa rin ang 
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impluwensya nito sa kanilang mga pagkatao. 

“Okay na ba?” tanong ni Cordelia na puno pa rin ng pag-
aalala ang mga mata. “Can you tell us what’s wrong?”

“Nothing’s wrong,” sabi niya. “Sa katunayan, I think 
something is very, very right.” 

“Anong meron, ’Te?” tanong ni Alethea. 

“Naalala n’yo na nagsabi akong susubukan kong tingnan 
kung puwede tayong magbukas ng isa pang branch ng Wiccan?”

Sabay-sabay na tumango ang tatlo. 

“Well, I received a call from Lalaine Arellano,” sabi niya 
bago muling huminga nang malalim at ngumiti nang malapad. 
“She’s Insular Hotel Manila’s General Manager and she says she’s 
interested in opening a branch sa mismong hotel nila!”

Napabungisngis siya nang malaglag ang panga ng mga 
kapatid at sabay-sabay silang tumayo, tumili at nagyakap-yakap. 

“Oh, my God! Oh, my God!” sabi ni Cordelia na nagsasayaw 
pa. 

“Of course kailangan ko pa siyang makausap,” sabi ni Cleo 
habang nakaakbay kay Soraya at Alethea. “Pero this is a step. A 
big step for us.” 

“I’m sure kukunin nila tayo,” sabi ni Soraya na kanilang 
forever optimist. “Hindi ka nila matitiis!” 
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“Sayang at babae ang GM!” biro ni Alethea. “Kung lalaki 

lang sana, sigurado ’kong makita lang n’on si Ate Cleo, ’yon pa 
ang magmamakaawang pirmahan na niya ang business contract!” 

Tumatawa silang nagsiksikan sa sofa na magkakabuhol ang 
mga braso. Nasa gitna si Cleo at nakasandal sa magkabila niyang 
balikat ang mga ulo nina Soya at Thea. Nakasiksik naman sa 
isang dulo si Cordie na nakaangkla ang isang braso sa kanilang 
mga baywang. 

“Idea ko ito,” mahinang sabi ni Cleo. “Ako ang namilit na 
itayo natin ang business na ito.”

“At dahil spoiled brat ka—” Tumawa silang apat sa sinabing 
iyon ni Cordie. 

“Yes, dahil sa brat ako, napaoo ko kayo,” sang-ayon niya. 
“Pero ang laking risk nito. Na pinilit ko kayong ilagay sa isang 
business ang mga shares n’yo sa mana natin galing kina Lola.”

“Hindi mo kami mapipilit kung talagang hindi namin ito 
gusto,” sabat ni Soya. 

Muling tumawa si Cleo at hinalikan ang noo ng kapatid  
bago ito muling niyakap. “Siguro, o baka ginamitan ko lang 
kayo ng powers of persuasion ko, pero I’d like to thank you for 
this, for Wiccan. Siguro, sa ating apat, ako lang ang nangarap na 
magkaroon ng business pero hindi n’yo ako iniwan, at tinulungan 
n’yo akong maabot ang pangarap ko.”
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“Hay, naku, Ate,” tawa ni Thea. Dumerecho ito ng 

pagkakaupo. “Tama si Ate Soya, ano. Kung hindi namin gusto, 
hindi namin ilalagay dito sa business ang mga mana namin 
kahit pa gaano kalakas ang powers of persuasion mo. Saka 
maganda naman ang takbo ng business natin! Isipin mo na kapag 
nagtagumpay ang Wiccan, mababawi rin namin ang datung na 
ipinuhunan namin dito. May interes pa! Kaya sa katuparan ng 
pangarap mong mag-business, matutupad din ang pangarap 
naming yumaman!”

Tumawa ang magkakapatid. 

“Kailan daw ang meeting?” tanong ni Cordie.

“Bukas. Lunch na lang daw sa hotel. She sounded excited.” 
Huminga nang malalim si Cleo at tumayo para magpalakad-lakad 
sa harap ng sofa. “Excited din ako na hindi ko alam. Nerbyos 
siguro.” Hinarap niya ang mga kapatid. “I mean, sigurado ko 
kasing mababago nito ang buhay nating apat. Hindi ko alam kung 
paano ko ipapaliwanag pero there’s something.” 

Tumayo si Cordie at kinuha ang kanyang kamay. “There is 
something,” anito na seryoso ang mukha. “Nararamdaman ko rin. 
But I know this will be for the best.” Tumayo na rin sina Thea at 
Soya at kinuha ang kamay ng mga kapatid hanggang sa bumuo 
sila ng isang maliit na bilog sa loob ng opisina ni Cleopatra. “This 
will be for the best.” 

—————
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“Gusto mong magtayo ng branch ng isang New Age store 

sa loob ng isa sa mga hotels natin?” Walang emosyon ang tinig 
ni Ethan Arellano habang nakataas ang isang kilay sa excited na 
kapatid. 

Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa, naalis na ang coat 
at maluwag na ang kurbata pero kahit ganoon, tambak pa rin 
ang kanyang trabaho bilang CEO ng isa sa mga pinakamalalaking 
hotel chains sa bansa. 

Nakikita niya ang sarili bilang isang praktikal na tao at 
tusong businessman. Taliwas sa dalawang paniniwalang iyon 
ang pag-franchise ng isang New Age store dahil una, hindi siya 
naniniwala sa mga kristal-kristal o sa mga ritwal o orasyon, 
at ikalawa, hindi rin siya naniniwalang kikita o kumikita ang 
ganoong uri ng tindahan. 

At ngayon, gusto ng mahal niyang kapatid—ang flighty, 
impraktikal at emosyonal niyang kapatid na si Lalaine—na 
magtayo ng isang branch ng isang New Age shop sa kanilang 
flagship hotel. 

“It’s not just any New Age store, Kuya, ano ka ba? It’s 
Wiccan!” sabi nito na para bang hindi makapaniwalang hindi 
niya alam kung ano ang Wiccan.

Bumuntong-hininga siya. “Ang alam ko sa Wiccan ay 
paganong relihiyon kung saan sumasamba sa puno o bato o kung 
saan pa man ang mga deboto.” 
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Umikot ang mga mata ng kapatid bago ito naglabas ng isang 

catalogue mula sa dalang oversized bag at binuklat iyon sa isang 
pahina. “This is their June catalogue. Tingnan mo.” 

Sinulyapan niya ang mga larawan. 

Ang nakita niya sa catalogue ay isang magandang babae na 
nakasuot ng isang magarang gown. Nakatingin ito sa gilid para 
mas mabigyang pansin ang hikaw nitong gawa sa perlas at maliliit 
na kristal. Nakaayos ang isa nitong kamay sa balikat para ipakita 
ang katernong bracelet. May suot din itong isang kuwintas na 
gawa sa kaparehong materyales. 

Umangat sa mukha ng kapatid ang kanyang mga mata na 
tila ba nagtatanong ng: Ano ngayon?

Muling umikot ang mga mata ni Lalaine. Naupo ito sa silya 
sa tapat niya. “Magaganda ang gawa nilang accessories doon. 
Aside from selling quality pieces, may beauty shop din ang Wiccan. 
They sell these really good lotions and body sprays and mineral 
makeup! And you have to try their café...”

Mabagal na umiling si Ethan. “I don’t know.”

“Trust me on this, Kuya,” sabi ni Lalaine. Naglabas ito ng 
compact mirror at lipstick. May tatak din ng Wiccan ang mga iyon. 
“Hindi na ako bumili ng mahal o imported na makeup pagkatapos 
kong masubukan ang mineral makeup line nila. They’re the 
hottest and hippest new store in the country. Magpapasalamat 
ka sa ’kin.” 
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“Bakit, Lalaine? Kailan pa ako nag-makeup?” Inirapan siya 

nito. “I’ll think about it.” Ibinalik ng kapatid ang mga gamit sa bag 
nito at ngumiti sa kanya sa paraang alam niyang may sasabihin 
itong hindi niya magugustuhan. Naningkit ang mga mata niya. 
“What did you do?” tanong niya.

“I have set up a lunch meeting with Cleo Medrano tomorrow.” 
Kumindat ito bago tumayo at hinila paakyat sa balikat ang strap 
ng shoulder bag. 

“What?” bulalas niya. 

Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. “It’s going to 
be okay. It’s going to be great,” sabi nito. “Trust me. I’ll talk to her 
and do the initial negotiations then we’re going to sign them up.”

“Lalai—”

Muli siya nitong hinalikan sa pisngi. “Trust me, Kuya,” ulit 
nito bago naglakad patungo sa pinto. Sinulyapan siya nito muli. 
“Darating ang panahong pasasalamatan mo ako.” Matamis itong 
ngumiti bago lumabas at isinara ang pinto ng kanyang opisina.

Napailing siya. Siya ang CEO ng hotel na minana nila sa 
kanilang mga magulang at sa kanya pa rin ang huling salita kaya 
hahayaan na lang niya ang ilusyon ng nag-iisa niyang kapatid. 
Hahayaan niyang kausapin nito si Cleo Medrano kung iyon ang 
gusto nito, pero hindi siya papayag na basta-basta lang itong 
magdesisyon dahil lamang sa gusto nito ang hikaw o ang lotion 
na mabibili sa Wiccan.


