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elcome to your new school,” narinig niyang wika 

ni Kaylee sa kanya pagkahinto na pagkahinto ng 

sinasakyan nilang BMW.

Buong kuryosidad na pinaglandas ni Juliet ang kanyang 

paningin sa labas ng nakasarang bintana ng kotse. 

“Ayoko dito. Please take me home,” aniya nang hindi man 

lang tinangkang itago ang pagkairita sa boses.

“No, Catherina! Dito ka magtatapos ng high school, sa 

ayaw mo’t sa gusto. Unless ayaw mong makapagtapos ng 

pag-aaral because I’m telling you, hindi ka na babalik ng 

Maynila,” ani JC, her only brother. Half-brother, to be exact. 

Magkapatid sila sa ama; magkaiba ang kanilang mga ina. 

“Don’t call me ‘Catherina’. Si Daddy lang ang may 

karapatang tumawag sa akin niyan,” pagtataray niya.  

Her real name is Juliet Catherina and only her dad can 

call her ‘Catherina’. All her friends and even her mom called 

her ‘Juliet’. Oh, she missed her. She missed her mommy so 

much. Kung hindi ito namatay may tatlong buwan na ang 

nakakaraan dahil sa breast cancer, hindi sana siya nakaladkad 

ng Kuya JC niya papunta rito sa Sta. Agatha. Isa iyong liblib, 
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maliit at napaka-out-of-date na bayan sa Mindanao. And she 

hated the very fact that she was here now. All the cells in 

her body was dying to go back to their rented apartment in 

Makati. For the umpteenth time, she wished her mommy 

was still here. 

Kanina pa niya gustong magngangangawa dahil sa labis 

na sama ng loob. But if there’s one thing she inherited the 

most from her mother, iyon ay ang tapang nito. Iyon ang 

dahilan kung bakit pinipigilan niya ang sariling umiyak.

“I wanna call you ‘Catherina’ at wala ka nang magagawa 

tungkol doon. Now, get off the car,” anang Kuya JC niya.

“Ayaw pud ug ing-ana ng bata, basin nabag-ohan pa na,” 

narinig niyang wika ni Kaylee sa kanyang kapatid. She didn’t 

understand it, though. She had never learned to speak in 

Cebuano though her daddy was born and raised in Mindanao. 

Maaaring dahil minsan lang naman sa isang taon kung 

pumunta ito ng Maynila para makasama nila ng kanyang 

mommy.

Pagkatapos ay narinig niyang nagpalitan ng kuro-kuro 

sina Kuya JC at Kaylee sa wikang Bisaya pa rin. At kahit na 

wala siyang maintindihan sa sinasabi ng mga ito, malakas 

ang kutob niyang siya ang pinag-uusapan ng dalawa.

Si Kaylee ay nobya ng Kuya JC niya at kung hindi siya 

nagkakamali ay engaged to be married na ang dalawa. Mabait 
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ito, maganda. At sa pagkakaalam niya ay isa itong lokal na 

beauty queen na anak ng isa sa iilan lamang na mayayamang 

angkan ng bayang iyon. 

And if only she had a choice, mas gugustuhin pa niya 

itong maging kapatid kaysa sa kuya niya na simula nang 

sunduin siya sa Maynila may isang buwan na ang nakakaraan, 

ay wala nang ipinakita sa kanya kundi ang kagaspangan ng 

pag-uugali nito. Ni hindi nga niya maintindihan kung paano 

sila naging magkapatid gayong tila ang init-init ng dugo 

nila sa isa’t isa. Kung hindi lang dahil sa hindi matatawaran 

nilang pagkakamukha ay nunca siyang maniniwalang iisa ang 

dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat. 

“She’s not a kid anymore. She’s already thirteen and she 

should act like one,” said Kuya JC, thus, confirming her guess 

that she was indeed their subject.

“Okay, okay,” ani Kaylee. “Ako na’ng bahala sa kanya.” 

Nakangiti itong bumaling sa kanya. “Let’s go? Sasamahan na 

kita sa magiging classroom mo.”

At kahit hindi pa rin maatim ng buo niyang sistema na 

ang lugar na iyon ang magiging bagong eskuwelahan niya ay 

bumaba na rin siya ng kotse. It’s better to be anywhere but 

inside the car with her Kuya JC.

“If you want, I can show you around the campus. Dito 

din kasi ako nag-high school,” anito sa wikang Tagalog, for 
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her benefit. Her Tagalog was a bit off but she didn’t mind. 

Ang importante ay nagkakaintindihan sila. 

Gustong sabihin dito ni Juliet na mukhang wala namang 

dapat i-tour sa campus na iyon dahil sa sobra niyong liit kung 

ikukumpara sa dati niyang paaralan. It was old and ugly that 

it could hardly pass for a nursery school. The classrooms 

looked like dirty old pigpens. But she opted to keep her 

mouth shut. Kaylee’s nice and she didn’t want to offend her. 

“Probably, eh, malayung-malayo ang school na ito kung 

ikukumpara sa dati mong school. But you just have to give 

it a try, okay? Malay mo, masanay ka rin dito,” anang babae 

noong papasok na sila sa isang lumang two-storey building 

na gawa sa kahoy ang ikalawang palapag.

Never, she thought. Kahit yata magunaw na ang mundo 

ay hinding-hindi siya masasanay sa ganoon kapangit na lugar. 

Ngayon pa nga lang ay diring-diri na siya. And the staircase 

looked scary; she was even surprised when it didn’t squeak 

as they took the flights up. 

“Nakikita mo ‘yan? Iyan ang building na ipinapagawa 

ngayon ng daddy mo para sa paaralang ito, his latest project,” 

ani Kaylee noong nasa ikalawang palapag na sila ng building 

na iyon habang itinuturo ang isang under construction pang 

gusali roon sa isang bahagi ng campus. 

She remained silent.
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Maliban sa kanila ay wala na siyang ibang nakikitang 

naglalakad sa kahit na saang parte ng campus, lahat ay nasa 

loob na ng kani-kanilang classrooms. At habang naglalakad 

sila sa hallway, nararamdaman niya ang pagsunod ng mga 

mata sa kanila. Daig pa nila ang artista. Hindi nga niya lubos 

malaman kung matatawa siya o maiirita. 

“This will be your new classroom,” ani Kaylee nang nasa 

tapat na sila ng isang partikular na silid-aralan.

Kaagad na tumigil sa pagkaklase iyong guro nang makita 

sila at saka ito dali-daling lumabas upang salubungin sila. 

And the inevitable happened the next few minutes; she 

was introduced as the new student of that school. Hindi 

maikakaila ang pagkamangha sa mukha ng lahat. Hindi alam 

ni Juliet kung dahil ba iyon sa kanyang hitsura o dahil siya 

ang anak ng kasalukuyang mayor ng bayang iyon. Siya ang 

matagal nang pinag-uusapang bastarda ng mayor. 

✿♥‿♥✿

“Wow! Guwapa!” narinig niyang wika ng kaklase at 

kaibigan niyang si Jesse na naging dahilan kung bakit 

napabaling si Romeo sa direksyong tinitingnan nito. 

Kasalukuyan silang kumakain ng pananghalian sa school 

canteen.

Napangiwi siya. “Si Lilian?” aniya, ang tinutukoy ay 

ang admirer niyang nasa ikatlong taon na at ginawa na 
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yatang major subject ang pagpapa-cute sa kanya. “Kanus-a pa 

nahimong guwapa si Lilian, ha?”

“Hindi ’yan, Pare. Iyong isa,” sagot nito sa wikang Bisaya 

pa rin habang itinuturo ng nguso ang isang partikular na 

direksyon.

At noon niya nakita ang tinutukoy nito, natatakpan kasi 

ito ng isa pang estudyante kanina kaya hindi niya kaagad 

nakita. At tama si Jesse, namumukod-tangi nga ang ganda 

nito kaysa karamihan sa mga estudyante ng paaralan nila. 

Pambihira. Ang kinis ng kutis nito, iyon bang kaunting-

kaunti na lang ay magmumukha nang Amerikana. Lampas-

balikat ang mahaba nitong buhok na may malalaking kulot sa 

dulo na kapag tinatamaan ng sikat ng araw ay tila nag-iiba ng 

kulay, mula sa pagiging itim ay nagiging reddish brown ito. 

Pati paglalakad ng babae ay naiiba rin, tila bilang na bilang 

ang bawat paghakbang. And for the first time in four years, 

na-appreciate niya ang school uniform nila. It simply looked 

perfect on her.

“Oh, Rob. Nakanganga ka na diyan. Daig mo pa ang 

nakakakita ng lalapaing buhay na manok, ah,” kantyaw 

sa kanya ni Vermon sa wikang Bisaya pa rin. Isa rin ito sa 

bumuo ng barkadang kinabibilangan niya. 

His full name was Roberto Meo Arguilles kaya ‘Rob’ 

ang tawag sa kanya ng mga kaklase at mga kaibigan niya. 
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Pero sa bahay ay ‘Romeo’ talaga ang kanyang palayaw. 

Roberto was taken from his grandfather’s name while Meo 

was a shortened version of his father’s name which was 

Bartolomeo.

“Estudyante ba ’yan dito? Ba’t parang ngayon ko lang 

yata nakita dito sa campus?” sabat naman ni Andre, ang 

pang-apat sa kanilang magkakabarkada. Mula first year high 

school, sila na ang magkakatropa. 

“Huli ka naman sa balita, Pare, eh! Oo, bagong 

estudyante ’yan dito. First year. Kakalipat lang niyan dito 

noong isang araw,” wika ni Vermon.

“Transferee? Sa Pebrero? P’wede ba ’yun, halos 

magtatapos na ang taon?” aniya habang tinitingnan ang 

magandang transferee na noon ay nakakunot-noo habang 

tinitingnan ang mga nakahilerang pagkain sa food counter 

na tila ba ngayon lang ito nakakita ng puto, suman, pancit at 

kung anu-ano pa. At kahit yata anong pagkunot ng noo ang 

gawin nito ay hindi pa rin mababawasan ang gandang taglay 

ng babae. He was a hundred percent sure that she was the 

most beautiful student who ever walked the ground of Sta. 

Agatha High School.

“Eh, siyempre, matatanggihan ba naman ni Mr. 

Madlangawa ang anak ni Mayor Ortega?” ani Vermon na ang 

tinutukoy ay ang principal ng eskuwelahang iyon.
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Napabaling siya sa nagsalita. “Seryoso ka? Anak ’yan ni 

Mayor Ortega?”

“Oo, seryoso ako. Mukha ba akong nagbibiro, ha? Sa 

munisipyo nagtatrabaho ang tito ko, kaya updated ako sa 

mga bagay-bagay tungkol sa personal na buhay ng mayor,” 

pagmamayabang pa nito sa kanila.

“Ngayon ay naintindihan ko na kung bakit nambabae 

’yang si Mayor Ortega. Tingnan mo naman ang anak, aba’y 

p’wedeng-p’wede mo nang ihanay sa naggagandahang mga 

artista. Siguro’y super ganda din ng nanay niyan,” wika ni 

Andre. 

“Sinabi mo pa,” pagsang-ayon ni Jesse. 

Tahimik lang na pinapanood ni Romeo ang subject ng 

kanilang usapan. Nakita niyang naglalakad ang babaeng 

papunta sa isang bakanteng mesa sa isang sulok ng canteen, 

bitbit ang isang tray na ang laman ay isang pakete ng biscuit 

at isang tetra pack ng chocolate drink. And as he watched 

her carefully eat, hindi niya maiwasang hindi mamangha sa 

ganda ng bastarda ng mayor.

Oo, alam ng lahat ng tao sa bayan na iyon ang tungkol 

sa babae ng mayor sa Maynila at sa anak na babae nito 

roon. Pumutok ang balitang iyon may isang taon na ang 

nakakaraan, matapos mamatay ang asawa ng mayor. Ayon 

sa haka-haka, sama ng loob daw ang ikinamatay ng dating 
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unang ginang ng kanilang lungsod. And everything remained 

as hearsay. Until today. 

Ngayon ay mukhang hindi na kailangang manghula 

ng mga mamamayan ng Sta. Agatha kung totoo nga ba 

ang sabi-sabi tungkol sa ikalawang pamilya ng mayor na 

ibinahay nito sa Maynila. Dahil naroon na sa Sta. Agatha ang 

napakagandang pruweba.

Nakita niya itong tumayo, nang hindi man lang inuubos 

ang kinakain na biscuit. At bago ito tuluyang makaalis ay 

hindi sinasadyang nagtama ang kanilang mga paningin. 

She held her gaze for a minute or so, though she was very 

good at hiding her thoughts behind those pretty round 

eyes. Kung anuman ang naglalaro sa isipan ng babae sa loob 

ng napakaikling sandali na naghinang ang kanilang mga 

paningin ay hindi niya alam dahil wala siyang mabasa sa mga 

mata nito.

Then he watched her spun around to leave the canteen. 

At habang pinapanood niya ang pag-alis nito ay hindi niya 

maiwasang manghinayang. Nanghihinayang siya kung bakit 

sa dinami-rami ng tao sa buong Pilipinas, si Mayor Ortega 

pa ang kailangan nitong maging ama. Iisa lang kasi ang ibig 

sabihin niyon, hands-off siya sa dalagita. Ni anino siguro nito 

ay hindi niya puwedeng lapitan. 

Oo, hinding-hindi siya kailanman puwedeng lumapit sa 
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kahit na sinong parte ng pamilya Ortega, ang kalabang mortal 

ng kanilang angkan. 

Their family feud had ran through two full decades 

already. Isang away na malalim ang pinag-ugatan. Isang away 

na wala na yatang puwedeng makapagpapabati, not even 

the hands of time. Lahat ng mamamayan ng bayang iyon 

ay alam ang tungkol sa away na iyon. At sa pinakaunang 

pagkakataon mula nang magkaroon siya ng malay sa mundo 

ay nanghihinayang si Romeo kung bakit pa siya naging 

Arguilles. 

✿♥‿♥✿

Saglit na napatitig si Juliet sa lalaking nakita niyang 

nakaupo sa kabilang sulok ng school canteen na nang 

mga sandaling iyon ay nahuli niyang nakatingin sa kanya. 

Siguro ay kanina pa siya nito palihim na tinititigan, katulad 

ng ginagawa ng lahat ng estudyanteng naroon sa loob ng 

canteen. Ewan ba niya pero kahit saan siya magpunta ay 

nararamdaman niya ang pagkakapako ng mga mata hindi 

lamang ng ibang estudyante, pati na rin mga guro, sa kanya. 

Naiilang na nga siya. Something was telling her that their 

curiosity spawned from the fact that she’s the mayor’s 

illegitimate daughter. 

Ang ipinagtataka lang ni Juliet ay kung bakit nakuha 

ng partikular na lalaking iyon ang kanyang kuryosidad 
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gayong hindi lang naman ito ang walang pakundangan sa 

pagkakatitig sa kanya nang mga sandaling iyon. Maaaring 

dahil naiiba ang hitsura nito kaysa karamihan sa kalalakihang 

nakakasalubong niya sa lahat ng parte ng eskuwelahan. 

Oo, medyo namumukod-tangi ito sa lahat. Nagulat pa nga 

siya nang malamang may cute din pala sa parteng iyon 

ng Pilipinas. She thought everybody looked as dull and 

as lifeless as the rest of the town. Hindi naman pala. May 

naiiba. She fought the urge to smile at him.

Itinuloy niya ang balak na pag-alis ng school cafeteria. 

Hindi na siya ganoon ka-down noong naglalakad siya pabalik 

ng classroom nila. Maybe because for the very first time, she 

saw one single thing about this school she could classify as 

good. 


