
Made In Vigan - Venice Del Valle

“You look stressed, Anak. Bakit hindi ka muna magbakasyon sa 
Vigan?” mungkahi ni Fernando. 

Napakibit-balikat lamang si Althea. Kung magbabakasyon 
siya at magre-relax, hindi siya pupunta sa Vigan. Hindi niya 
magagawang magpahinga roon kung araw-araw niya makikita 
ang ampon ng Tita Pat niya. Sa kadahilanang hindi niya alam, 
mainit ang dugo sa kanya ni Vinia. Mas matanda lamang sa kanya 
ng tatlong taon ang babae, pero hindi niya kasundo ito. Likas kasi 
ang pagkamaldita nito at madalas din siya nitong pagbintangan 
ng kung anu-ano.

“No, Dad, I’m fine, really. Napagod lang ang utak ko sa thesis 
ko,”sagot niya sa ama.

Ibinababa ni Fernando ang hawak na diyaryo, at saka 
tumitig sa anak. Umiwas na lamang ng tingin si Althea at saka 
nagkunwaring humihigop ng kape.  

“Magbubukas daw ng restaurant ang tita mo, bakit hindi 
mo muna tulungan?” anang matanda. 

Sinalubong ni Althea ng tingin ang ama. “Dad, wala akong 
nalalaman sa ganoon. Saka HRM naman ang tinapos ni Vinia, di 
ba? They’ll manage,” katuwiran niya. 
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Napabuntong-hininga si Fernando. Lumipas ang ilang 

segundo na walang umiimik sa kanila. “Kung hindi kayo 
magkasundo ni Vinia, I’m sure wala sa kanya ang problema. 
Mabait na bata iyon,” anito.

Lihim na nasaktan siya. All these years, siya pa rin pala ang 
masama sa paningin ng ama. She dreaded spending summers in 
Vigan, at lahat nang iyon ay dahil sa babaeng iyon. They never 
listened to her, lagi na lang nilang ina-assume na siya ang nang-
aaway sa babae. Nang tuluyan na silang lumipat sa Maynila, si 
Vinia pa rin ang bukambibig ng daddy niya. 

Nag-iisang anak lamang siya, kaya siguro na-magnify ang 
nadarama niyang pagseselos sa atensyon ng kanyang ama kay 
Vinia. Noong maliliit pa lamang sila at sa Ilocos pa sila nakatira, 
tila wala nang ginawang mali ang babae. Habang siya ang laging 
masama. 

Napakunot-noo siya nang harapin ang ama. “It’s not about 
Vinia, Dad,” pagsisinungaling niya. 

Kahit kailan ay hindi niya inamin dito ang hinanakit niya. 
Siya ang anak, ngunit nunca siyang kinampihan nito. Masakit 
iyon, lalo pa’t hindi totoong ibinabad niya sa tubig ang isang 
mamahaling relong iniregalo ng daddy niya sa babae. Hindi 
rin niya itinapon sa basurahan ang mga damit ng Barbie doll ni 
Vinia. Those might be years ago, pero ramdam pa rin niya ang 
pait tuwing naaalala na siya parati ang napagbintangang may 
kasalanan. 
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Nagseselos siya sa atensyon ng daddy niya rito, pero hindi 

niya magagawa ang ganoon. Isa pa, lagi namang pareho sila ng 
mga gamit ni Vinia noon, walang rason para kainggitan niya ang 
mga bagay na pag-aari nito. 

“Wala lang talaga ako sa mood magbiyahe. Magkukulong 
lang ako nang ilang araw sa kuwarto, then I’ll be fine.” 

Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Fernando, nabalutan 
iyon ng kalungkutan. “Ang totoo, your Tita Pat needs help. Hindi 
nila kakayanin ni Vinia ang pagbubukas ng restaurant na sila 
lamang dalawa,” sagot nito.

Napahugot ng malalim na hininga si Althea. Tila hindi ito 
susuko hangga’t hindi siya pumapayag na umuwing Ilocos. 

“Isa pa, sinusumpong na naman ng depression ang tita mo. 
Alam mo namang paborito ka n’on. It will help kung uuwi ka 
muna,” dagdag pa nito. 

And that definitely got into her. Ang babae lamang ang 
naniniwala sa kanya noon tuwing sinasabi niyang hindi totoo ang 
mga binibintang ni Vinia tungkol sa kanya. Ang Tita Pat din niya 
ang madalas na mag-alaga sa kanya noon tuwing nasa trabaho 
ang mga magulang niya. 

“A-ano po’ng problema ni Tita?” Hindi na naitago ni Althea 
ang pag-aalala sa tinig niya. Sa edad ng tiyahin, hindi malayong 
ma-depress nga ito sa buhay. Lalo pa’t wala itong asawa. Tanging 
si Vinia ang kasama nito sa buhay buhat noong tumulak ang 
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pamilya niya patungong Maynila. 

Napailing ang kanyang ama. “Kung ako ang tatanungin mo, 
Anak, I’d say makabubuti kung magkakaroon siya ng sariling 
pamilya,” malungkot nitong sagot. 

Napalunok si Althea. Bigla siyang nakaramdam ng takot. 
Hanggang sa ngayon kasi ay wala pa siyang boyfriend. Paano 
kung tumanda rin siyang dalaga katulad ng Tita Pat niya? Ilang 
taon na ba ang tita niya? Cuarenta? O cuarenta y uno?

Biglang umasim ang ekspresyon sa mukha niya, mabuti na 
lamang at hindi napansin ng kaharap. Hindi siya pangit; makinis 
ang maputi niyang balat, at mababakas sa maganda niyang mukha 
ang dugong Kastila na nananalaytay sa mga ugat niya. May mga 
nanliligaw rin naman sa kanya, iyon nga lang, talagang wala pa 
siyang napupusuan sa ngayon.  

“Sige na, Anak, umuwi ka na muna. Matutuwa siya kung 
lalagi ka roon,” panunuyo nito. 

Matapos ang ilang sandali, tumango na lamang si Althea. 
Concerned siya sa kalagayan ng tiyahin; iyon nga lang, baka 
naman siya ang susunod na ma-depress kung makikita niya si 
Vinia. 

Tinatagan niya ang loob, kalilimutan na muna niya ang 
bagay na iyon. Maraming taon na ang lumipas, she should no 
longer be shaken by childhood insecurities. Hindi na siya bata, 
twenty-two na siya. Noong isang linggo lang, deliberation ng 
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thesis niya. Art Studies instructor siya sa U.P. Diliman. Habang 
nagtuturo, isinabay na rin niya ang pagkuha ng masters degree 
sa naturang unibersidad. 

“Kelan daw po ba nila balak buksan ‘yong restaurant? Sa 
Poblacion po ba?” tanong niya sa ama. 

Wala siyang nalalaman sa pamamalakad ng restaurant, 
ngunit gagawin niya ang makakaya niya para ma-overcome 
ng tiyahin ang depression. Kapag may pinagkakaabalahan ito, 
hindi na siguro ito mabo-bore sa buhay. Hindi katulad dati na 
nagmumukmok lamang ito sa loob ng bahay. 

“Next week na raw. The earlier you get there, the better,” 
sagot ni Fernando. “And no, hindi sa Poblacion. Nauuso raw 
kasi ngayon doon ang mga ancestral houses na ginagawang 
restaurant,” dagdag pa nito. 

Muli siyang tumango. Malapit sa Poblacion ang lumang 
mansyon, at isa pa, may kasikatan ang lugar. Tiyak na makakahatak 
ng turista ang Tabacalera Castillo. Hindi ba at mahilig ang mga 
turista sa isang lugar kung saan pakiramdam nila na-transport sila 
sa ibang panahon at lugar? The venue would definitely give them 
that. Tabacalera Castillo looked as if it was set in Europe, noong 
sixteenth century. Kung papalarin, maaari pang gawing venue for 
wedding receptions ang malawak na hardin ng mansyon. 

—————

Mabilis ang pagmamaneho ng driver ng bus. Sa loob lang 
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ng walong oras, narating na nila ang Poblacion sa Vigan. Pumara 
siya ng tricycle, at saka nagpahatid sa Tabacalera Castillo. Kahit 
pa ilang dekada na ring tumigil sa operasyon nito, iyon pa rin 
ang popular na tawag sa lugar.  

Matapos ang limang minutong biyahe, namataan na niya 
ang lumang mansyon. Typical na ancestral house ang hitsura 
nito. Lahat yata ng mga lumang bahay sa Vigan ay ganoon 
ang hitsura. Isa kasi ang great-great grandfather niya sa mga 
insulares na yumaman noon sa pag-e-export ng mga de-kalidad 
na tabako. Nakapag-asawa ito isang Chinese na sa Pilipinas na 
rin ipinanganak. Doon nila nakuha ang magkahalong Chinese-
Hispanic ancestry nila.

Malaki ang mansyon at may ikalawang palapag ito. Gawa sa 
puting brick bars ang mga pader nito at pulang tiles ang bubong. 
Ayon sa daddy niya, ang ganoong istilo ay pinasadya to withstand 
earthquakes. Napansin niyang tila medyo na-renovate na ito. 
Mukhang napalitan na ang capiz shells sa sliding windows nito 
sa pangalawang palapag. 

“Manong, dito na lang,” aniya sa tricycle driver. Matapos 
maibaba ang mga bagahe, agad niyang binagtas ang cobbled 
pathway papasok sa gate ng compound. Napansin niyang 
muling natamnan ng mga gumamela at bougainvillea ang gilid 
ng pathway na iyon. Tila naging abala ang kanyang tiya sa 
pagpapaganda ng lugar. Maging ang arko na may nakasulat na 
Tabacalera Castillo ay muling napinturahan. Ganoon din ang 
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lumang gate na mukhang pininturahan ng itim at pagkatapos 
ay pinatungan ng kulay gold. Napangiti siya dahil napakaganda 
ng kinalabasan nito. 

Lumingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. 
Kahit pa luma na ang mga structure sa loob ng tabacalera, well-
maintained ang mga ito kaya maayos pa ring tingnan. Sa bandang 
likuran ng mansyon natanaw niya ang lumang pagawaan ng 
export-quality na tabako, habang sa isang banda, ang lugar kung 
saan pinapatuyo ang mga dahon. 

Matagal nang tumigil ang paggawa ng tabako sa lugar na 
iyon. Hindi pa ipinapanganak ang lolo niya, nagdesisyon na ang 
great-grandfather niyang si Don Manuel Castillo na itigil na ang 
operasyon ng tabacalera. 

Ilang hakbang na lamang at mararating na niya ang pinto ng 
mansion na gawa sa solidong narra. Kumatok siya nang tatlong 
beses bago niya narinig ang mga yabag patungo sa kanya. 

Inihanda niya ang ngiti sa mga labi niya. Maaaring ang Tita 
Pat niya o si Vinia ang magbukas niyon. 

The door creaked habang binubuksan ito, ngunit umabot sa 
tainga ang ngiti niya nang makitang ang tiyahin ang nagbukas 
ng pinto. Halatang sobrang nagagalak ang babae sa pagdating 
niya. Mabilis itong yumakap sa kanya nang mahigpit. 

“Althea!” bulalas nito. Marahil iyon lamang ang nagawa 
nitong sabihin dahil sa pagkabigla. 
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“Surprise! I heard magbubukas kayo ng resto rito,” bati 

niya sa babae. Matapos ang yakapan at beso-beso, agad siyang 
tinulungan ng babae sa pagbubuhat ng mga gamit niya.  

“Bakit naman hindi ka nagsabi? Eh di sana, nasundo ka 
namin ni Vinia sa bus station,” nakangiting anito. 

Napailing si Althea. “Eh di, hindi na surprise,” sagot niya, 
sabay kindat.

 Iginala niya ang mga mata sa salas. May mga bagong upuan 
sa isang tabi. 

“Tita, ano po iyon?” tanong niya sabay turo sa isang sulok 
ng salas. Mula sa kinalalagyan niya, animo mini museum ang 
lugar na iyon. 

“Bakit hindi mo tingnan?” magiliw na sagot ng kausap. 
Tumayo siya at mabilis na tinungo ang lugar. 

Napangiti siya sa nakita. Mga memorabilia ng dating gawaan 
ng tabako ang naroon. May mga nakakuwadrong larawan din 
ng kalolo-lolohan niya, habang nasa background ang gate ng 
tabacalera. Nakuha rin sa picture ang arko kung saan nakasulat 
ang mga katagang Tabacalera Castillo. Bukod pa roon, may mga 
larawan din ng mga empleyado nila habang gumagawa ng tabako. 
Naka-frame din ang ilang labels ng mga produkto nila. Apat sa 
mga iyon ang nakita niya; Abuelo, Crisanto Castillo, Tres Dias at 
El Maestro. Ayon sa binasa niyang caption sa ilalim ng mga label, 
they had full-bodied cigars and light ones, too. 
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May mga lumang kahon din kung saan inilalagay ang mga 

mamahaling tabako. Gawa sa narra ang mga ito, at epektibo raw 
sa pagpepreserba ng good qualities ng tabako. 

May isang artikulo mula sa isang lumang diyaryo ang naka-
frame. Hindi na niya binasa iyon, karamihan sa mga nakasulat 
doon ay naikuwento na sa kanya ng daddy niya. 

Nagsimula raw ang Tabacalera Castillo sa great-great 
grandfather niyang si Don Crisanto Castillo. 1884 nang magsimula 
ang produksyon ng tabako sa compound. Pinakaunang produkto 
nila ang Tres Dias, at makalipas ang ilang taon, isa-isa nang 
naipakilala sa international market ang iba pa nilang produkto. 

Isang kura paroko raw noon na galing sa Madrid ang nagdala 
ng mga buto ng halaman sa bayan nila. Dahil sa monopolyo 
sa tabako, sapilitang pinagtanim ng halamang ito ang mga 
magsasaka sa Vigan at sa marami pang parte ng Norte. Naisip 
ng kalolo-lolohan niya na magtanim na rin ng nasabing halaman 
upang i-export sa Espanya, Netherlands at sa Italya. Nang 
lumaon, nakilala na ito bilang isa sa mga pinakamahuhusay na 
manufacturers ng tabako. That was before World War II. Nang 
sumiklab ang giyera, pansamantalang natigil ang pagtatanim ng 
tabako sa bayan nila. Namatay sa sakit sa puso si Don Crisanto 
Castillo nang kumpiskahin ng mga Hapon ang tabacalera. Muli 
namang nabawi ng mga Castillo ang mga ari-arian nang matalo 
ang mga ito sa giyera. 

Gayunpaman, matapos ang lahat, dahil hindi rin gamay 
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ng anak nitong si Manuel ang pamamalakad ng negosyo kaya 
nagpasya na lamang itong itigil na ang operasyon ng tabacalera. 
Isa pa, ayon sa mga kuwento, maprinsipyong tao raw si Don 
Manuel. Sadyang hindi nito inaral ang pamamalakad niyon dahil 
malaki ang disgusto nito sa ideyang nakasasama sa kalusugan 
ang pangunahing kabuhayan nila.

Kung tutuusin, they had lost so much. Not only the business, 
but their heritage. Ngunit hindi na rin nanghihinayang si Althea. 
Hindi rin siya pabor sa paninigarilyo. Kung alam lamang sana 
ng mga ito ang health setbacks niyon, malamang titigil na sila 
sa paghithit nito. 

May ilang minuto na rin niyang pinagmamasdan ang mga 
kuwadro nang marinig niya ang boses ni Vinia. Lumingon siya 
sa direksyon ng pinsan-pinsanan niya. 

“Tita, ako na po,” boluntaryo nito nang makitang naghahanda 
ng pagkain ang tiyahin. 

Good manners dictated her to greet Vinia, kahit pa dinedma 
nito ang presensya niya. 

“Hi, Vinia,” aniya. They were not friends, pero kaya niyang 
magpaka-civil sa babae. 

“Kumusta ang biyahe?” tanong nito, ngunit ni hindi man 
lang siya sinulyapan. 

“Maayos naman.”  
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Namataan niya ang Tita Pat niya. Mukhang masusi nitong 

binabantayan ang palitan nila ng kumustahan. 

“Naku, alam naming pagod ka. Bakit hindi muna tayo mag-
agahan? Nang makapagpahinga ka naman na,” nakangiti nitong 
sabi sa kanya. 

Sumang-ayon siya. Sabay-sabay silang naupo sa harap ng 
hapag-kainan. Hindi lang amoy masarap ang beef steak na ulam 
nila, masarap din ang lasa nito. Napangiti siya sa naisip. Mukha 
ngang may future ang restaurant ng dalawa. 

Matapos mag-agahan, agad na pumanhik paitaas ng bahay 
si Althea. Katulad ng ibang ancestral houses ng Vigan, malapad 
at grandioso ang hagdanan ng mansyon. Nakaya naman niyang 
buhating mag-isa ang maleta niya. Dumerecho siya sa dati niyang 
silid noong nakatira pa lamang sila roon. 

Hindi pa niya nabubuksan ang pinto nang dumating ang 
tiyahin. Halos hingalin pa ito nang harapin siya. 

“Bakit po, Tita?” tanong niya. 

“Naku, ang totoo, simula last month ay lumipat na sa silid 
mo si Vinia…” paliwanag nito. 

Napasimangot si Althea. Bakit ba kailangan na lang agawin 
sa kanya ng babaeng iyon ang iilang bagay na pakiramdam niya 
ay kanya?

“Ah, gan’on po ba? D’on na lang po ako sa dulong kuwarto,” 
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tugon niya. 

Patuloy niyang binuhat ang maleta patungo sa pinakamaliit 
at nag-iisang bakanteng silid sa mansyon. Nakabuntot pa rin sa 
kanya ang tiyahin. 

“Naku, medyo maalikabok dito. Magpupunas muna ako 
bago ka pumasok, Al. Pasensya ka na ha....” anito. 

“Naku, Tita, ako na po’ng bahala diyan,” protesta niya rito.

Ngunit matapos humingi ng paumanhin, pumasok na ito sa 
silid at saka nagpunas ng mga muwebles. Inilabas din nito ang 
beddings ng foam. Nagpaalam ito saglit at nagsabing kukuha 
lamang ng pamalit. 
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Tumingin si Althea sa wristwatch na suot. Alas onse na pala ng 
tanghali. Agad siyang bumangon.

Luma ang mga kagamitan sa silid na iyon. Ang totoo, 
matagal na ring walang gumamit niyon. Binuksan niya ang 
cabinet na bagaman luma ay gawa sa narra. Lahat ng nakita niya 
sa loob ng silid na iyon ay papasa nang antique.

Malinis ang loob ng maliit na aparador. May mga lumang 
libro at notebook sa isa sa mga drawers nito. Isa-isa niyang 
inalis ang mga laman niyon nang may malaglag na larawan. 
Mukhang luma ang litrato and she could only guess kung sino 
iyon. Mala-doña ang ayos ng babaeng naroon. Bagaman magarbo 
ang Filipiniana costume nito, nanatiling simple ang kagandahan 
nito. Tiningnan niya kung may inscription sa likod, and she was 
surprised to learn na ang Lola Erlinda pala niya iyon. Batang-bata 
pa sa larawan ang lola niya sa tuhod. 

Itatago na lamang sana niya ang picture nang mapansin ang 
libro kung saan ito orihinal na nakaipit. Bukod sa pagiging luma, 
iyon lamang ang malalaman kung titignan ang pabalat nito. 

Maingat siya sa pagbubukas ng libro. Malamang ay mas 
matanda pa sa daddy niya ang mga pahina niyon, kung kaya 
madaling mapunit. Binuklat-buklat niya ito, at napangiwi siya 
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sa nabasa. Sa biglang tingin, aakalain mong recipe book iyon. 
Nakatala ang mga ingredients sa itaas at ang procedure naman 
sa ibaba. Nakasulat ang nasabing aklat sa wikang Espanyol. Dahil 
may background siya sa Spanish, binasa niya ang unang pahina 
nito. 

This love potion is extremely effective, if prepared correctly. 

Madaling intindihin ang parteng iyon, ngunit ang karamihan 
sa nakasulat sa libro ay gibberish para sa kanya. Kakailanganin 
niya ng Spanish dictionary para maintindihan ang lahat ng iyon.

Naintriga siya sa libretto. Bagaman hindi siya naniniwala 
sa gayuma, pangkukulam o mga aswang, she still couldn’t 
completely rule out the possibility na may kaunting katotohanan 
din ang mga iyon. 

—————

Sa loob ng ilang araw mula nang dumating siya ng Vigan, 
naisaayos nila ang lahat para sa opening ng restaurant. Tanging 
mga produkto at mga pagkaing native sa Ilocos ang ihahanda nila. 
Samakatuwid, halos mga pinakbet, samu’t saring longganisang 
Ilocano, seafood, empanada at bagnet ang sakop ng menu nila. 

Napahagod siya ng tingin sa kabuuan ng unang palapag 
ng mansyon. Sa tulong ng mga kusinero, naiakyat nila sa 
pangalawang palapag ang ilan sa mga muwebles doon. Sa 
ngayon, nasa sampung bilog na mga mesa ang naroon. Kulay 
brown ang mga mantel at naisipan niyang mga Ilocano jars ang 
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gawing centerpiece. Sa ibang araw na lamang siguro siya bibili 
ng mga iyon. 

May kulang pa ba? Hinalughog niya ang isipan kung paano 
pa pagagandahin ang lugar. 

Bingo! Bakit nga ba hindi na lamang sila maglagay ng mini-
souvenir shop sa loob mismo ng kainan? Kung mga turista lang 
ang mga panauhin nila, hindi ba lohikal na magbenta na rin sila 
ng mga Ilocos memorabilia? 

Napasulyap siya sa mala-altar na museo ng Tabacalera 
Castillo. Kung kanino mang ideya iyon, she must admit, it was 
brilliant. 

—————

“Hmm, wala talagang kapantay ang longganisa natin dito, 
ano?” komento ni Althea habang naghahapunan silang tatlo. 

Napatango ang mga kausap niya. Kung matamis kasi ang 
longganisa ng Pampanga, sa Ilocos ay tadtad iyon ng bawang. 
After all, they had that in abundance. 

“Aba, tiyak na magugustuhan iyon ng mga turista, tutal, dito 
lang naman sila makakatikim ng longganisang puno ng paminta 
at bawang,” anang tiyahin. 

“Maghahanap pa ’ko ng native cuisines ng Ilocos, para 
may maidagdag tayo sa food selection natin, Tita,” buong-
pagmamalaking sabi ni Vinia. 
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Same old Vinia. Siguro nga ay may pagkasabik sa atensyon 

ang babae. Hindi nito kailanman nakilala ang mga magulang nito, 
at tanging si Tita Pat lamang ang nakagisnan nitong magulang.

Hindi naman magpapatalo si Althea. Kailangan may 
kontribusyon din siya sa pagpapalago ng restaurant. “Tita, since 
mga turista ang mga magiging kliyente natin, bakit hindi tayo 
maglagay ng souvenir shop sa loob?” suhestyon niya.

Napalingon siya kay Vinia at napansin niya ang pag-irap ng 
babae. Kabaligtaran ang naging reaksyon ng tiyahin. 

“That’s great, Althea! Bakit ba hindi namin naisip ni Vinia 
‘yon?” nagagalak nitong saad. 

Sa totoo lang, simpleng bagay lamang iyon, ngunit tila 
exponential ang kasiyahan ng babae. Nangislap ang mga mata 
nito, habang nakatingin sa kawalan. Ilang sandali pa ang lumipas 
bago ito muling nagsalita.

“Naku, kailangang makadalo bukas sina Arturo rito. Puwede 
silang maglagay ng souvenir shop sa loob ng restaurant natin, 
hindi ba, Vinia?” baling ni Pat sa ampon.

Agad ding nagliwanag ang mga mata ng huli. Nagkatinginan 
ang dalawa at tila may pribadong pinag-uusapan. 

“Yes, Tita. Hayaan n’yo po at sasabihan ko si Carlos na 
pumunta silang mag-ama bukas dito,” nakangiting sambit ni 
Vinia. 
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Carlos…? 

Kinapa niya ang memorya kung sino nga ba si Carlos. Surely 
kilala niya ang lalaki, sakali mang nakatira ito malapit-lapit lang 
sa kanila.

Nang mapansin ng dalawa ang katahimikan niya, unang 
nagsalita si Pat. “Naalala mo pa ba si Carlos, ha, Althea?” tanong 
nito. 

“Sila ang may pinakamalaking pagawaan dito sa Ilocos Sur 
ng mga souvenir items. Unique ang mga binebenta nila dahil 
gawa sa mga tabako,” dagdag pa nito. 

Umiling siya. Hindi talaga niya maalala kung sino ang lalaki. 
“Am I supposed to remember him, Tita? At saka may tabacalera 
rin ba sila?” 

Napangiti si Pat. “Naku hindi, Hija. Hindi sila gumagawa 
ng mga sigarilyo. Panay mga handicrafts ang binebenta nila sa 
mga turista. May mga basket sila, wall divider, pamaypay at kung 
anu-ano pang wall decors—all made of tobacco stalks and leaves,” 
sagot nito. “Ah, makikita mo naman siya bukas, tiyak maalala mo 
siya. Malaki na ang ipinagbago ng batang iyon, baka magulat ka,” 
makahulugan nitong sabi.

Napakunot-noo si Althea. Wala talaga siyang maalala na 
Carlos mula sa childhood niya. May mga kalaro siya noon—sina 
Jessa, Kring-kring, at si Kano. Mayroon ding isang matabang 
batang lalaki at mayroon pang isang patpating uhugin. Hindi niya 



Made In Vigan - Venice Del Valle
maalala ang mga pangalan ng mga ito, ngunit sa tingin niya ay 
walang Carlos ang pangalan sa mga iyon.

“Aba, ngayon ko lang po iyon narinig ah,” komento niya 
ukol sa negosyong binanggit nito.

Maaari palang gawing mga palamuti sa bahay ang tabako? 
At least, someone found a way of using tabacco without harming 
anyone’s health. Ngayon pa lang, may ideya na siya sa katauhan 
ng Carlos na iyon. Napangiti siya sa naisip. 

“Naku sana lang makapunta si Arturo, malamang abala ‘yon 
sa sariling negosyo.” May himig ng pangamba sa tinig ng babae. 

Si Vinia ang agad na nag-reassure rito. “Don’t worry, Tita. 
Kapag sinabihan ko si Carlos, hindi ‘yon makakatanggi,” buong 
kompiyansang deklara ng babae. 

Napaismid si Althea. Hindi kaya boyfriend ng pinsan 
ang lalaking iyon? Paano kaya ito nakakasiguro na hindi ito 
mahihindian ng sinumang lalaking iyon?

Napasulyap siya rito. May hitsura ang babae. Ang totoo, 
ubod ito ng sexy. Maging siya ay walang panama sa kagandahan 
ng katawan nito. May ilang nagsasabing magkahawig sila ng mga 
mata, pero hindi niya matatanggap iyon. Call it silly, ngunit ayaw 
na ayaw niyang naihahambing siya kay Vinia. 

—————

Kinabukasan, alas cinco pa lamang ay gising na siya. Sa 
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oras na iyon, abala na ang mga kusinero nila sa pagluluto. Bukas 
ang restaurant nila mula alas diez ng umaga hanggang alas ocho 
ng gabi, ngunit dahil opening day nila ito, mas elaborate ang 
ginawang paghahanda. 

Nadatnan niya sa ibaba ang pinsan, at pati na rin ang tiyahin. 
Abot-tainga ang pagkakangiti ng Tita Pat niya, maybe because 
everything was going according to plan. 

Matapos magbatian ng magandang umaga, tuluy-tuloy na 
ang babae sa pagkukuwento tungkol kay Arturo at sa negosyo 
nitong souvenir shops. 

Kahit na hindi pa niya nakikilala ang lalaki, mukhang isa 
itong matagumpay na negosyante. Ang mga ito raw ang supplier 
ng mga rare tabacco products sa buong Ilocos Sur at may mga 
produkto na rin daw na ibinebenta sa mga malls sa Maynila. 
Napatango siya nang ma-recognize ang Kultura de Ilocos, isa iyon 
sa mga stalls na malimit ay nasa ground floor ng SM malls.

Napaisip siya bigla. Kung ganoon na pala ang extent ng 
negosyo nito, ano ang tsansa nila na pansinin nito ang maliit 
nilang ancestral-house-turned-restaurant? 

Dumating ang alas diez ng umaga, at kahit pa mukhang 
mapapagod sila nang husto, hindi pa rin sila nawalan ng dahilan 
para ngumiti. Dagsaan ang mga panauhin nila at karamihan nga 
ay mga turista. May ilang foreigners ang dumating, as well as 
local tourists.
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Mabilis ang naging takbo ng oras and before they knew it, 

mag-a-alas ocho na nang gabi. 

Napasulyap siya sa tiyahin, halatang dismayado ito dahil 
hindi dumating ang inaabangan nilang panauhin. 

Lumapit siya para i-console ang babae, nang may dalawang 
lalaking papasok sa pinto. 

Nginitian niya ang mga ito at pagkaraan ay saka niya sinabi 
na magsasara na sila sa araw na iyon. 

“Kasjay. Kunak nu adda date mi tatta ni Pat,” anang 
nakatatandang lalaki. Simpatiko ang pagkakasabi nito. Ano raw? 
May date raw sila ng Tita Pat niya? 

Pinigilan niyang ngumiti nang hanggang tainga. “Nu kasjay, 
sika gayam manong ni Arturo aya,” sagot niya na ang ibig sabihin 
ay ‘Kung gan’on po, kayo po pala si Arturo.’  “Naku, nasa loob na 
po siya. Aba’y kanina pa ho naghihintay ang magandang dalaga,” 
biro niya sa mga bagong dating. 

Tumawa ang kasama nitong binata. 

“Ah, siyempre magkakilala na kayo,” komento nito, 
pagkaraan ay bumaling sa binatang nasa likod nito.

Ngumiti ang lalaki sa kanya. And there was something there. 
Pamilyar ngunit hindi. 

May hitsura ito at matangkad. Medyo may kaitiman din ang 
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balat, ngunit hindi natabunan ang kaguwapuhan ng mukha nito. 
Gumanti na lamang siya ng ngiti dahil sa totoo lang ay hindi niya 
matandaan kung sino ito. 

Nagpaalam siya saglit upang tawagin ang tiyahin. Natatawa 
pa siya nang mapansing halos mapalundag ang babae mula sa 
kinauupuan. 

Hindi kaya may asawa iyon? Si Tita naman, oo…

“Althea, maayos ba ang hitsura ko? Mukha ba akong pagod?” 
tanong pa nito.

Agad niyang isinantabi ang naisip. Surely hindi  magkakagusto 
sa isang lalaking may asawa ang tita niya. 

“Aba, take your time, Tita. Sulit naman ang paghihintay 
n’ong dalawa sa ibaba.” Ngumiti siya.  

Matapos ang ilang minuto, sabay silang bumaba sa 
engrandeng hagdanan. Animo Imelda Marcos ang tiyahin  kung 
umasta; lihim na lamang siyang natawa dahil mukhang isang 
eksena sa teleserye ang mga pangyayari. 

Nadatnan nila si Vinia na nakikipag-usap sa dalawang lalaki. 
By the looks of it, anak ni Arturo itong si Carlos.  

Napasulyap siya sa matandang lalaki at napansin ang 
pagkayamot sa mukha nito. Lumipat ang mga mata niya sa 
binatang kasama nito. 
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Nang magtama ang mga paningin nila, nasiguro niyang 

kilala niya ang lalaking iyon.  Kulang na lang tumindig ang mga 
balahibo niya sa lagkit ng pagkakatitig nito sa kanya.  

“Naku, p-pasensya na kayo kung medyo natagalan ako. Ito 
nga pala si Althea, ang laki na niya, ano?” tensyonadong panimula 
ng tiyahin niya. 

Again, just like a teenager. Mukhang tumaas na ang level 
ng norepinephrine sa utak ng babae kung kaya nagkakandautal-
utal na ito. 

Napangiwi siya. Naalala niya ang paliwanag ng propesor 
niya ukol sa pag-ibig. Ayon dito, bumibilis ang tibok ng puso, 
pinagpapawisan ang mga palad at nauutal ang isang in love 
dahil tumataas ang level ng norepinephrine sa utak nito. Sinabi 
pa nito, nawawala rin daw iyon in four to five years. Asar na 
asar si Althea sinabi nito. Tama ba namang i-reduce sa chemical 
compounds ang tunay na pag-ibig? 

“Oo nga, parang kailan lang ay naglalaro pa ng tumbang 
preso ang mga ito.” Naputol ng sinabing iyon ni Arturo ang 
itinatakbo ng isip niya. 

Ano raw? Hindi yata niya maalalang kalaro niya noon ang 
Carlos na ito. 

“Ah, oo nga, naalala ko pa, laging taya si Kolokoy noon,” 
bulalas ni Vinia. 


