
The Fake Prince - Eunice Xyra

Napaunat si Janine at napahikab. It was already six 
in the morning. Four-thirty pa lamang ng umaga ay 
naroon na siya sa restaurant ng Tita Marsha niya. 
Araw-araw ay kailangan niyang magising nang 
ganoon kaaga para buksan iyon.

“Grabe! Ang lamig mo talaga, Tagaytay! 
Magyeyelo ako sa ’yo!” aniya. Pinagkiskis niya ang 
dalawang palad, hinipan at inilagay sa kanyang 
magkabilang pisngi. 

Nagsimula na siyang maglinis sa loob. Kailangang 
maaga niyang matapos ang pag-aayos at pagbubukas 
niyon dahil kailangan pa niyang pumasok sa eskuwela 
mamaya. Isa siyang working student. 

Siya ang sumusuporta sa sarili mula pa noong  
Pilit niyang pinasaya ang sarili sa pag-iisip na sa 
wakas ay matatapos na rin siya sa kanyang kursong 
Business Management sa susunod na buwan. At 
sisiguruhin niyang magtatapos na rin ang paghihirap 
niya sa mula sa kamay ng kanyang tiyahin. 

“Hoy! Linisin mo iyong mesa d’un! Tatamad -
tamad ka, isusumbong kita kay Mommy!” bulyaw ng 
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pinsang si Mandie. Tila nandidiri pang itinulak nito 
ang balikat niya. 

Iniwasan niyang sumimangot sa harap nito. 
Tahimik na lamang niyang sinunod ang utos nito.

“Pagkatapos mo riyan, isunod mo itong katabing 
mesa. Nakakahiya sa mga customers. Kaya ayusin mo 
ang trabaho mo para may pakinabang naman kami 
sa pagpapatira namin sa ’yo!”

Hindi siya sumagot. Ganoon naman lagi ang 
ginagawa niya. Lalong hindi niya sinasalungat ang 
mga sinasabi nito. Hangga’t maaari ay ayaw niya ng 
gulo. Siya na talaga ang martir.

“Oh my gosh, Ate Mandie! Nag- text ang crush 
ko. Remember the guy at the grocery yesterday? 
Iyong guwapong law student? He just asked me out!” 
nagtititiling bungad ng kadarating lang na si Misty. 

Pinsan niya rin ito, mas bata sa kanya ng limang 
taon, samantalang tatlong taon naman ang tanda 
niya kay Mandie. Twenty-fivenasiya.

Tahimik  s iyang  nak in ig  sa  maar teng 
pagkukuwento ni Misty. Minsan ay hindi niya 
maiwasang makaramdam ng inggit sa mga ito—
nakukuha ang lahat ng gusto sa isang pitik lang ng 
mga daliri. Typical spoiled brats. At gaya ng tiyahin 
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niya, ayaw rin ng mga ito sa kanya.

Kaya minsan, hindi niya maunawaan kung bakit 
siya pa ang kinaiinggitan ng mga pinsan niya. Talino 
at kabaitan lang naman ang lamang niya sa mga ito. 

“Hoy, Janine! Plantsahin mo mamaya iyong 
bagong bili kong dress. Ayusin mo, ayokong ma-
disappoint sa akin si Benedict,” utos ni Misty.

Bigla siyang napatigil sa pagpupunas ng 
bakanteng mesa. Nagtatakang napatingin siya kay 
Misty. 

Si Benedict? Ang crush niya? 

“That’s right. Si Benedict Chan nga. Siya ang date 
ko mamaya,” anito. “He’s so hot.”

“Naku! Maiinggit na naman sa ’yo iyang si 
Janine. Kawawa naman. Tara na, Sis. Baka luto na 
iyong breakfast natin,” yakag ni Mandie sa kapatid. 

Narinig pa niya ang nang-iinis na tawa ng mga 
ito.

Napabuntong–hininga siya nang tuluyang 
makaalis ang mga pinsan. Minsan ay nagsasawa na 
rin siya sa kanyang buhay. Daig pa niya ang katulong 
sa dalas niyang  mautusan ng kanyang tita at mga 
pinsan. Nanghihinang napaupo siya sa isa sa mga 
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upuan. Kinuha niya ang cell phone at tumipa roon. 
She sent a text message to her best friend. Tumawag 
ito.

“Hi, Bes, mabuti at gising ka na,” bati niya.

“Base sa malungkot mong boses, siguradong may 
problema ka na naman,” ani Elise Xandria. 

Dati niya itong kaklase sa De La Salle University 
noong sa Manila pa siya nag-aaral. Noong buhay 
pa ang daddy niya. Kasalukuyang nasa New York 
ang kaibigan para sa second honeymoon nito at ng 
asawang si Red.

“Hindi, ah!” kaila niya.

“I bet, iyong mga impaktang kamag-anak mo na 
naman ang dahilan ng pagkasira ng araw mo.”

She faked a laugh. Hindi lingid dito ang pang-
aapi sa kanya ng mga kinikilala niyang kamag-anak. 
“Medyo pagod lang sa school.”

“S’abi ko naman kasi sa ’yo. Bumukod ka na. 
Kaya mo namang tumayo sa sarili mong mga paa. 
Kung tutuusin, mas gaganda ang buhay mo kapag 
nakaalis ka diyan sa bahay ng tita mong bruhilda.”

“Bes, alam mo naman ang rason kung bakit hindi 
ko magawang umalis rito, di ba?” malungkot niyang 
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sagot. Narinig niya ang mabigat na pagbuntong-
hininganito.“Sige,Bes.Ihavetogo.Malapitnang
magbukas ang resto.” 

It inabi niya ang cell  phone at muling 
napabuntong-hininga. Napalinga siya sa loob ng 
restaurant. 

Hindi niya magawang iwan ang tanging alaalang 
iniwan sa kanya ng ina. Umaasa siyang balang-araw, 
magbabago ang pakikitungo ng tita niya sa kanya at 
tatanggapin siya bilang parte ng pamilya nito. She 
smiled bitterly. 

“Ano ba, Janine! Iyong dress ko, hindi mo pa 
napaplantsa!” sigaw ni Misty mula sa ikalawang 
palapag.

Nasa itaas kasi ng restaurant ang bahay na 
tinitirhan nila. “Oo, nandiyan na!” ganting-sigaw niya 
bago patalilis na tinungo ang hagdan at umakyat.

—————

Male-late na si Janine sa unang subject niya. 
Natigilan siya nang makarinig ng isang malakas na 
busina mula sa likuran niya. 

“’Bye, Janine,” nang-aasar na sigaw ni Misty mula 
sa bintana ng kotseng dumaan.



The Fake Prince - Eunice Xyra
It was her tita’s car. Nakakotse ang mga pinsan 

niya kapag pumapasok sa eskuwela samantalang siya 
ay kailangan pang sumasakay sa jeep. Kung tutuusin, 
puwede naman siyang isabay ng mga ito dahil sa 
iisang unibersidad lang naman sila pumapasok.

Hinigpitan na lang niya ang paghawak sa dala 
para habulin ang sa daraang jeep.

Gayon na lang ang pagkagulat niya nang biglang 
may sumalubong sa kanyang isang itim na kotse. She 
let out an ear-splitting scream as the car’s wheels 
screeched on the road. Bagaman hindi siya tinamaan 
ay napaupo siya sa kalsada.

Dali-daling bumaba ang sakay niyon at mabilis 
siyang dinaluhan. “Are you okay, Miss?” nag-aalalang 
tanong nito.

She heard him. Pero hindi niya mawari kung bakit 
hindi niya magawang sagutin ang tanong nito. She 
remainedvoicelessandmotionlessasthehandsome
stranger worriedly stared at her. Napakurap siya at 
biglang napasigaw nang mahagip ng paningin na 
nakalayo na ang jeep na sasakyan niya dapat.

Tumayo na siya para lumayo, but the guy 
grabbed her by the arm and stopped her from doing 
so. Nagtatakang napatitig siya sa seryosong mukha 
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nito.

“Where are you going?” 

Nakadama siya ng galit nang maisip na kasalanan 
nito kung mahuli siya sa klase. “Pakawalan mo ’ko! 
Dahil sa ’yo, nakaalis iyong jeep na sasakyan ko,” 
asik niya.

May presentation siya mamaya. Kailangan niya 
iyon para maka-graduate. Duda siya kung bibigyan 
siya ng professor niya ng second chance.

Pinagpagan niya ang suot na damit at inayos ang 
sukbit na bag. Napaigik siya sa sakit. Nagtatakang 
napatingin siya sa kanyang siko. May gasgas. 
Napangiwi siya.

“Ang malas ko naman ngayon,” bulalas niya. 
“Puwedeng padaanin mo ’ko?”

“Hindi kita puwedeng hayaang umalis.”

Umangat ang isang kilay niya. “Are you serious?”

“For all I know, isa ito sa mga strategies mo.”

“Ano ba’ng sinasabi mo?” Kumunot ang noo niya.

“Kunwari, nag-aabang ka ng sasakyan sa kalsada. 
Sinadya mong magpabangga sa kotse ko. And then, 
you’ll act as if nothing’s the matter with you. Gaya 
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ng ginagawa mo ngayon. Malay ko kung bukas nasa 
harap ka na ng bahay ko para manghingi ng pera 
sa akin dahil isinugod ka sa ospital at nagkaroon ng 
internal hemorrhage.”

Napanganga siya sa sinabi nito. “Wow, ang wild 
naman ng imagination mo. Saang lupalop ka ba 
nanggaling at ganyan ka mag-isip?” naiiritang aniya.

“I suggest that we go to the hospital right now,” 
maawtoridad nitong saad.

Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. 
Mabilis at sunud-sunod na iling ang isinagot niya 
rito. “Hindi puwede. Mamamatay ako kapag hindi 
ako nakapasok ngayon.” Sa attendance niya ngayong 
araw nakasalalay ang pagtatapos niya. “Promise, 
okay lang ako. Kaunting galos lang ito.” 

“Ayokong magkaproblema sa ’yo.” 

“Look. Hindi ako maghahabol sa pera mo. Unang-
una, hindi ko kailangang magpaospital. Pangalawa, 
hindi ako manggagantso. At pangatlo, may hinahabol 
akong mahalagang bagay na hindi ko puwedeng 
palampasin. Kaya puwede ba, umalis ka na?”

Nanliit ang mga mata nito. Napasinghap siya 
nang hinigit nito ang kamay niya at hinila siya 
patungo sa kotse nito. Pumiksi siya ngunit dahil mas 
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malaki ito sa kanya ay wala rin siyang nagawa.

“Ano ba’ng problema mo?” singhal niya.

Hindi ito nagsalita. Bagkus ay binuksan ng lalaki 
ang pinto ng sasakyan nito. Awtomatiko siyang 
napaatras sa pag-aakalang sapilitan siya nitong 
isasakay roon. Nakita niya ang pag-iling nito. May 
kung ano itong kinuha mula sa loob ng sasakyan. 
Thenhehandedoversomethingshedidn’texpect
he’dgiveher.

Itwasacallingcard,obviouslyhis.

“Just call me when you need help.”

—————

Buwis-buhay ang ginawa niya nang araw na iyon 
makarating lang sa unang subject niya. Pikit-mata 
niyang binawasan ang ipon niya para lang makapag-
taxi at makapasok on time. Buti at nakahabol siya. 
Kung hindi, talagang susugurin niya ang Kenneth 
Pascual na iyon saan mang lupalop ng mundo ito 
naroroon.

She sighed. Marahan niyang dinukot mula sa 
bulsa ng suot niyang pantalon ang calling card na 
ibinigay nito sa kanya kanina. Mataman niya iyong 
pinagmasdan.
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Just call me when you need help.

Kapag nagkaroon kaya siya ng problema sa pera, 
puwede niya itong tawagan o kaya ay puntahan para 
utangan? Natawa siya sa naisip. 

Narinig niya ang malalakas na pagsinghap ng 
mga tao sa paligid niya kaya napaangat din ang 
kanyang tingin. Naroon siya sa school canteen at 
kasalukuyang kumakain ng lunch. Agad na nanlaki 
ang mga mata niya nang mapagsino ang lalaking 
kapapasok lang.

Benedict Chan.

Nanlamig siya at biglang nanginig nang masilayan 
ang lalaking matagal na niyang lihim na hinahangaan. 
Law student ito, guwapo, matangkad at napakalakas 
ng sex appeal. Napangiti siya. Buo na ang araw niya.

“Benedict!”

Natigilan siya nang makilala ang boses ng 
babaeng tumawag dito. Nakita niyang maarteng 
ipinulupot nito ang kamay sa braso ni Benedict at 
mabilis itong hinalikan sa pisngi.

“H-hey, Misty.” narinig niyang usal ng binata.

“Kakain ka ba? Halika, treat kita ng lunch,” yakag 
ng pinsan niya.
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Napabuntong-hininga siya nang tuluyang hilahin 

ni Misty si Benedict palabas ng canteen. Alam ng 
pinsan niya na may gusto siya sa lalaki. Sabagay, 
ano nga ba ang hindi alam ng mga pinsan niya na 
tungkol sa kanya?

Laging nakahahanap ng paraan ang mga ito 
upang mapakialaman ang buhay niya. At lahat din 
ay gagawin ng mga ito maipamukha lang na kaawa-
awa siya. 

Napatingin siya sa suot na relo. Wala na siyang 
klase. Na-cancel ang huling subject niya para sa 
hapong iyon dahil nagkaroon ng emergency meeting 
ang professor niya. Tumayo siya at walang-ganang 
lumabas ng canteen.

Hindi muna siya uuwi agad. Tiyak na aalilain na 
naman siya ng tita niya sa resto nito. She needed a 
breather. 

Natagpuan niya ang sarili sa harap ng puntod 
ng kanyang mga magulang. Marahan siyang naupo 
sa damuhan at hinaplos ang magkatabing lapida ng 
mga ito. Parehong nasawi ang mga magulang niya 
sa isang car accident pitong taon na ang nakalilipas.

“Hello, Mommy, Daddy,” bati niya sa pinasiglang 
tinig. “Kumusta na kayo?” Napatingala siya sa 
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makulimlim na langit. 

Mukhang uulan pa yata. Malungkot siyang 
napangiti. Mukhang umaayon maging ang panahon 
sa nararamdaman niya.

“Malapit na po akong maka-graduate,” 
pagkukuwento niya. “Kaso, Mommy, mukhang 
matagal pa bago ko matupad iyong pangarap mo.” 
Ibinalik niya ang tingin sa lapida ng ina. “Sana 
tulungan mo ako, Mommy. Nahihirapan na kasi ako, 
eh. Feeling ko wala nang pag-asa.”

Nang magsimulang pumatak ang luha niya ay 
mabilis siyang napatayo. Ipinangako rin niya sa mga 
magulang na hinding-hindi siya iiyak sa harap ng 
mga ito kahit na gaano pa siya nahihirapan. For her 
parents, she wanted to remain strong. 

“S-sige, alis na po ako, Mommy. Appa, chungmal 
bogoshippo. Jaritsuseyo…” paalam niya sa Koreanong 
ama. 

Half-Korean, half-Pinay siya. 

Marunong siyang magsalita ng Korean, madalas 
din siya sa South Korea noong nabubuhay pa ang 
mga magulang. 

Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad palabas 
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sa sementeryo nang biglang bumuhos ang malakas 
na ulan. Napatakbo siya patungo sa di-kalayuang 
waiting shed. Gayunpaman ay alam niyang bihirang 
may naliligaw na masasakyan doon. 

Kapag talagang minamalas ka nga naman! 

Dismayadong tiningnan niya ang damit na noon 
ay basang-basa dahil sa ulan. 

“Siguro may balat ka.”

Naniningkit ang matang napabaling siya sa 
nagsalita sa kanyang tabi. Napaawang ang mga labi 
niya nang masino ito. Ito lang naman ang lalaking 
muntikan nang nakabangga sa kanya kanina. 

“Ikaw na naman?” 

“Shouldn’t I be the one saying that?” yamot 
nitong balik na inis na nakatungo sa suot na damit 
na halatang nabasa rin sa ulan. 

Napasimangot siya. Sa halip na patulan ito 
ay napatingala na lang siya sa nagngangalit na 
langit. Kumukulog at kumikidlat, hudyat na lalong 
sumasama ang panahon.

“May bagyo kaya?” wala sa loob na tanong niya.

“Hindi ka ba nanonood ng TV? Kaa-announce 
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lang kanina na tuluyan nang naging bagyo ang low 
pressure area sa central Luzon. Ang pangalan—”

“Puwede ba? Sarili ko ang kinakausap ko,” asik 
niya. 

Naiinis siya sa presensya ng lalaki. At the back of 
her mind, ito ang sinisisi niya sa kamalasang inabot 
niya sa araw na iyon. Tinalikuran niya ito. Naglakad 
siya patungo sa kabilang dulo ng shed at naupo sa 
bench na naroon. 

Naupo ito malapit sa kanya. “Okay ka na ba?” 
mayamaya ay tanong nito.

Napalingon siya rito. “Sa totoo lang, ngayon 
ko lang naalala na may galos nga pala ako sa siko.” 
Napasimangot siya. “Thanks to you.”

“I’m sorry.”

Natigilan siya at napatitig nang mataman rito. 
“Ano’ng s’abi mo?” nagtatakang untag niya.

“I wasn’t able to apologize earlier. Nagmamadali 
kasi ako kanina. I’m sorry. That’s what I should say, 
right?”

“Hindi ko kailangan ng pekeng sorry.” Napaismid 
siya. Base sa tono nito, halatang labas sa ilong ang 
paghingi nito ng tawad. “Taking responsibility is 
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different from being sincere,” patutsada niya.

“At least, I said sorry. Ikaw, hindi mo na tinanggap 
ang apology ko, hindi ka pa nag-sorry sa akin pabalik.”

“At bakit naman ako magso-sorry sa ’yo?” 
Napataas ang kilay niya. Malapit na siyang mapikon 
dito.

“Dahil sa ’yo, kamuntik na akong maabutan ng 
humahabol sa akin.”

Napaikot ang mga mata niya. “At muntik mo 
na akong mabangga at mapatay kanina. At for your 
information, dahil din sa ’yo, muntik na akong hindi 
nakaabot sa pupuntahan ko!” singhal niya. “Kung 
namatay ako, mababayaran mo ba ang buhay ko, ha?”

“’Ayun, pumasok rin ang usaping pera. Is this 
part of your plan, too? Ang sundan ako hanggang 
dito sa sementeryo?” pang-uusig nito.

 “Grabe lang, mas malakas pa ang hangin mo 
kesa sa bagyo.” Napatayo na siya sa sobrang inis. 

She bet, namumula na rin ang mukha niya. She 
wasalwayslikethatwhenevershewasangry.Kitang-
kita iyon sa maputing kutis niya.

Kung takbuhin na lang kaya niya ang papunta sa 
sakayan? Hindi na baleng mabasa siya sa ulan kaysa 
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makasama at makausap pa nang mas matagal ang 
lalaking walang-modo na ngingisi-ngisi pa sa tabi 
niya.

“Tatakbuhin mo hanggang sa sakayan?” Tiningnan 
siya nito mula ulo hanggang paa at ibinaling ang 
tingin sa labas. “Good luck sa ’yo at sa mga gamit mo.”

“Ano ba’ng pakialam mo kung magpakabasa man 
ako sa ulan?” sikmat niya.

“Wala. Katawan mo iyan. Ano sa akin kung 
magkasakit ka, di ba? Hindi ko naman trabaho ang 
maaantala kung sakaling trangkasuhin ka di ba.”

Napaisip siya sa tinuran nito. She couldn’t afford 
to get sick. Unang-una, kahit may sakit siya ay tiyak na 
pipilitin siya ng tita at mga pinsan niyang magtrabaho 
at baka akusahan pa siyang nagda-drama kung sakali. 
Pangalawa, madami rin siyang kailangang tapusin 
para sa eskuwela niya. She sighed.

 “Aalis ka na?” nakakalokong tanong nito.

Mariin siyang napapikit. Hindi niya kaya! Hindi 
niya kayang magtagal pa sa lugar na iyon na ito ang 
kasama niya. 

“Itaga mo sa bato ang sasabihin ko. Hinding-
hindi, as in never ever, akong lalapit sa ’yo para
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humingi ng tulong,” she ranted.

 “Good. Ngayon nagkaliwanagan na tayo. Sana 
hindi na tayo magkita pa ulit.”

“Sana tangayin ng baha ang kotse mo!” 
nanggagalaiting aniya bago ito mabilis na sinipa sa 
binti pagkatapos ay tumakbo paalis. Narinig pa niya 
ang pagmumura nito.

Para siyang timang na tumatawa habang 
tumatakbo sa ilalim ng malakas na ulan. Wala na 
siyang pakialam kung anuman ang mangyari sa 
kanya. Basta ang gusto niya ay makaalis na siya sa 
harapan ni Kenneth Pascual.
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“Señorita, kumain ka na.”

Pilit niyang iminulat ang mga mata sa kabila ng 
pamimigat ng mga talukap niyon upang tingnan ang 
tumatawag sa kanya. She recognized her Yaya Fatima 
instantly. Napangiti siya. 

Ito na lang sa mga katulong nila ang tumatawag 
sa kanya ng ‘señorita’.

“Bumangon ka na at kumain para makainom ka 
na ng gamot.” Inalalayan siya nito para makabangon.

Napaigik siya nang maramdaman ang pananakit 
ng kanyang ulo at katawan. Napaungol siya sa 
sobrang sakit. 

“N-nahihilo ako, Yaya,” aniya sa paos na tinig.

“’Ayan na nga ba’ng sinasabi ko sa ’yo. Bakit ka 
naman kasi nagpaulan kahapon, bata ka?” Sinalat 
nito ang kanyang noo at napailing.“Mataas pa rin 
ang lagnat mo.”

Napangiti siya sa tonong ginamit nito. 

Her Yaya Fatima was just like her mom, nagagalit 
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din agad noon ang kanyang mommy sa tuwing 
nagkakasakit siya. 

“Naulanan kasi ako pagkagaling ko sa 
sementeryo,” paliwanag niya.

“Di sana hinintay mo na lang na tumila ang ulan 
bago ka nagpasyang umuwi. Tingnan mo tuloy ang 
nangyari sa ’yo.” Napapalatak ang matanda.

Napasimangot siya nang maalala ang lalaking 
dahilan kung bakit mas pinili niyang mabasa ng ulan. 
Tila puro kamalasan ang dala nito sa buhay niya.

“Ayos lang ako, Yaya.”

“Siya, dumito ka muna at kumain. Magpahinga 
kang mabuti at ako’y bababa muna sa komedor para 
ipaghanda ng agahan sina Señora Marsha.” Nang 
mapansing natigilan siya ay napatigil din sa gagawing 
pagtayo si Yaya Fatima. “Huwag kang mag-alala, 
Señorita, ako na ang bahalang magsabi kila Señora 
na may sakit ka.”

Isang kiming ngiti ng pasasalamat ang iginawad 
niya sa matandang katiwala. Nang makaalis ito 
ay napabuntong-hininga siya. Batid niyang handa 
itong ipagtanggol siya laban sa pang-aabuso ng Tita 
Marsha niya. Pero hindi niya hahayaang mawalan ito 
ng trabaho nang dahil lamang sa kanya. Her mother 
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wouldn’t want that to happen. Kababata ng kanyang 
ina si Yaya Fatima.

Kahit na masakit pa rin ang katawan ay pinilit  
niyang bumangon. Napailing siya nang mahagip ng 
tingin ang soup at gatas na inihanda ng kasambahay 
para sa kanya. Pilit niya iyong inubos sa kabila ng 
kawalan ng panlasa. Pababa na siya ng kama nang 
biglang bumukas ang pinto ng kanyang kuwarto.

“So, sakit-sakitan school of acting ang drama ng 
mahal na prinsesa ngayon?” nang-uuyam na bungad 
ni Mandie pagkakita sa kanya.

“Sakit? Tinatamaan ba iyan ng sakit?” segunda 
ni Misty.

Napatungo siya. Ayaw niyang patulan ang 
dalawa. “P-pababa na ako.” 

“Dapat lang. Madaming tao ngayon sa resto dahil 
weekend. Kailangan ng waitress,” ani Mandie.

“Bilisan mo, ha? Mahiya ka naman sa amin kahit 
paano. Sayang ang pagpapatira namin sa ’yo dito,” 
ani Misty.

Kating-kati na siyang sagutin ito at sabihing may 
karapatan din siyang tumira sa bahay na iyon dahil 
hindi lang naman ang Tita Marsha niya ang anak ng 
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lolo niya. Kapatid ito ng mommy niya.

Pati ang restaurant na family business ng kanyang 
lolo ay sa tiya rin niya napupunta ang malaking 
porsyento ng kita.

Magkakaroon ng linaw ang lahat pagkatapos ng 
isang buwan. Babasahin ng abogado ng pamilya na 
kasalukuyang nasa ibang bansa ang iniwang last will 
and testament ni Lolo Pilo.

Ipinasya niyang gumayak at bumaba para 
tumulong sa resto para wala nang masabi ang mga 
pinsan. Nakita niyang natigilan si Yaya Fatima nang 
madaanan niya itong naglilinis sa sala. She simply 
nodded and smiled at the old lady, assuring her that 
everythingwasallright.

Pagkakita pa lang sa dami ng customers sa loob 
ng resto ay parang nadoble ang panghihina niya. 
Feeling niya, anumang sandali ay mag-co-collapse 
siya. 

“Okay ka lang ba?” nag-aalalang tanong ni 
Jerome sa kanya. Isa ito sa mga waiters sa resto at 
kaibigan din niya. 

“Okay lang ako,” sagot niya.

“Hindi ka mukhang okay,” ani Francine, waitress 
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din doon tulad niya. “Naku, talaga iyang mga kamag-
anak mo, mga walang puso! ’Kita na ngang may sakit 
ka, eh.” 

Hindi lingid sa mga ito ang trato sa kanya sa 
bahay na iyon. Paano ay naabutan ng mga ito ang 
mga panahong isa pa siyang prinsesa sa pangangalaga 
ng mga magulang niya noong nabubuhay pa ang mga 
ito.

“Ayos lang talaga ako. Bumalik na tayo sa 
trabaho, baka makita pa tayo rito nina Misty, pati 
kayo ay mapagdiskitahan.”

“Insekyorang frog talaga ang mga bruhang iyon. 
Palibhasa, simula pagkabata ay inggit na inggit na sa 
’yo dahil ikaw ang paboritong apo ng Señor noong 
nabubuhay pa siya.” Napailing si Francine.

“Kung tumakas ka muna kaya? Magpahinga ka sa 
bodega, tatawagin ka na lang namin kapag dumating 
ang mga bruha,” suhestiyon ni Jerome.

“Salamat, pero huwag na, okay lang ako.”

“Ewan ko ba kasi kung bakit napakamartir mo.” 
Napasimangot si Francine.

“Sige, lalabas muna ako para kumuha ng orders,” 
paalam niya.
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Bakit nga ba siya nagtitiis na makisama sa 

pamilya ng tiyahin niya? 

Dahil nais niya ng pamilya, dahil ang mga ito na 
lang ang mga kamag-anak niya. 

 “M-may I take your order please?” nakayuko 
niyang tanong sa isang customer na itinuro ni Jerome 
kanina. Hindi na niya halos maiangat ang ulo dahil 
sa sobrang pananakit niyon.

“I’ll haveanInsalata Caprese, Pappardelle and I’d 
liketohaveInferno for the wine.”

“Would that be all, Sir?”

“Yes.”

Napakapit siya sa silyang katapat nang bigla 
siyang makaramdam ng matinding pagkahilo. 
Napahawak siya sa kanyang ulo at mariing napapikit.

“A-are you okay?” nag-aalalang tanong ng 
customer. Tumayo ito at mabilis siyang inalalayan.

“Y-yes, Sir,” aniya. Napangiwi siya nang makitang 
palapit si Mandie. Mataman itong nakatingin sa 
kanya. 

Mukhang hindi nito nagustuhan ang atensyong 
nakukuha niya. Pinilit niyang tumayo nang maayos 
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para huwag na itong gumawa ng eksena.

“You are not okay.”

She opened her mouth to answer back but 
stiffened upon seeing the customer’s familiar face. 
Hindi niya na-recognize ang boses nito. Nanlaki ang 
mga mata niya nang makilala ito. 

“I-ikaw?” bulalas niya.

“Bakit, kilala mo si Ken?”

Napalingon siya sa pinsan na noon ay lumapit 
na sa kanila. Tumalim ang tingin nito sa baywang 
niyang hawak pa rin ni Kenneth. Agad siyang pumiksi 
at kumawala sa pagkakahawak ng lalaki. 

“H-hindi,” tanggi niya.

“Yes,” derechong saad ni Kenneth.

Parehong lumipad ang tingin nilang magpinsan 
kay Kenneth dahil sa pagsalungat nito sa sagot niya. 
Napailing siya at nagtangkang pabulaanan ang 
tinuran nito ngunit mabilis nang nakapag-react si 
Mandie.

“At paano mo naman nakilala si Ken?” ani Mandie 
sa nang-uusig na tono.

“H-hindi ko naman talaga siya...” Hindi niya 
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naituloy ang pagtatanggol sa sarili nang bigla na 
namang atakehin ng pagkahilo. 

Again, Kenneth’s hand snaked around her small 
waistandheldherfirmly.

Mandie irritably rolled her eyes and threw her a 
threatening glare na para bang sinasabing pag-aari 
nito ang lalaki. 

Kakilala ba siya ni Mandie?

Napayuko siya at muling pumiksi sa pagkakahawak 
sa kanya ni Kenneth, ngunit sa pagkakataong iyon 
ay hindi na siya nito basta-bastang pinakawalan. 
Nagtatakang napatingin siya rito.

“Dadalhin kita sa ospital,” matatag nitong saad.

“W-what?” magkapanabay nilang bulalas ni 
Mandie. Napasinghap ang mga tao sa paligid nila 
nang bigla siyang pangkuin ni Kenneth. 

“I-ibaba mo ako!” napalakas niyang sabi.

“W-what are you doing?” di-makapaniwalang 
tanong ni Mandie. “Put her down!”

“Ako ang may kasalanan kung bakit siya 
nagkasakit. And it’s my responsibility to take her to 
the hospital.” 
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 “I-ikaw ang may kasalanan?” Lalong nanlaki ang 

mga mata ni Mandie. Namumula na rin ang maputi 
nitong mukha, sa galit marahil at pagkapahiya.

“A-ano ba, ibaba mo ako,” ulit niya kay Kenneth.

“We’re going. Let’s just talk some other time, 
Mandie.” 

Matapos sabihin iyon ay naglakad na ito palabas 
ng restaurant habang buhat-buhat siya. 

Allshecoulddorightthenwastocoverherface
by burying it against his wide chest. Makakatikim ito 
sa kanya mamaya, kapag nakabawi na siya ng lakas 
at kapag naibaba na siya nito!
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Nagising na lang si Janine na may dextrose nang 
nakakabit sa kanyang kamay at nakasuot na siya ng 
hospital dress. Napaungol siya nang bigla na namang 
sumakit ang ulo niya matapos niyang tangkaing 
bumangon.

“Huwag mong piliting bumangon kung hindi mo 
pa kaya.”

Napadako ang tingin niya sa kabubukas na 
pinto. Iniluwa niyon ang napakaguwapong mukha ni 
Kenneth. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa 
niyang i-appreciate ang karismang taglay nito. Mula 
sa matangos nitong ilong, mapupulang labi, at 
mapupungay na mga mata. Halos mapasinghap siya 
nang marahan itong naglakad palapit sa kanya. 

“A-ano’ng ginagawa ko rito?”

“Obviously, nagpapagaling.” Inilapagnito ang
hawak na paper bag sa mesang nasa tabi lang ng 
kamang hinihigaan niya. “Are you feeling better 
now?”

 “Bakit mo ba ginagawa ito?” tukoy niya sa ‘pag-
aasikaso’ nito.

3
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“Ako ang dahilan kung bakit ka nagkasakit.”

She sighed. “It’s not entirely your fault. Katigasan 
rin naman ito ng ulo ko.”

“Buti alam mo.”

She smirked. “K-kailangan ko nang umalis. May 
naiwan pa akong trabaho.”

“Hindi ka pa puwedeng umalis. Kailangan mo 
munang magpagaling,” pigil nito.

“I c-can’t stay here.”

“Tinawagan ko na si Mandie. Sinabi kong hindi 
ka pa makakauwi hangga’t hindi ka pinapayagan ng 
doctor.”

Nanlaki ang mga mata niya. “Ba’t mo ginawa 
’yun?”

“Bakit parang takot na takot ka?” Tumawa ito.

“P-paano kayo nagkakilala ni Mandie?” sa halip 
ay tanong niya. 

“We met at a seminar. Isa ako sa mga speakers.”

“Seminar?” Nanlaki ang mga mata niya. Culinary 
Arts ang kurso ni Mandie. “You’re a chef?”

“Hindi ba halata?” Napangiti ito.
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Hindi. Bihira kasi ang chef na ganoon kaganda 

ang katawan. Mas pasado itong modelo. Pero 
siyempre, hindi niya sasabihin iyon. Mamaya, mas 
lumala pa ang kayabangan nito. 

“Hindi,” sagot niya. “Sumasakit na ang likod ko 
sa kakahiga,” pag-iiba niya sa usapan.

“Talagabangworkaholicka?Can’tyouevenrest
for a while? Ikamamatay mo ba talaga kapag hindi 
ka kumilos?”

“Workaholic?” 

“Ang s’abi ni Mandie, sobrang workaholic mo 
daw kaya lagi kang nagkakasakit. Student assistant 
ka daw sa college n’yo, nagtatrabaho ka daw sa 
restaurant, at pagkatapos ay nagpa-part-time pa d’un 
sa isang malapit na café. Kahit daw pigilan ka nilang 
magtrabaho, nagpupumilit ka pa rin.”

Paano naman ako magkakapera kung hindi ko 
gagawin iyon? 

Narinig niyang nagpatuloy si Kenneth. “Your 
cousin is so worried about you. Dadalawin ka raw 
nila mamaya.”

Lihim siyang natawa. “Worried? Dadalawin?” 

Napailing siya. Ang galing talagang umarte ng 
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pinsan niya. Ganoon ba kahalaga ang lalaking ito kay 
Mandie para magawang magpanggap na mabait ang 
pinsan niya?

“You almost died, you know.” It was almost a 
whisper.

“Kung hindi ka naagapang madala sa ospital, 
youcould’vedied.Nagkukumbulsyonkanakahapon.
Napakataas ng lagnat mo.”

“K-kahapon?” Ibig sabihin, kahapon pa siya 
dinala sa ospital? “A-anong oras na?” 

“Trabaho pa rin ba ang inaalala mo?”

“Ihaveaclasspresentation today. Malalagot ako 
sa professor ko kapag hindi ako nakapasok ngayon.”

“I already called your dean. Don’t worry, siya na 
raw ang bahala sa professor mo.”

“W-why are you doing this?”

“Sinabi ko na, I’m doing this because I feel guilty. 
Icouldhaveofferedtotakeyouhomelasttime,n’ung
magkita tayo sa sementeryo. Nasa malapit lang ang 
kotse ko. Nagpapatila lang talaga ako d’un sa shed.”

Nag-iwas siya ng tingin. Aminin man niya o 
hindi ay na-touch siya sa sinabi nito. Matagal na 



The Fake Prince - Eunice Xyra
mula nang huling may mag-aalala sa kanya. Simula 
nang mamatay ang mga magulang niya, namuhay 
na siyang parang mag-isa. Walang malasakit ang 
tiyahin niya at mga pinsan. Nakakatawa na sa isang 
estranghero pa niya nakuha ang atensyong kaytagal 
niyang pinangarap na maranasan ulit. 

Tumikhim siya. “Thank you.”

“Kumain ka na.” May kinuha ito mula sa brown 
bag na dala nito kanina. Napag-alaman niyang mga 
prutas ang laman niyon. “Kailangan mong makabawi 
ng lakas,” anito habang binabalatan ang isang orange 
fruit. 

Natigilan siya nang bigla nitong iumang ang 
isang liha ng nasabing prutas sa tapat ng bunganga 
niya. 

“Say ‘ahh’…” udyok nito. “Don’t worry, malinis 
ang kamay ko,” biro pa nito.

Naramdaman niya ang pag-iinit ng mga pisngi. 
As she was about to open her mouth, biglang 
bumukas ang pinto at iniluwa niyon ang madilim na 
anyo ng kanyang pinsang si Mandie. Napakurap siya 
at mabilis na tinabig ang kamay ni Kenneth palayo 
sa bibig niya. 

“Mandie…” aniya.
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“Hi. Kamusta na ang mahal kong pinsan?” 

nakangiti ngunit may bahid ng pagbabantang saad 
ni Mandie.

“A-ayos lang ako.” 

“Kitang-kita ko nga,” anitong tinapunan pa ng 
tingin si Kenneth. 

Sa likuran ni Mandie ay nakita niya ang matalim 
na tingin ni Misty, katabi nito ang tita niyang mas 
mabagsik ang tingin sa kanya. Nakikita na niya ang 
paghihirap na dadanasin niya sa oras na makauwi 
siya. Napangiwi siya.

“Kamusta na ang mahal kong pamangkin?” 
Kunwa ay nag-aalalang lumapit ang tita niya sa 
kanya. Umupo ito sa tabi ng kama at masuyong 
sinalat ang kanyang noo. 

“A-ayos na po ako, Tita Marsha.”

Niyakap siya nito. Pagkuwa ay narinig niya ang 
mahinang paghikbi. Umiiyak ba ito? 

“Pinag-alala mo ako, bata ka. Sinabi ko naman 
kasi sa ’yong ayos lang kahit na hindi ka magtrabaho. 
Napakapilit mo kasi, tingnan mo ang nangyari sa ’yo.”

When she turned to Mandie and Misty, nakita 
niya rin ang pag-aalala sa mukha ng mga ito. Parang 
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gusto niyang matawa. Lalo lang tuloy sumama ang 
pakiramdam niya. 

“Sorry po,” nasabi na lang niya.

“Thank you for taking care of my niece,” 
mayamaya ay baling ng tita niya kay Kenneth.

“Don’t mention it,” magalang na sagot ng huli.

“Napakabuti mo. Kahit hindi mo ka-close si 
Janine ay nagawa mo pa ring tulungan siya.”

Tiningnan niya si Kenneth. Nagulat siyang 
makita na mataman ang pagkakatitig nito sa kanya 
na tila ba binabasa ang ekspresyon sa mukha niya. 
Muli siyang nag-iwas ng tingin. Nais niyang itago ang 
sakit na maaari nitong mabanaag roon.

“Napakasuwerte ng babaeng iibigin mo,” dagdag 
pa ni Marsha.

Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagdapo 
ng tingin nito sa anak na si Mandie. Ang pinsan 
naman niya ay kinikilig na ngumiti. 

 “Tutal po ay narito na kayo, maaari ko na 
sigurong iwan si Janine,” paalam ng binata. 

“A-aalis ka na?” ani Mandie.

“Halos magdamag akong gising dahil binantayan 
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ko si Janine kagabi. Matutulog lang ako saglit. Babalik 
rin ako,” sagot ni Kenneth na sa kanya nakatingin.

May kung anong kumabog sa dibdib niya. Again, 
she was touched by his words. 

“Salamat,” nahihiyang aniya.

“Wala ’yun. Magpagaling ka.” Parang narinig niya 
ang pagsinghap ng mga kamag-anak nang gagapin 
ni Kenneth ang kamay niya at masuyong pisilin iyon. 
“Huwag matigas ang ulo, okay? I’ll be back.”

Pagkaalis ni Kenneth ay agad siyang kinastigo 
ng pinsan.

“Sabihin mo nga sa akin, bakit ang bait-bait sa 
’yo ni Ken?” ani Mandie sa nang-uusig na tono.

“H-hindi ko din alam.”

Isang sampal ang agad na pinadapo nito sa 
mukha niya. “Ang kapal ng mukha mo! Akala mo 
ba maaakit mo at maaagaw si Kenneth sa akin?” 
nanggagalaiting sigaw nito.

“Iyan ang nababagay sa ambisyosang katulad 
mo,” susog ng tiya niya. “Porke mabait sa ’yo ’yung 
tao, pakiramdam mo, may gusto na sa ’yo? Hindi 
maaaring magkagusto ang isang prinsipeng gaya niya 
sa isang katulad mong walang silbi!”
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“For sure, alam ng babaeng iyan na mayaman si 

Kuya Ken. Desperada na sigurong makaalis sa bahay 
natin,” nang-uuyam na sabat ni Misty.

“Binabalaan kita. Sa oras na mawala sa akin si 
Ken, hinding-hindi ko patatahimikin ang buhay mo. 
Tandaan mo iyan!” Mandie glared at her.

Tinalikuran siya ng mag-iina at iniwang awang-
awa sa kanyang sarili. Pagkaalis ng mga ito ay saka 
siya napatangis. 

—————

Naalimpungatan si Janine nang makaramdam 
ng pagkauhaw. Dahan-dahan niyang imulat ang 
mga mata. Laking gulat niya nang mabungaran ang 
nakayukyok na ulo ni Kenneth sa gilid ng kanyang 
kama. 

“K-Ken…” tawag niya.

“O, kumusta ang pakiramdam mo?” pupungas-
pungas nitong tanong.

“A-ano’ng ginagawa mo rito?”

“Binibisita ka.” Umayos ito ng upo.

She sighed. Kanina, napagdesisyunan niyang 
layuan na ito para sa ikatatahimik ng buhay niya. 



The Fake Prince - Eunice Xyra
Ayaw niyang lalo pang magalit sa kanya si Mandie. 

“Umuwi ka na. Ayos na ako.”

“Ang s’abi nga ng doktor, puwede ka nang umuwi 
bukas.”

“Kaya nga umuwi ka na. Kaya ko na ang sarili 
ko.”

Napasinghap siya nang biglang umangat ang 
kamay nito at hinaplos ang pisngi niya. “Namumula 
at medyo namamaga ang pisngi mo.”

Iniiwas niya ang mukha. “N-nadaganan ko lang 
siguro kanina habang natutulog ako.” 

“I saw what they did to you.”

Lumipad ang tingin niya rito. “H-ha?”

“Bumalik ako dahil nakalimutan kong sabihin 
sa tita mo na ako na ang magbabayad sa ospital. 
At hindi ko inaasahan ang tagpong inabutan ko.” 
Muli nitong hinaplos ang namumulang pisngi niya. 
“Masakit pa ba?”

Napayuko siya. “H-hindi ka dapat nanood o 
nakinig.”

“Bakit mo sila hinahayaang saktan ka?”
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“Sanay na ako.”

“Ibig mong sabihin, lagi ka nilang sinasaktan?”

“They hate me. Siguro dahil ako ang paborito ng 
lolo ko, ng lolo namin nila Mandie noong nabubuhay 
pa siya.”

“Kung gan’un, naiinggit sila sa ’yo. Bakit hindi 
ka na lang humiwalay?”

“T-they’retheonlyfamilyIhave.”

“But they don’t treat you like one.”

“Wala akong ibang mapuntahan.”

“Janine…”

“Huwag na huwag mong sasabihin kay Mandie 
na narinig mo ang lahat. Huwag mo ring sasabihin 
na naikuwento ko sa ’yo ito.”

“Akala ko, ako na ang pinakamabait na tao. Now 
that I know you better, I feel like a bad person.”

Napangiti siya. “Umuwi ka na, masyado na 
kitang naaabala.”

Umiling ito. “Kumain ka muna.” Tinulungan siya 
nitong bumangon. Iminuwestra nito ang pagkaing 
nasa isang tabi na nasa plastic containers.
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“Salamat,” aniya. “Ikaw, kumain ka na ba?”

“Hindi pa.”

“Sabayan mo na ako.”

“Sure.”

Nagsimula na silang magsalo sa pagkaing dala 
nito. “Ikaw ba ang nagluto ng mga ito?”

“Yup. Masarap, di ba?”

Natawa siya. “Oo na.”

Nang gabing iyon, pakiramdam niya ay nakatagpo 
siya ng isang panibagong kaibigan. Nakatulog siyang 
may ngiti sa mga labi. At pagkatapos ng mahabang 
panahon, muli siyang nakaramdam ng excitement na 
bumangon para sa darating na umaga.

—————

Hindi inaasahan ni Janine ang tagpong bumulaga 
sa kanya kinabukasan. Hindi si Kenneth ang gumising 
sa kanya kundi si Mandie. Ito rin ang kasama niya 
palabas sa ospital. Pero mas nagulat siya sa nagkalat 
niyang gamit pagdating nila sa bahay.

Nagtatakang napatingin siya sa kanyang tita. 
“A-ano ho’ng ibig sabihin nito?”
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“Hindipabaobvious?Pinapalayaskananamin,”

ani Mandie. “Iyan ang nababagay sa isang mang-
aagaw na gaya mo. Kaya kunin mo na ang mga gamit 
mo at lumayas ka na!” sigaw nito.

“Wala akong inaagaw,” iling niya.

“Itatanggi mo pa na inaagaw sa akin si Ken? Hah, 
mabuti na lang at alam kong hindi papatol sa kagaya 
mo ’yun.” Tumawa ito nang nakakaloko.

Hindi niya napigilan ang sumagot. “Kung gan’un, 
bakit n’yo pa ako pinapalayas?”

“Sumasagot ka na ngayon?” Sinampal siya nito.

Napatingin siya sa tita niya. “T-Tita Marsha, 
please po. Hindi na po ako magpapakita kay Kenneth, 
kung iyon ang gusto ninyo. Huwag ninyo lang akong 
palayasin dito,” pagmamakaawa niya.

Bago pa nakasagot ang tiyahin niya ay lumapit 
na ang isa sa mga katulong at sinabing nasa labas 
umano si Ken.

Agad-agad nitong iniutos sa katulong na ligpitin 
ang mga nagkalat niyang gamit sa sala at huwag 
munang papapasukin ang bisita hangga’t hindi 
nakakapag-ayos doon. Pagkatapos ay walang-salitang 
hinawakan siya nito sa braso at pakaladkad na 
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pinapasok sa kusina. 

“Huwag na huwag kang lalabas diyan, kahit na 
ano’ng mangyari, naiintindihan mo?” banta nito.

Wala siyang nagawa kundi ang tumango. 

“O, Hijo. What brought you here?” narinig niyang 
tanong ng tita niya mula sa sala.

“I came here to see Janine. Nakauwi na raw po 
siya sabi sa ospital nang dumalaw ako kanina,” ani 
Kenneth.

Hindi niya napigilan ang sariling sumilip. Palinga-
linga si Kenneth na tila may hinahanap.

“Si Janine ba? Naku, ewan ko ba sa batang iyon at 
biglang naisip na magpahinga muna. Umalis kanina, 
umuwi ng probinsya,” anang Tita Marsha niya.

“Saan pong probinsya?”

“Sa malayo. Pasensya na, Kenneth. Ayaw niyang 
ipasabi, eh.” Si Mandie ang sumagot.

“That doesn’t make sense. Malapit na ang 
graduation niya, pero naisipan niyang bigla ang 
magbakasyon?”

Nagkatinginan ang mag-iina. Pagkuwan ay 
tumawa ang tita niya. “Sige, Hijo, sasabihin ko na 
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ang totoo. Hindi na rin namin naabutan sa ospital 
si Janine kanina. Kung hindi pa namin tinawagan 
ngayon lang ay hindi pa namin malalaman na 
nakipagtanan pala siya.”

Pinaikot niya ang mga mata sa narinig. 

“Nakipagtanan?” nagtatakang tanong ni Kenneth.

“Hindi naman sa sinisiraan ko ang pamangkin 
kong iyon, pero kasi, marami iyong inaaligirang 
lalaki. Mahilig iyong magpanggap na mahina at 
magaling rin iyong mang-akit ng mga lalaki. Lalo na 
iyong mayayaman.”

Natahimik si Kenneth. Naging blanko rin ang 
ekpresyon ng mukha nito. 

Napapikit siya. Bakit ba siya nakakaramdam ng 
panghihinayang? Ano ngayon kung maniwala man 
ito sa mga kasinungalingang pinagsasabi ng tita at 
mga pinsan niya?

“Kung gan’un po ay aalis na ako. Salamat po,” 
agad na paalam ng binata.

“T-teka, ayaw mo bang magmerienda muna?” 
Lumapit si Mandie at mabilis na iniangkla ang kamay 
sa braso ng lalaki.

“No, thanks. I’m going.” Inalis ni Kenneth ang 
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kamay ni Mandie at tumalikod na.

Naiwang nanggagalaiti si Mandie. At siya ang 
pinagbuntunan nito ng inis dahil sa lantarang 
pagtanggi ni Kenneth dito. 

“Ano pa’ng ginagawa mo dito? Lumayas ka na! 
At huwag na huwag ka nang babalik pa!”

Binuhat niya ang maleta at bagahe na 
pansamantalang itinabi ng katulong kanina. 

Tinabig niya ang kamay ni Mandie nang akmang 
kakaladkarin siya nito. Lumaban siya ng titigan dito. 
“Dahil ba kay Kenneth kaya mo ito ginagawa, ha, 
Mandie? Naiinggit ka ba dahil mas pinagtutuunan 
niya ako ng pansin kesa sa ’yo?”

“How dare you!” Akmang sasabunutan siya nito 
pero hinawakan niya ang kamay ng pinsan.

“Minsan ko lang sasabihin ito kaya making 
ka—kayong lahat. Sa nangyari ngayon, nagising 
ako sa katotohanang kailanman ay hindi na kayo 
magbabago. I nearly died, pero mas inuna ninyo pang 
umarte sa harap ni Kenneth kesa magmalasakit sa 
akin na kadugo ninyo.” Napailing siya.

“Pero ito ang tandaan ninyo, babalik ako sa 
bahay na ito dahil alam ko na peke ang testamento 
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na ipinakita ninyo kay Attorney Vidal. Sigurado ako 
na hindi pinalitan ni Lolo ang last will and testament 
niya at lalong hindi ako naniniwala na sa inyo niya 
iniwan ang restaurant at ang bahay na ito, Tita 
Marsha. Kaya huwag muna kayong magsaya.” 

Ayon sa abogado ay hindi na lalampas isang 
buwan at magkakaroon na ng linaw kung alin ang 
balidong testamento na iniwan ng kanyang abuelo.

Buhat ang kanyang mga gamit ay tumalikod na 
siya. Hindi na niya pinansin ang mga pagpaparunggit 
at masasakit na salitang nanggagaling sa mga 
itinuring niyang kapamilya.


