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mupo si Jillian sa malaking sanga ng punong 
caimito. Doon lang niya natatanaw ang 

main gate ng Hacienda Consolacion na may isa’t 
kalahating kilometro ang layo mula sa mansion. 
Kalahating oras na siya sa itaas ng puno, nag-aabang 
sa pagdating ng isang sasakyan. 

Taun-taon, tuwing buwan ng Abril ay umuuwi 
ng hacienda para sa dalawang buwang bakasyon 
ang nag-iisang anak ng mga Medrillo—si Jack. Araw 
ng uwi ngayon ng binata mula Manila. Sinundo ito 
ng amang si Don Fermin sa airport. 

Tiningnan ni Jillian ang oras sa wristwatch; 
isang oras na ang lumipas mula nang umalis sina 
Don Fermin. Patience was one of her virtues. At 
maghihintay siya—gaano man katagal—kay Jack.

Tatlong taong gulang siya nang kunin siya ng 
kanyang tiyahin sa poder ng iresponsable niyang 
ama. Kamamatay lang noon ng nanay niya. Dinala 
siya ng Tiya Sol niya sa mansion ng mga Medrillo 
kung saan ito namamasukan bilang kusinera. Jack 
was nine years old then. He developed an instant 
liking to her and took the role of her big brother. 
Since then they were inseparable. 

Napabuntong-hininga si Jillian. Ilang taon na 
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ang lumipas. Limitado lang ang oras na magkasama 
sila ni Jack. Pero walang nagbago sa closeness nila. 
Ang nagbago lang ay ang damdamin niya rito. 
Lately, she’d thought of him not as a friend or a 
brother. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang 
kakaibang damdamin niya para sa binata. 

Muli siyang bumuntong-hininga. Sa pag-uwi nito 
ngayon ay tiyak na may magbabago sa pagitan nila. 
She was determined to show him how she felt. And 
hopefully, he might feel the same way about her, too. 

The thought made her giddier. 
Inabot ni Jillian ang isang hinog na bunga ng 

caimito. Kumakalam na ang sikmura niya, pero 
ayaw niyang bumaba ng puno. Gusto niya ay siya 
ang unang makakita sa pagdating ng sasakyan ng 
mga Medrillo. Another half hour and three fruits 
later, natanaw na niya ang nguso ng asul na Pajero.

Nagsayaw ang mga dahon ng puno sa bigla 
niyang pagtayo. Nagmadali siyang bumaba. Nang 
marating niya ang pinakamababang sanga na 
may apat na talampakan ang taas mula sa lupa ay 
lumundag na siya. Isa ang punong pinanggalingan 
niya sa linya ng mga punong bumabakod sa 
malawak na taniman ng pinya. She ran the path 
between the lines of trees parallel to the winding 
road leading to the mansion. 

Nagpatuloy sa pag-akyat ang sasakyan nang 
sapitin niya ang ibaba ng dalisdis. She climbed 
the slightly sloping ground, went through the 
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small forest of fruit-bearing trees until she reached 
the familiar Victorian gazebo. Sandali siyang 
sumandal sa isa sa mga poste habang pinalilipas ang 
paghingal. 

Basa siya ng pawis, nanlilimahid sa alikabok 
ang suot niyang rubber shoes, t-shirt at shorts pati 
na ang kanyang mga binti at mga braso, kumawala 
na sa pagkakatali ang mahaba niyang buhok. She 
looked like something the cat dragged in. Pero wala 
na siyang oras para maligo at magpalit ng damit. 
Anyway, it was Jack. Sanay na itong makitang 
marungis siya. With a smug grin, she crossed the 
neatly manicured lawn toward the narrow path on 
the left leading to the front courtyard and to Jack.

Nakababa na ng kotse ang binata nang marating 
si Jillian doon.

“Jack!” Lumingon sa kanya ang lahat. Nasapo 
ng kanyang Tiya Sol ang noo. Si Don Fermin ay 
napangiti at napailing na lang. Pero hindi ang 
ekspresyon ng mga ito ang mahalaga sa kanya. 
Sapat na sa kanya ang malapad na ngiti ni Jack.

“Jillian!”
Tumili siya bago patakbong nilapitan ito at 

niyakap.
“Whoa!” Tumatawang niyakap siya ni Jack at 

inikot. Nakapatong ang baba niya sa balikat nito at 
nakapulupot ang mga braso niya sa leeg nito. Yakap 
siya ng lalaki sa baywang at dahil mas matangkad 
ito sa kanya ay nakaangat ang mga paa niya sa lupa.
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Nang ibaba siya nito ay hindi pa rin siya kumalas 
sa pagkakayakap dito.

“Nanganak na si Thimble!” tukoy niya sa alaga 
nitong Siberian Husky. “Dalawang babae at tatlong 
lalaki. Gusto na ngang kunin ni Dencio ’yung isa 
pero ang s’abi ko—”

Isang tikhim ang pumutol sa pagsasalita niya. 
Napasulyap siya sa babaeng nasa likuran lang nila. 
Pasimple niya itong tinitigan mula sa naka-braid 
nitong buhok, sa eleganteng pink summer dress 
hanggang sa dulo ng dainty silver slippers. Wala 
siyang makitang kapintasan sa dalaga. Pantay ang 
kulay ng balat nito, not a blemish or a pimple to mar 
the smoothness of her skin. Matangkad ito kaysa 
sa kanya at mukhang edukada. Malinis din ito at 
mabango. 

Biglang na-conscious si Jillian sa sariling hitsura. 
Alam niyang nangingintab ang noo niya sa pawis. 
Hindi pa tuluyang nawawala ang bakas ng natuyong 
pimples sa kanyang pisngi. Puwede nang itulad sa 
pugad ng manok ang kanyang buhok. Her clothes 
were wrinkled and dirty. Pasimple niyang sininghot 
ang sarili at ngumiwi. Amoy-pawis siya. 

“Sino siya, Sweetheart?” 
Sweetheart? Umangat ang kanyang ulo. 

Natatawang lumipat si Jack sa tabi nito. Sa kanyang 
pagkabigla ay kinabig nito ang babae. Hindi iyon 
isang simpleng akbay katulad ng madalas nitong 
gawin sa kanya. No, Jack snaked his arm around 
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the woman’s back and clutched her slim waist 
possessively.

“Sweetheart, meet the perpetual thorn in 
my side... my best friend slash little sister, Jillian 
Santos.”

“Hindi mo nabanggit sa akin na may kapatid ka,” 
anito. Sumulyap ito sa nobyo at muling tinitigan si 
Jillian.

“She’s not my biological sister. Pamangkin siya 
ni Nanay Sol.” He glanced at the old woman and 
smiled.

“Oh, I see.” Those few words implied a hundred 
different meanings for Jillian. Matamis ang ngiting 
ipinakita ng dalaga. She looked beautiful, angelic 
except for that scathing glint in her eyes which was 
focused entirely on her. Right there and then, Jillian 
decided the girl didn’t like her.

“Everyone,” singit ni Jack, “I’d like you to meet 
Henrietta, my girlfriend. Magbabakasyon siya dito 
kasama ko. I expect you to treat her with respect 
and to make her stay as comfortable as possible.”

Sabay-sabay na nagsitango ang mga katulong. 
“Ang mabuti pa’y sa loob na natin ipagpatuloy 

ang pag-uusap. Sol, magpahanda ka ng merienda at 
ipadala mo sa den,” utos ni Don Fermin.

Sumunod ang lahat sa matandang don. Pumasok 
na rin si Jack na yakap pa rin ang baywang ng 
nobya. Ni hindi na siya pinansin nito. 

Kumukulo ang dugo ni Jillian habang nakasunod 
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sa grupo. Nang kumaliwa sina Jack at Henrietta 
para pumunta sa den ay tinawag siya ng kanyang 
tiya at pinasunod sa kusina.

“Bakit ba sumalubong nang ganyan ang hitsura 
mo? Huwag mong sabihing maghapon ka na 
namang nasa kakahuyan?”

Kinamot niya ang ulo. Inalis niya ang rubber 
band at inayos ang pagkakatali ng buhok. 

“Ilang ulit ko nang ipinaalala sa iyo, hindi ka 
na batang munti. Nakakahiya kina Señor Fermin at 
kay Señorito Jack. Dinaig mo pa ’yung mga batang 
palaboy sa bayan.”

“Tiyang,” ungot niya, “hindi naman gula-gulanit 
ang mga damit ko. At saka, sanay na silang makita 
ang ganitong hitsura ko.”

Malalim na bumuntong-hininga ang matanda.
“Jillian, hindi ka na isang limang taong gulang 

na bata na bumubuntot saan man magpunta si Jack. 
Labing-anim na taong gulang ka na. Dalaga ka na. 
Panahon na para baguhin mo’ng mga nakasanayan 
mo.”

Nanulis ang nguso niya. Sa lahat naman ng 
pagkakataon, ngayon pa siya piniling sermunan ng 
kanyang tiyahin. Ni hindi pa nga siya nakakabawi sa 
pagpapakilala ni Jack ng nobya nito. Nagseselos siya 
at naiinis sa binata.

“Ang mabuti pa’y maligo ka na’t magbihis. 
Pagkatapos ay bumalik ka dito at tulungan mo 
akong magluto ng hapunan.”
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Lumabas siya ng bahay gamit ang pinto sa 

kusina. Ilang metro mula sa mansion ay ang two-
storey bungalow na nagsilbing quarters ng mga 
katulong. May sarili siyang silid doon. Naligo siya 
at nagbihis, ngunit hindi kaagad siya bumalik sa 
mansion.

Inilabas niya sa aparador ang isang maliit na 
kahon. Naupo siya sa kama at binuksan iyon. Puno 
iyon ng mga larawan nila ni Jack noong maliliit 
pa sila bago ito lumipat sa Manila para mag-aral. 
Naroon din ang mumunting regalo ng binata sa 
bawat okasyong nagdaan—isang ballpen na ibinigay 
nito noong thirteenth birthday niya, keychain na 
napulot nito isang araw na nagpunta ito sa bayan, 
isang maliit na stuffed toy na aso na bininyagan 
nilang ‘Baldo’, at maging ang plastic na singsing 
na binili nito nang minsang nagpunta sila sa perya 
noong walong taong gulang siya. These were her 
treasures. 

Isa-isa niyang ibinalik ang mga trinkets sa 
kahon at ipinasok iyon sa aparador. Paano pa siya 
magtatapat kay Jack ngayong may girlfriend na ito 
at isinama pa sa mansion? Wala siya sa kalingkingan 
ng babae. Wala siyang maipagmamalaki. Wala 
siyang pinanghahawakan maliban sa maraming 
taong pagkakaibigan nila ni Jack.

She made a frustrated sigh. Kung sana lang ay 
may mapaghingahan siya ng problema.

R
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“Tiya, bakit tatlong plato lang ang nakahain sa 
mesa?” 

Tumingin sa kanya ang tiyahin. “Hindi ka muna 
sasabay sa kanila.”

“Pero dati na naman akong sumasabay sa kanila 
sa pagkain,” protesta ni Jillian.

“May bisita sila ngayon. Nakakahiya kung 
sasabay ka. Hindi ka naman nila pamilya,” 
katuwiran ni Tiya Sol.

The words hurt. Lalo pang nadagdagan ang 
pagtatampo niya. Wala pang isang araw na 
nakakatapak ng mansion ang babaeng iyon, pero 
ginulo na nito ang lahat ng nakasanayan niya.

“Sige na, ilabas mo na ’yan sa mesa.”
Kinuha niya ang tray ng roast beef para ihain 

sa dining table. Eksaktong pumasok ang mag-ama 
kasama si Henrietta. Ngumiti si Jillian at sinundan 
ng tingin ang binata. Inalalayan nito paupo ang 
nobya. Sandali lang itong sumulyap sa kanya at 
ngumiti bago umupo sa harap ng dalaga. Nagtataka 
itong sumulyap sa mesa na parang may hinahanap.

S’abi ko na nga ba. Hindi niya ako 
makakalimutan. 

Napuno ng saya ang kanyang puso. She waited 
and waited in vain.

“Uhm... Jillian, pakisabi naman kay Manang Sol 
na ilabas ’yung binili kong champagne.”

Napaawang ang kanyang bibig sa gulat. 
Lumaylay rin ang mga balikat niya. Ilang segundo 
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siyang nakatulala lang doon.

“Jack, may sakit yata ang katulong n’yo,” sabi ni 
Henrietta. Lumipad ang tingin niya sa babae.

Tinawag siya nitong katulong?
Sinulyapan niya si Jack, hinintay na itama nito 

ang maling akala ng kasintahan. Pero kunot-noo 
lang itong nakatitig sa kanya.

“Hija,” singit Don Fermin, “ang mabuti pa’y 
magpahinga ka muna. You look pale.” Tinawag nito 
ang isa pang katulong. “Sige na, Hija.”

Tipid niyang nginitian ang matanda. “S-salamat 
po.” Pasimple niyang sinulyapan si Jack pero abala 
na ito sa paglalagay ng pagkain sa plato ng nobya.

R

Pasado alas diez na ng gabi. Tulog na ang 
kanyang tiya at kahit ang ibang katulong. Lumabas 
si Jillian at naglakad-lakad sa hardin. Mabigat 
pa rin ang loob niya dahil sa nangyari kanina sa 
komedor. Pinilit lang niyang saluhan ang tiyahin sa 
hapunan dahil ayaw niyang makahalata ito na may 
dinaramdam siya.

Walang katau-tao sa malawak na hardin at 
maging sa gawi ng kidney-shaped swimming pool. 
Naupo siya sa pang-isahang swing na nakasabit sa 
puno ng mangga na nasa isang sulok ng hardin. 
Malungkot siyang napangiti habang inuugoy ang 
sarili.

Ginawa ni Don Fermin ang swing na iyon noong 
five years old siya at eleven naman si Jack. Naalala 
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pa niya kung bakit ginawa ng ginoo ang swing na 
iyon.

Isinama siya ni Jack sa park sa bayan isang 
araw ng Sabado. Naglaro sila sa playground. Nawili 
siyang sumakay ng swing habang inuugoy nito nang 
mabilis. Halos ayaw na niyang umuwi kahit ano’ng 
pilit nito. Umiyak siya at inaway ito nang literal 
siyang buhatin nito mula sa swing para makauwi na 
sila. 

Kung hindi pa ito nagbantang iiwan siyang mag-
isa ay hindi pa susunod si Jillian. Ngunit nakausli 
ang nguso niya at panay ang hikbi niya kahit nang 
nasa kotse na sila. Kahit nang marating nila ang 
mansion ay hindi niya ito kinibo. 

Kinabukasan, nang magising siya ay nakita niya 
itong kasama ng ama habang ikinakabit sa sanga ng 
punong mangga ang swing na sila mismo ang may 
gawa.

“Buhay pa pala ang swing na iyan.”

b



13Desire

ack! Nakakagulat ka naman!” Ngumiti lamang 
ang binata. Lumapit ito at hinawakan ang 

makapal na lubid.
“Matibay pa, ah.”
“Paanong hindi titibay ’yan, eh, kayong dalawa 

ng papa mo ang gumawa niyan.”
Natawa ito. Napangiti rin si Jillian. 
“Kaya lang…” Nag-alangan ito sandali. “Palagi 

mo pa rin bang ginagamit ito?”
“Oo naman. Bakit?” Sandaling pinasadahan nito 

ng tingin ang kanyang katawan. Bigla siyang na-
conscious sa ginawi nito.

“Kaya naman pala mabubutas na itong upuan. 
Ang bigat siguro ng puwet mo.” Nanlaki ang 
kanyang mga mata sa pasaring nito. Nag-init ang 
kanyang mukha. 

“Ikaw talaga!” 
Hindi niya napigilan ang sariling sugurin ito 

ng hampas. Panay naman ang ilag nito habang 
tumatawa. 

“Aray!” reklamo nito. “Tama na. Jillian!” anito 
na sinasalag pa rin ang bawat atake niya. Tumigil 
naman siya at nakasimangot na napatitig dito. Nang 
humalakhak ito ay tumawa na rin siya. She really 

Chapter Two

“J
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missed their bonding times. At iyong tampo niya 
kanina nang bahagya lang siyang pansinin nito ay 
parang bulang mabilis na naglaho.

“Alam mo, hanggang ngayon, mapang-asar ka pa 
din!” aniya.

“At ikaw...” Lumapit ito at pinisil ang tungki ng 
kanyang ilong. “Hanggang ngayon, numero uno ka 
pa ring pikon.” Sinabayan na naman nito ng tawa 
ang sinabi. Inismiran lamang niya ang binata.

“So, kumusta na ba ang baby sister ko?” 
Napangiwi siya. Iniiwas niya ang mukha para hindi 
nito makita ang kanyang pagkadismaya. “You’re not 
sick, are you?”

Umiling siya. “Masakit lang ang ulo ko kanina,” 
dahilan niya. “Uminom na ako ng gamot.”

“Good.” Umupo sa swing si Jack at hinila 
siya. She landed on his lap, his arm rested on her 
shoulders. Para sa kanya ay isang intimate position 
iyon at hindi niya mapigilang mailang. “So, how are 
you?”

She squirmed on his lap. Hindi siya komportable 
kahit pa hindi naman ito ang unang beses na 
kinalong siya ni Jack. But she wasn’t a kid anymore. 
She was a young woman aware of the changes in his 
body. He was no longer the lanky teenager she used 
to chase all around the house. At twenty-two, his 
muscles were already well-developed, his shoulders 
were broader, his biceps leaner and his thighs 
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thicker and stronger.

She squirmed again and he groaned.
“Ang likot mo naman,” reklamo nito. Tumayo si 

Jillian at dumistansya rito. Nangunot ang noo ng 
binata.

“B-bakit nga ba gising ka pa?” tanong niyang 
iniba ang paksa. Hindi siya makatingin nang 
derecho rito. Nag-iinit ang buong katawan niya kaya 
malamang din na namumula ang kanyang mukha.

“Lumabas ako para magpahangin. Nakita kitang 
nakaupo dito kaya lumapit ako.”

Tumayo ito para lumapit sa kanya. Nilagpasan 
niya ito at siya naman ang naupo sa swing.

Jack frowned as he stared at her.
“A-ano na nga uli ’yung tanong mo kanina?”
Ikiniling nito ang ulo at naningkit ang mga 

matang tinitigan siya na para siyang isang puzzle na 
sinisikap nitong lutasin.

“Tinanong ko kung kumusta ka na.” His 
expression softened. Pinagkrus nito ang mga braso 
sa dibdib at sumandal sa katawan ng puno. “Siguro 
may boyfriend ka na.” Hindi nakaligtas sa kanya ang 
mapanuksong tono nito. 

“Wala pa. Katatapos ko lang ng high school. 
Alam mo namang priority ko ang pag-aaral.” 

Hindi ito kumibo. Tutal ito ang nagsimula 
ng topic, siguro ay walang masama kung 
magparamdam siya rito. She took the risk.

“P-pero may nagugustuhan akong lalaki.” There! 
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Nasabi na niya. 
“Talaga? Sino naman ang malas na lalaki? Kilala 

ko ba?” tanong nito sa tonong nang-aalaska.
“Hindi mo siya kilala. Pero guwapo siya, 

mas guwapo pa sa iyo. At mabait siya, matalino, 
mayaman—”

“In other words, he’s not real.”
Umawang ang kanyang bibig. “Anong hindi siya 

totoo?”
Umalis ito sa pagkakasandal at humarap sa 

kanya. Naharangan ng profile nito ang ilaw, kaya 
nabalot ng anino ang mukha ng binata. Hindi niya 
mabasa ang ekspresyon nito. Pero naramdaman 
niya ang paglalakbay ng mga mata nito sa kanyang 
kabuuan—like hot molten chocolate dripping down 
her body, searing her skin. He stood looming like a 
majestic prince.

Suddenly, the air around her sizzled with 
electricity. She could feel the charge right down the 
roots of her hair. 

“Saan mo siya nakilala?”
She wrinkled her nose and shrugged. 
“Sino’ng mga magulang niya? Saan siya 

nakatira? Saan siya nag-aral?” sunud-sunod na 
tanong ni Jack. Paano niya sasagutin iyon gayung ni 
hindi niya matandaan kung ano ang pinag-uusapan 
nila? Her brain seemed to turn into a useless lump 
of jelly.

“’Andito ka lang pala.” 
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Jillian released a sigh of relief for the unexpected 

interruption. But her relief was short-lived when she 
saw who interrupted them.

“Henny!” Kaagad na nilapitan ni Jack ang babae 
at inakay palapit sa kanya. Napilitan siyang tumayo 
mula sa swing. “Si Jillian. Ipinakilala ko siya sa iyo 
kanina.”

“I know. Isa siya sa mga katulong n’yo.” 
Nakataas pa ang kilay nito habang nakatitig sa 
kanya at nagsasalita.

“Hindi katulong si Jillian dito, Henny,” 
pagtatama ng nobyo nito. The woman just rolled her 
eyes.

“Whatever!” Inirapan siya nito at malanding 
kumapit sa braso ng lalaki. Ang isang kamay nito 
ay humaplos pa sa dibdib ni Jack. Si Jillian ang 
nakadama ng pagkapahiya sa lantarang pang-aakit 
nito. Napayuko na lamang siya upang itago ang 
pamumula ng mga pisngi.

“Sweetie, I’m sleepy na, eh. Ihatid mo na ako 
sa room ko,” maarteng sabi nito. Narinig niya ang 
buntong-hininga ni Jack.

“Okay, halika na.” Nag-angat siya ng paningin 
upang makita lamang ang pag-akbay nito sa 
kasintahan. “Sige, Jillian, mauna na kami. Matulog 
ka na rin.” Isang tipid na ngiti at isang tango lamang 
ang isinagot niya rito.

Habang papalayo ang dalawa ay nakasunod 
pa rin ang kanyang mga mata sa mga ito. Kitang-
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kita niya nang hawakan ni Jack ang mukha ng 
kasintahan at kintalan ng halik sa labi. He was 
obviously in love; unfortunately, not with her. 

Nakakalungkot naman.
Kasabay ng pag-iinit ng mga mata ni Jillian ay 

isang di-pamilyar na sakit ang naramdaman niya sa 
kanyang dibdib. Malungkot siyang naglakad pabalik 
sa quarters. May pakiramdam siyang matatagalan pa 
bago siya dalawin ng antok ngayong gabi.

R

Jillian climbed the stairs two at a time. Excited 
siyang sabihin kay Jack ang kanyang discovery—
isang pugad ang nakita niya sa isa sa mga puno 
sa kakahuyan. She couldn’t wait for him to come 
downstairs. Alas diez na rin naman ng umaga. 
Natitiyak niyang gising na ang binata.

Kumatok siya sa pinto ng silid nito pagkatapos 
ay kaagad ding pinihit ang doorknob. As usual, hindi 
na naman naka-lock ang pinto ni Jack.

“Jack, may sasa—” Napahinto siya sa pagpasok. 
“Ano’ng ginagawa mo dito?” tanong niya kay 
Henrietta na prenteng nakaupo sa kama habang 
binubuklat ang isang magazine.

Umarko ang isang kilay nito. She stood elegantly, 
smoothed her knee-high skirt and tugged a loose 
curl behind her ear.

“I should be the one asking the question.”
Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Jack, 

nakatapi lang ng tuwalya at basa pa ang buhok sa 
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katatapos na paliligo. Hindi ito nagtaka nang makita 
si Henrietta. Pero nagsalubong ang mga kilay nito 
nang makita siya.

“Jillian? Ano’ng ginagawa mo dito?”
Siya pa ang tinanong? Siya na dati nang labas-

masok sa silid nito?
“I asked her the same thing. Hindi ko alam na 

walang halaga sa mga katulong n’yo ang privacy sa 
bahay na ito.”

Jack chuckled. “I told you, she’s not a paid help. 
Nasanay lang si Jillian na pumasok sa kuwarto ko. 
She’s been doing that since she’s four years old.”

“Well, I think it’s about time that she stops. Hindi 
na siya bata. At lalaki ka.” Lumapit ang babae kay 
Jack at nangunyapit sa leeg nito. “Alam ko namang 
hindi mo siya papatulan. But if you’re not careful, 
she could create a scandal. Ayoko namang malagay 
sa alanganin ang reputasyon ng boyfriend ko.”

Hello, ’andito lang sa may pinto ang pinag-
uusapan n’yo.

Jack glanced at her briefly, his eyes full of 
concern. Lumapit ito at hinawakan siya sa balikat.

“Jack, gusto ko lang namang—”
“Mag-usap tayo mamaya.”
“Pero—”
“Later. Sige na, lumabas ka muna. Pupuntahan 

na lang kita mamaya.” Ngumiti ito at pinisil pa ang 
baba niya. As if that small deed could pacify her.

Jillian bit her quivering lip. Wala na siyang 
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nagawa dahil ito na mismo ang umalalay sa kanya 
palabas ng silid nito. The door closed behind her 
and she heard the click of the lock. Ilang segundong 
nakatitig siya sa saradong pinto bago niya pinilit ang 
sariling lumayo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa 
hardin, doon sa swing kung saan noong nakaraang 
gabi lang ay kausap niya ang binata. Hindi pa siya 
nagtatagal na nakaupo roon nang...

“Hoy, muchacha!”
Napatingala siya. Palapit sa kanya si Henrietta. 

At base sa ekspresyon nito, hindi ito naroon para 
makipagkuwentuhan lang.

“Ano’ng kailangan mo?” kalmadong tanong niya 
kahit pa gusto na niyang magwala. Ang babaeng ito 
ang pader sa pagitan nila ni Jack.

Huminto ang babae sa harap niya. The tight-
fitting dress hugged her figure enticingly. Her hair 
was swept in an updo fashion. Licks of raven curls 
were left loose to frame her angelic face. She was 
all curves, smoothness and elegance. For a moment, 
Jillian felt envious. Napakaganda nito.

No wonder, Jack worshipped her. 
“You know, you’re such a novelty. For a paid 

help, you take leisure whenever you want. You have 
complete disregard for your employer’s privacy. And 
you have no respect for a guest. I can’t understand 
why everyone tolerates you. Wala kang silbi.”

“Henrietta, ayokong makipag-away,” 
mahinahong sabi niya.
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Naningkit ang mga mata nito. “See? Ang lakas 

ng loob mong tawagin ako sa pangalan. Hindi ka 
ba tinuruang gumalang ng mga magulang mo? 
Katulong ka lang pero wala kang modo.”

“Hindi nga ako katulong dito!”
“Eh, ano ka?” naghahamong tanong nito. Wala 

siyang maisagot. “Ang s’abi ni Jack, hindi ka naman 
inampon ang mga magulang niya.”

Kumuyom ang mga kamao niya.
“Hindi porque’t malapit ka kay Jack ay may 

karapatan ka nang umastang amo sa pamamahay na 
ito. At huwag mo ring isipin na hindi ko napapansin 
na inaagaw mo ang atensyon ng boyfriend ko.”

Jillian raised her chin, her gaze meaningful. 
Under Henrietta’s calm demeanor, she knew her 
anger simmered. 

Si Henrietta ang tipo ng taong sanay na 
nasusunod ang utos. With her beauty and charm, 
she’s used to having everything laid out for her on a 
silver platter. She’s used to being adored. Not one as 
inconsequential as a saucy maid could threaten her. 
But Jillian seemed to be doing a good job of rattling 
her perfect veneer. 

Jillian grinned in satisfaction. Nadagdagan nang 
kaunti ang lakas ng loob niya. 

“Magkaibigan kami. Wala naman sigurong 
masama kung ibigay niya sa akin ang kaunting oras 
niya.” Henrietta’s cheeks flushed. Her lips pursed 
into a thin line and there was a slight twitch of her 
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left eye. “At saka, sa hitsura kong ’to, imposible 
namang maakit ko ang boyfriend mo.” 

The other woman sneered. “Siguraduhin mo 
lang.” Nanlilisik ang mga mata nito nang ilapit ang 
mukha sa kanya. “Masama akong kaaway, lalo na 
kapag inaagawan ng pag-aari ko. And Jack’s mine. 
Tandaan mo ’yan.”

Her nose flared in anger. She was about to argue 
that Jack was not a thing to be owned. But then, he 
appeared.

“Henny?” 
Lumambot ang ekspresyon ni Henrietta. Abot-

tainga ang ngiti nito nang lingunin ang nobyo. Bago 
pa nakalapit sa kanila si Jack ay sinalubong na ito 
ng babae at malambing na niyakap sa baywang. 
Pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanilang dalawa.

“Nag-aaway ba kayo?” tanong ng lalaki.
Henrietta giggled. “Bakit naman kami mag-

aaway? Di ba sinabi mong para mo na siyang 
kapatid? I’m just being sisterly. Pinagsabihan ko 
lang siya tungkol sa ginawa niya kanina. It’s very 
unladylike. At naintindihan naman niya ako, hindi 
ba, Jillian?”

The smile Henrietta gave her was more lethal 
than the toxin from a venomous snake. She resisted 
the urge to shudder.

“Jillian?” 
She answered with a sudden jerk of her head.
“Sweetheart, I think we should go. Marami pa 
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tayong pupuntahan, di ba?” Hinila na nito palayo 
ang binata. “Goodbye, Jillian. Kita na lang tayo 
mamaya,” Henrietta said as an afterthought. The tilt 
of her mouth could’ve been a smirk. Jack was staring 
so she was forced to smile back. 

Jillian slumped down on the wooden seat and 
watched as the pair disappeared from her view.

b
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ack? Gusto mo raw akong makausap?”
Sinenyasan ni Jack na pumasok ang dalaga. 

As usual, her face was flushed. Her eyes sparkled 
with innocent wonder and her smile was wide and 
trusting. Grim-faced, he turned away from her. 
Matagal niyang pinag-isipan ang sasabihin kay 
Jillian. 

“Kailan mo nga pala sisilipin si Thimble?” 
inosenteng tanong nito. That was when he stared at 
her, really stared at her for the first time. 

Dressed in an old, plain summer dress and pink 
slippers, she looked different. She still has that elfin 
look—small, round face with wide, clear eyes, a 
small nose and rosebud lips. Her hair tumbled over 
her shoulders like waves of fine silk. She’d grown an 
inch or two. Her breasts were starting to develop. 
Her hips were beginning to flare. Her waist was 
narrower and her belly more flat. She didn’t look 
like the little waif who used to follow him like a 
loyal dog. In front of him was a young woman—a 
very beautiful, fascinating young woman.

And he was about to break her heart. 
“Henny said something to me the other night. 

N’ung araw na nadatnan ko kayong nag-uusap sa 

Chapter Three

“J
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may swing, sinabi niya sa aking binantaan mo raw 
siyang layuan ako.”

Kaagad namutla si Jillian. The twinkle 
disappeared from her eyes. 

“S-sinabi niya iyon?” Tumango siya. “At… at 
naniwala ka sa kanya?”

Nagkibit-balikat siya. “Walang rason para 
magsinungaling sa akin si Henrietta.”

Her skin went another shade paler. Her eyes 
became glazed and her lips quivered.

Jack silently muttered an oath. He started the 
conversation all wrong. He shouldn’t have thrown 
the blame at her face without hearing her side first. 
May tendency na mag-exaggerate si Henrietta pero 
hindi niya inisip iyon.

“Look, Jillian...” She flinched and took a step 
back when he touched her.

Naihilamos niya ang isang palad sa mukha. Yuko 
ang ulong tumalikod ang babae.

“Saan ka pupunta? Hindi mo man lang ba 
ipapaliwanag ang side mo?” 

“Maniniwala ka ba kung sasabihin kong hindi ko 
binantaan nang gan’un si Henrietta?” tanong nito 
nang hindi humaharap sa kanya. “Wala rin namang 
dahilan para magsinungaling ako sa iyo, di ba? 
Kahit kailan hindi ako nagsinungaling sa iyo.” Halos 
bulong na lang ang huli nitong sinabi. Ngunit hindi 
nakaligtas sa kanya ang panginginig ng boses nito.
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“Jillian, please stay. Mag-usap muna tayo.”
Inakbayan niya ang kaibigan. Tahimik itong 

nagpaakay paupo sa sofa. Sa halip na tabihan ito ay 
naupo siya sa mesita para magkaharap sila. Kinuha 
niya ang dalawang kamay ng dalagita.

“Jillian, I know this is all too sudden for you. 
Pero kasi, hindi na tayo mga bata. Hindi na natin 
puwedeng gawin ’yung mga ginagawa natin dati. 
Si Henrietta, mahal ko siya. And you know how I 
love you too. You’re both precious to me, kaya nga 
gusto kong magkasundo kayo. She can be difficult at 
times. But if you give her a chance, you’ll get along 
fine.”

Jillian chewed on her lower lip. He could not 
think of any reason, but his eyes were drawn to 
those lush lips. He found her mannerism enchanting.

He shook his head. The slight stirring in his 
groin and the warm feeling coursing through his 
veins was not desire. In his heart, Jillian was his 
little sister. To desire her was like committing incest. 
It was unthinkable.

No, it was not desire. Naninibago lang siya. He’d 
never expected her to grow into womanhood so fast.

“Makakaasa ba ako na magkakasundo kayo ni 
Henny?” 

Marahan itong tumango. He raised her chin with 
his thumb and forefinger. The moment those round, 
innocent eyes met his, lightning struck somewhere 
around his middle. Bigla niya itong binitiwan. 
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Kumunot ang noo ng kausap ni Jack.
“Uhm... may ibibigay nga pala ako sa iyo.” 

Mabilis siyang tumayo at lumapit sa mesa. Kailangan 
niyang dumistansya rito pansamantala. Her nearness 
was doing strange things to his body.

Binuksan niya ang top drawer at inilabas ang 
isang pahabang kahita. Inabot niya iyon kay Jillian. 
Kinuha nito iyon at tinitigan.

“Hindi mo ba bubuksan?”
Umiling ito. “M-mamaya na lang.” Tumayo ito at 

tipid na ngumiti. “Salamat. Lalabas na ako.”
“Jillian, ’yung sinabi ko—”
“Tatandaan ko.”
Jack exhaled noisily after Jillian exited the room. 

Naging madali para sa kanya ang lahat—walang 
tantrums o violent reactions. Dapat ay matuwa siya. 
Sa halip ay nakadama siya ng pagkadismaya.

R

Gabi na nang makabalik si Jack sa hacienda. 
Inihatid niya si Henrietta sa Cugman sa Cagayan de 
Oro. She wanted to join her friends staying at one 
of the beach resorts there. Bukas pa niya susunduin 
ang nobya.

Pagpasok niya sa loob ng bahay ay dumerecho 
siya sa kusina. Nadatnan niyang abala sa 
paghuhugas ng kaldero ang isang katulong.

“Señorito Jack? Nakauwi ka na pala.” Si Manang 
Sol ang nagsalita. “Kumain ka na ba?”

Umiling siya. Something’s not right with the 
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scene. Sa hitsura ng kusina ay parang may handaang 
naganap.

“Ang mabuti pa’y umupo ka na. Iinitin ko lang 
itong natirang lasagna at fried chicken. O kanin ba 
ang gusto mong kainin? Nagluto ako ng paborito 
mong morcon.”

“’Yung lasagna na lang, Manang.” Umupo siya sa 
isang stool. “Mukhang marami kayong niluto. May 
dumating bang bisita si Papa?”

Kunot-noo siyang nilingon ng kusinera. Bago pa 
ito nakasagot ay pumasok na ang kanyang papa.

“Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin 
hinihintay.”

He gave his father a puzzled look. 
“Nakalimutan mo? Birthday ngayon ni Jillian.”
Daig pa ni Jack ang binuhusan ng malamig na 

tubig sa mukha. Para siyang isang lasing na biglang 
nahimasmasan.

Shit!
“Nasaan si Jillian?”
“Nasa gazebo. Puntahan mo na ’yung kaibigan 

mo. Batiin mo man lang.” Pumalatak pa si Don 
Fermin at nailing. Tumayo ang binata at lumabas ng 
kusina patungo sa garden. 

The garden was his late mother’s pride and 
joy. She designed the whole landscape, cultivated 
every ornamental plant and shaped every topiary. 
Whenever he went by here, he always took a 
moment to admire its beauty, to remember her, 
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scrouched low tilling the soil or shearing the hedges. 
It had always been a place of solace to him, sacred 
as a shrine. Yet at that moment, it was just what it 
was—a garden.

Nagpatuloy si Jack sa paglalakad hanggang 
sa narating na niya ang gazebo. And there he saw 
her, leaning against one of the columns, staring up. 
Nakasuot ito ng hanggang tuhod na bestida at naka-
braid ang mahaba nitong buhok. The subtle scent of 
sweet pea drifted to his nose. His heart leaped in a 
strange rhythm. He hadn’t seen her in days. And in 
all honesty, he missed her.

Mula nang mag-usap sila sa den, napansin 
niyang iniwasan na siya ni Jillian. Kapag nasa 
mansion sila ni Henrietta ay sa taniman ito 
naglalagi. Tuwing hapon ay nagkukulong ito sa 
servant’s apartment o di kaya ay sumasama sa mga 
kaedad nitong anak ng mga manggagawa nila. Sa 
mga katulong na ito sumasabay ng pagkain. Natigil 
na rin ang pagpasok nito sa silid niya nang walang 
paalam.

Henny couldn’t be more satisfied. Walang 
tensyon kung hindi nagkikita ang dalawang babae. 
Wala siyang dapat awatin. Wala siyang sakit ng ulo. 
Hindi niya kailangang mamili ng kakampihan. He 
should be happy. The problem was, he’s not.

“Jillian?”
Nagulat ito at natigilan. Hindi kaagad ito 

lumingon sa kanya. And when she did, it was as 
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if he was struck by an invisible blow to the solar 
plexus. She was the very picture of loveliness and 
innocence with her smile and the pinkish tint of her 
cheeks. But Jack knew her unlike everyone. She 
couldn’t hide her emotions from him. Her eyes were 
like true windows of her soul. They light up like 
twin bulbs when she’s happy and excited. And ever 
since that afternoon in the den, they had dimmed 
into a disappointing degree. He only had himself to 
blame.

“Nakabalik ka na pala? Kumusta’ng outing n’yo?”
Nagkibit-balikat siya. He took lazy steps toward 

her, eyeing the colorful paper garlands hanging from 
the beams, the string of lights draped from one knee 
brace to another and the few balloons tied to the 
posts. 

“Sina Carol ang nag-decorate nito. Ang s’abi ni 
Tiyang, magluluto lang siya ng kaunting merienda. 
Pag-uwi ko galing simbahan, nandito na ’yung mga 
classmates ko. Plano pala talaga nilang bigyan ako 
ng surprise party.”

Jillian chuckled. Mabagal nitong inikot ang 
gazebo habang pinadudulas ang mga daliri sa 
railing.

“Alam mo kanina, habang nagsasayawan kami 
dito, naalala ko n’ung nabubuhay pa ang mama 
mo.”

They used to spend summer evenings in the 
gazebo. Kung minsan ay roon sila kumakain ng 
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dinner kasama si Jillian. She had always been part 
of the family.

“Naalala ko,” she smiled wistfully, “madalas 
ayain ni Tito Fermin na magsayaw ang mama 
mo kahit walang tugtog. At gustong-gusto ko na 
pinapanood sila. Ang ganda lang nilang tingnan. 
Parang ang saya-saya nila.” Saglit siya nitong 
tinapunan ng tingin. “Na-miss ko bigla ’yung 
panahong ’yun. Natatandaan mo pa ba, Jack?”

“Now that you’ve reminded me of them, yes.” 
Lumapit siya at hinawakan ang dalawang kamay 
nito. “You were always good at remembering things. 
And I’m always good at forgetting them.”

Itinaas niya ang dalawang kamay nito at salitang 
hinalikan. Shocked, she tried to pull her hands free.

“Jack...”
“How can I be so stupid to forget? I’m so sorry, 

Jillian.” He kissed her hands again—not as a token 
of apology. He just found her hands irresistible to 
kiss. 

R

Hindi lang ang pag-uwi ni Jack ang okasyon 
tuwing buwan ng Abril. It was also her birth month. 
And this day was her birthday. And Jack forgot.

Aaminin niyang maghapong masama ang loob 
niya. The surprise party and even Don Fermin’s 
special gift failed to brighten her spirit. Pinilit lang 
niyang maging masaya para sa kapakanan ng mga 
taong nag-abalang gawing memorable ang birthday 
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niya. Memorable, indeed! Sa unang pagkakataon ay 
wala si Jack para makisaya sa espesyal niyang araw.

“Magalit ka sa akin, Jillian. Murahin mo ako. I 
deserved it.”

Her heart cracked when he left with Henrietta 
this morning. The crack expanded as each second 
passed into minutes and into hours and still not a 
glimpse of him. In desperation, she silently wished 
to see him before this day was over before she blew 
her candles.

At heto ito ngayon sa harapan niya, with hours 
to spare until the next day. It was still her birthday. 
What’s there to forgive when he made her wish 
come true?

“You made it home. ’Yun lang ang mahalaga. 
Siguro naman, hindi mo na makakalimutang 
batiin ako ng happy birthday ngayon?” Jillian 
made it sound light, even if her heart was beating 
madly inside her chest. Bale-wala ang past 
disappointments, masaya siyang kasama na niya 
ngayon si Jack. And to make matters even better, she 
had not seen Henrietta around.

“Happy Birthday, Pet.” Hinila siya ni Jack sa 
gitna ng gazebo. Ipinatong nito ang isang kamay 
niya sa balikat habang nanatiling hawak nito ang isa 
pang kamay niya. Ang libreng kamay nito ay nasa 
kanyang tagiliran.

“Jack, ano’ng gagawin mo?” natatawang tanong 
niya.
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“I owe you a dance.” 
“Wala tayong music.”
“Then we’ll make our own music.” He started 

leading her in a poor imitation of the waltz while 
humming Moonriver. They giggled uncontrollably 
when she accidentally stepped on his foot. They 
tried again. It wasn’t perfect but much better.

Nahipan na niya ang mga kandila sa kanyang 
cake, pero mayroon pa rin siyang gustong i-wish. 
She mentally ticked them off.

She wished she was a better dancer. 
She wished they had real music.
She wished she could bottle this moment and 

keep it forever.
She wished he’d kiss her.
Somewhere somehow, someone—probably with 

a magic wand—heard her last wish.
They stumbled to a halt, both breathing 

raggedly. There were no words, just a shared look 
of pure passion and innocent longing. Around them 
the air stilled, not a din to disrupt the silence of the 
night, not even the whisper of trees or the hum of 
nocturnal life. A sliver of time frozen…

When at last Jack’s lips pressed against hers, she 
stood unmoving with eyes closed and heart beating 
frantically—taking, giving, savoring the moment. 
And suddenly, silence erupted into an enchanting 
symphony.

Only to screech to a stop not one minute after.
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“Oh, my God!” 
Kapwa sila napalingon sa nagsalita.
“Henny?” Kaagad siyang binitiwan ni Jack.
“Mabuti pala’t naisipan kong umuwi. May 

milagro na palang nangyayari nang hindi ko 
nalalaman.”

“Sweetheart, let me explain.” The woman glared 
at them. Henrietta’s eyes were throwing daggers at 
her. Fury inflamed her face. Napaatras si Jillian dahil 
sa takot. 

Gusto niyang isigaw na nadala lang sila, na isa 
lang iyong aksidente. But she would only be lying 
to herself. She had willed that kiss with all her 
heart. And as much as she hated putting Jack in 
an awkward position, she did not feel the slightest 
regret for that kiss.

“Henny, sandali!” Hindi na nagawang 
magpaalam ni Jack sa kanya dahil sinundan na nito 
ang nag-walk out na nobya.

Jillian sat on a bench with a weary sigh. So 
much for wishes!

b


