
25 Wishes - Liana Sky

May mga bagay na pilit kong itinatanggi sa 
sarili. Pilit kong iniaalis sa isipan ang lahing 
pinanggalingan ko. 

Noong unang panahon, ang tulad ko—ang 
mga tulad namin—ay sinusunog nang buhay sa 
naglalagablab na apoy habang pinanonood ng 
mga taong ignorante sa katotohanan. Mga taong 
matapos matulungan ng mga ninuno ko ay biglang 
tumalikod at kinalimutan ang mga halamang 
gamot na minsang pinahid sa kanilang balat para 
pagalingin ang kanilang mga sugat.

Naririnig ko sa kadiliman ng gabi ang mga 
sigaw ng mga kamag-anak ko habang unti-unting 
nilalamon ng apoy ang kanilang pagkatao.

Ilang inosenteng babae sa angkan namin ang 
pumanaw nang walang saysay, binato ng mga 
tao hanggang sa dumugo ang buong katawan, 
kinaladkad at hinubaran, kinalbo bago bugbugin 
at lunurin sa ilog. Walang karangalan ang sinapit 
nila. Nakakaawa at walang hustisya.

Sa tuwing humaharap ako sa salamin, 
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nakikita ko ang mga mukha nila. Magagandang 
mga babaeng inakusahang mangkukulam ng mga 
taong bayan at pumanaw nang walang saysay. 
Alam kong hindi sila masaya sa pagtanggi ko 
sa pinagmulan ko. Pilit kong binubura sa isipan 
ang mga kwento nila na binahagi sa akin ng lola 
ko noong bata pa ako. Pero paminsan-minsan, 
minumulto nila ako sa panaginip. At sa bawat 
lugar na aking pinuntahan, nakikita ko sila. 
Dumating sa puntong akala ko ay nasisiraan na 
ako ng bait. 

Bakit ba hindi nila ako maintindihan na 
ayaw kong maging katulad nila? Gusto ba nilang 
ipaghiganti ko sila? Wala sa misyon ko sa buhay 
na hanapin ang mga anak o apo ng mga taong 
kumitil sa buhay ng mga ninuno ko. Hindi ko sila 
ipaghihiganti. 

      ~ Rhiannon

Itinupi niya nang maayos ang sulat na iyon at 
muling ibinalik sa isang kahon na gawa sa kahoy 
na narra. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at 
huminga nang malalim. 
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Sinulat niya iyon isang araw bago ang kanyang 

eighteenth birthday. 

Naalala ni Rhiannon noong iabot ni Lola Aurora 
ang regalo sa kanya na isang kahon. Binuksan niya 
iyon at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita 
ang nilalaman: isang wand na gawa sa kahoy.

Para maiwasan ang iskandalo, nagpanggap 
siyang masaya sa natanggap. Pero pagkatapos ng 
party, isinauli niya ang wand sa abuela. Malungkot 
na tinanggap ng matanda ang regalo. Bagsak din ang 
mga balikat nito nang lisanin ang bahay nila.

At mula noon, hindi na niya nakita pa ang 
kanyang lola. 

—————

Alas diez ng umaga ang opening ng restaurant 
na pinapasukan ni Rhiannon. Pero dahil alam niyang 
siguradong traffic, alas siete pa lang ay umalis na siya 
ng bahay. Gumigising siya ng alas cinco y media ng 
umaga para maghanda sa pagpasok sa trabaho.

“Rhian, gusto mo bang pabaunan kita ng tuna 
sandwich?” tanong ng kanyang nanay habang 
naghihiwa ng sibuyas. Alas cinco pa lang ng umaga 
ay gising na si Linda para ipaghanda ang anak ng 
almusal at baon.
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Kahit twenty-six years old na si Rhiannon, 

itinuturing pa rin siyang munting prinsesa ng 
kanyang mapagmahal na ina. Nag-iisang anak siya 
kaya masisiraan ito ng ulo kapag may nangyaring 
masama sa kanya.

“Hindi na, Ma,” sabi niya habang nagsusuklay 
ng buhok sa harap ng salamin.

“O sige, baka ’ka ko gusto mo ng tinapay.” In-off 
ni Linda ang stove dahil kumulo na ang tubig para 
sa kape at hot chocolate. Dahan-dahang dinampot 
nito ang takure at binuhos ang kumukulong tubig sa 
isang maliit na tasa.

Linda Evangelista. Tunog super model ang 
pangalan ng nanay ni Rhian. Maganda ito at 
mapagmahal na ina. Medyo magkahawig sila, pero 
mas kamukha niya ang kanyang hindi kaguwapuhang 
tatay na pumanaw noong sampung taong gulang siya. 
Hindi man masyadong guwapo ang ama, malakas 
naman ang sex appeal nito at may alam ito sa magic. 

Half-Katalonan at half-Babaylan ang tatay ni 
Rhian. Isa ito sa pinakamahuhusay na manggagamot 
at wizard sa San Pablo. Nang makilala nito si Linda, 
pinilit nitong mamuhay nang normal. Mahusay 
rin ito sa panggagamot at pagtulong sa mga 
taong nangangailangan. Ngunit isang malubhang 
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karamdaman ang dumapo rito na nagresulta ng 
kamatayan. 

Mula noong pumanaw si Monte, ang tatay ni 
Rhian, pinilit ni Linda na kayaning buhayin ang nag-
iisang anak. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho ito sa 
isang malaking shopping mall bilang isang manager 
sa isang department store.

“Ma, gagabihin po ako ng uwi mamaya kasi 
birthday ng co-worker ko ngayon. Pupunta kami 
sa Tiendesitas at alam mo na, konting inuman at 
daldalan.” 

Napangiti ang dalaga. Hindi kasi siya mahilig 
lumabas. She was more of a homebody at hindi 
mahilig sa party.

Rhiannon Maria Evangelista or Rhian for short is 
a 25-year old introvert. Pretty, average height, with 
above average intelligence. Manager siya sa isang 
sikat na restaurant sa Ortigas, at nakapagtapos ng 
pag-aaral sa University of Santo Tomas sa kursong 
Hotel and Restaurant Management. Pangarap niya 
na makapagtrabaho sa isang sikat na cruise ship.

“Anong oras ka uuwi? May maghahatid ba sa 
’yo?”

“Siguro mga one o two na po nang madaling 
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araw. May maghahatid sa akin, si Mariz. May kotse 
po, so, siya ang kasama ko sa pag-uwi.” Lumabas na 
siya sa kwarto at nagtungo sa dining area para mag-
almusal.

Mula pa noong magkaisip si Rhian, palagi niyang 
kasabay mag-almusal ang kanyang ina. Umupo sila 
sa harapan ng mesa. Ang aroma ng kape at ng hot 
chocolate ay amoy sa buong bahay. Hard boiled egg, 
white bread, at butter ang almusal nila sa umagang 
iyon. 

“Kung sakaling mag-backout si Mariz sa paghatid 
sa ’yo, i-text mo lang ako at susunduin kita,” paalala 
ni Linda. 

“I’m pretty sure, she’ll drop me off. So don’t worry, 
Ma.” Dahan-dahan niyang hinigop ang hot chocolate. 
Dinampot niya ang white bread at isinawsaw sa 
mainit na inumin.

“Okay, huwag kang masyadong iinom ng alak, 
anak, alam mo naman ang panahon ngayon. Baka 
may mag-take advantage sa ’yo.”

“Ma, kilala ko silang lahat. Mabubuti silang mga 
tao. Walang gagawa sa akin ng masama. Co-workers 
ko silang lahat.”

“Eh, kung sakali lang naman. Gamitin mo ang 
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nalalaman mong magic kapag may loko-loko d’yan. 
Gawin mong palaka o gagamba ’tapos, tapakan mo,” 
natatawang suhestiyon nito.

Hindi niya nagustuhan ang narinig. Hangga’t 
maaari, ayaw niyang gamitin ang kaalaman niya sa 
mahika.

Napansin ni Linda na natahimik ang anak. 
“Rhian, sana matanggap mo kung ano ang kaya mong 
gawin at kung sino ka.”

Bumuntong-hininga siya at nawalan ng ganang 
kumain ng almusal. Ibinaba niya ang tinapay na 
hawak.

“Kung sino ako? Sino ba ako, Ma?” Hindi niya 
maunawaan kung bakit siya naiirita sa tuwing 
pinapaalala ng nanay niya na isa siyang Katalonan—
na synonymous rin sa mangkukulam, bruha, at witch.

Hindi lubusang maunawaan ni Linda kung bakit 
hindi matanggap ni Rhiannon ang katotohanan. 
Tinuruan ni Monte ang anak na gumamit ng magic 
wand noong pitong taong gulang pa lamang ito. 

“Well, anak, ikaw si Rhiannon, ang Katalonan of 
Quezon City.”

“Ma, stop it,” napipikon nang aniya.
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“Rhian, sa ayaw mo man o sa gusto…” 

“Ma, please.”

“Ewan ko sa ’yo.” Ininom nito ang kape.

Tumayo na siya at nagtungo sa banyo para 
magsipilyo.

Humarap siya sa salamin at doon nakita niya 
ang mukha ng isang magandang babae. Si Bayang 
iyon—ang kanyang ninuno na kinalbo, hinubaran, 
kinaladkad, at nilunod ng taong bayan dahil 
inakusahan itong kampon ng kasamaan.

Ipinikit niya ang kanyang mga mata.

“Utang na loob, bigyan n’yo ako ng katahimikan,” 
sabi niya habang nakapikit, umaasang sa pagmulat 
niya muli ay wala na ang mukha ni Bayang sa salamin. 

Dahan-dahan niyang idinilat ang mga mata, pero 
nandoon pa rin sa salamin ang babae. Unti-unti itong 
naglaho. 

Itinuloy ni Rhian ang pagsisipilyo.

Nang makababa ay naabutan niyang hinuhugasan 
ni Linda ang mga tasa at platito. May ilang oras pa 
para maghanda ito sa pagpasok sa trabaho. 

“Ma, aalis na po ako.” 
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“O sige, anak. Ingat.” 

Four blocks mula sa bahay nila ang tricycle ride. 
Tapos, sasakay siya ng FX at maglalakad papunta sa 
restaurant na kanyang pinapasukan.

She was always on time sa trabaho at sa kahit 
anong appointment.
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May magandang fountain na namamagitan sa 
Seafarers at sa katunggali nitong restaurant na 
Bewitched.

Isang oras bago magbukas ang restaurant, nasa 
kitchen na si Rhian at tinutulungan ang kitchen staff 
sa paghahanda. She took culinary classes kaya naman 
pinagkakatiwalaan siya ng may-ari ng restaurant 
sa mga desisyon niya pagdating sa quality ng mga 
pagkain na isini-serve nila.

Kapag absent ang executive chef, siya ang 
pumapalit dito. Saulo ni Rhian ang menu at kung 
paano iluto ang lahat ng iyon. Isa pa siya sa mga 
nag-contribute sa paggawa niyon. Sa katunayan, one 
of the dishes they serve was named after her, dahil 
recipe niya iyon. Rhi-rhi zucchini soup ang pangalan 
niyon.

“Good morning, Rhian,” bati ni Val, isang kitchen 
helper.

“Good morning,” aniya habang hinuhugasan ang 
organic tomatoes sa stainless sink. 

Lahat ng ingredients sa Seafarers ay organic. 
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Sinusuportahan ng restaurant ang mga local 
farmers sa mga kalapit na probinsya tulad ng Cavite, 
Zambales, Nueva Ecija, Laguna at Bulacan. Medyo 
mahal nga lang kaya naman mahal din ang presyo 
ng isini-serve nila.

Quality over quantity ang paniniwala nila. 
Lahat ng recipes sa menu ay sinisigurong dumaan 
sa maiingat at metikulosong mga proseso. Numero 
unong best restaurant ang Seafarers sa loob ng tatlong 
taon mula noong mag-open ito. Pioneer si Rhian at 
isang karangalan iyon sa kanya. Ika-apat na taon na 
ng Seafarers at umaasa ang buong staff sa restaurant 
na makukuha muli nila ang number one spot ngayong 
taon.

“Rhian, may naghahanap sa inyo. Berlin 
Alejandro daw. Ex mo ata,” biro ni Rex, ang morning 
shift bartender nila. Ayaw ng dalaga na tawagin 
siyang ‘ma’am’ ng kanyang mga co-workers kahit pa 
siya ang manager at chef.

Natawa siya. “Sige, T-Rex. Sabihin mo, wait lang 
ng two minutes. Tatapusin ko lang ang paghuhugas 
sa mga kamatis.”

“Okay,” sabi ng lalaki.

Two minutes later, lumabas na si Rhian sa kitchen 
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para harapin ang bisita. Nakaupo ito sa tapat ng 
bintana. Matangkad ito at maayos manamit.

“Hi. Berlin Alejandro?” tawag ng dalaga.

Humarap ito at ngumiti. “Hi, Miss Rhiannon 
Evangelista.”

“Nice to meet you.” Iniabot ng dalaga ang kanang 
kamay sa lalaki.

Tinanggap ito ni Berlin. “Nice to meet you din.”

Inabot ng lalaki ang brown envelope pagkatapos. 
Nandoon ang referral letters, CV, at iba pang 
requirements.

“Oh, you don’t have to bring this here. Nag-
email si Lance sa akin at naka-attach na ang mga 
requirements mo,” tukoy niya sa head ng Human 
Resource Department ng Seafarers. “Halos email na 
lahat ang transaction namin dito; paperless, saves 
the trees,” sabi niya. 

Maging ang receipts sa restaurant ay mostly 
electronic na, maliban na lang kung mag-request ng 
paper copy ang customer.

“Oh, okay.” 

“Yeah, so… you are Berlin. What a unique name.”
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“I was named after the capital of Germany,” 

nakangiting anito. 

Lumapad ang kanyang ngiti. “Oh, cool. Have you 
been there?”

“No, I don’t have any desire to go there at all,” 
iling nito.

“Oh.”

“Yeah.”

“Well, Berlin. Welcome to Seafarers.” Muli silang 
nag-handshake. Ito na officially ang pinakabago 
nilang executive chef.

Niyaya niya itong sumama sa kanya para 
mabigyan ito ng mini-tour at maipakilala na rin sa 
mga katrabaho.

“This is our bar, at iyan si T-Rex, ang 
pinakamabangis na bartender sa Ortigas. Kahit anong 
drinks kaya niyang gawin. Rex, meet Berlin, our new 
executive chef.”

“Welcome sa Seafarers family, p’re!” Inabot ng 
una ang kamay kay Berlin.

“Thanks.” Kinamayan din nito si Rex.

Nagtungo sila sa kitchen at doon pinakilala ni 
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Rhian ang kitchen staff.

“Val, Jake, ito nga pala si Berlin, ang bagong 
executive chef.” 

“Kumusta, pare?” 

“Mabuti naman ako.” Mahigpit ang paghawak 
nito sa mga kamay nina Val at Jake. Maganda ang 
vibes ni Berlin sa dalawang kitchen helpers. At mabuti 
iyon dahil ang tagumpay ng lalaki bilang executive 
chef ay nakasalalay sa dalawa.

“Sa wakas may executive chef na tayo,” sabi ni 
Jake.

Two weeks din na walang formal executive chef 
ang Seafarers kaya si Rhian ang nag-take-over ng 
posisyon pansamantala. Sobrang dedicated siya sa 
restaurant kaya kahit mag-double shift ay ayos lang 
sa kanya.

“Kailan simula ng training mo dito?” tanong ni 
Val kay Berlin.

“Bukas. Excited na nga ako. Kung gusto n’yo, 
pwede akong magsimula na ako ngayon,” hamon 
nito.

“Hmm… probably not a good idea. Bukas 
ka magsisimula ng training para prepared ka na 
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talaga. Let’s not get too excited, guys,” paliwanag ng 
dalagang manager.

“Ay sus, palagay ko, ikaw ang excited kasi maaga 
ka nang makakauwi simula ngayon,” sabi ni Val.

“Well, true, dahil nandito na si Berlin.”

“Tutal new member ka ng Seafarers family, 
mamayang gabi pagkasara natin, kung gusto mo lang, 
p’unta ka sa birthday ko,” imbita ni Val.

“Huh? Yeah, sure.” Mukhang wala namang 
commitment sa iba ang lalaki kaya tinanggap nito 
ang imbitasyon.

“Alright, see you later.” Tila magaan na agad ang 
loob ng helper sa bagong co-worker.

Paglabas nina Rhian at Berlin sa kitchen ay nakita 
ng dalaga si Mariz, ang morning cashier sa Seafarers.

“Hey, chica. Si Berlin, ang bago nating executive 
chef,” pakilala niya.

“Hi, kumusta?” Pioneer din si Mariz sa Seafarers. 
Minsan ay ito ang nagte-take-over sa trabaho ni Rhian 
kapag absent o may leave ang dalaga. Chubby ito 
pero maganda at maputi.

“Hi, I’m good.” Kinamayan din ni Berlin si Mariz.
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Samantala, napukaw ang atensyon ni Berlin sa 

labas ng restaurant. Mistulang huminto ang mundo 
nang makita ang isang maganda at sexy na babae na 
naglalakad papunta sa kabilang building. Sinundan 
nito ng tingin ang estranghera. May fountain sa 
pagitan ng Seafarers at ng restaurant kung saan 
papunta ang magandang babae.

Napansin nina Rhian at Mariz ang ginawa 
ng bagong chef. Nagkatinginan ang dalawa. Ang 
babaeng iyon ay si Victoria Lim, owner slash manager 
sa kabilang restaurant.

She cleared her throat. “Hmm, so, there you go. 
I think that’s it for today.” 

“Huh? Oh. Yes, thank you so much. I’ll see you 
all later tonight.” Pinilit nitong ibaling ang tingin kay 
Rhian.

“Yep, see you later and thank you,” nakangiting 
sabi niya.

“’Bye,” paalam ni Berlin saka naglakad na ito 
palabas ng Seafarers.

“Ciao,” paalam din ng dalawang babae. 

“Victoria Lim,” pahabol ni Rhian nang nakakailang 
hakbang na binata.
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“Huh?” Napalingon si Berlin sa kanya at huminto 

sa tapat ng pinto ng restaurant.

“Victoria Lim,” ulit niya sabay kindat sa lalaki.

“Victoria Lim?” nalilito nitong tanong.

Tumango siya.

Napakunot-noo si Berlin at naningkit ang mga 
mata na tila naguguluhan. Pero may biglang nag-click 
sa isip nito, tila na-gets ang ibig sabihin ni Rhian.

“Oh, Victoria Lim. Got it.” Natawa ito at nag-
blush.

“She’s the manager of Bewitched.”

“Well, okay. Have a good day,” anito bago 
tuluyang umalis.

—————

Medyo napahiya si Berlin, alam na ng dalawang 
babaeng magiging katrabaho na nabighani siya ng 
magandang si Victoria.

Twenty-seven years old na si Berlin; guwapo, 
matangkad, kayumanggi. Nakapagtapos ang binata 
ng Hotel and Restaurant Management sa De La Salle 
University, at kumuha ng kursong NC II Certificate 
in Cookery sa International School for Culinary Arts 
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and Hotel Management sa Quezon City. Summa cum 
laude siya noong nagtapos ng kolehiyo sa DLSU at 
agad nagtrabaho sa isang Japanese diner pagka-
graduate. Pangarap ni Berlin na magkaroon ng 
sariling restaurant balang araw.

Bago tuluyang umalis ang binata sa vicinity ng 
Seafarers, tumayo siya sa tapat ng fountain at dumukot 
ng piso sa bulsa. Sa bawat fountain na makita niya, 
at basta may barya siya sa bulsa, siguradong hindi 
niya palalagpasin ang pagkakataong humiling doon.

Nagsimula ang gawi na ito ni Berlin noong high 
school field trip nila sa bahay ni Jose Rizal sa Laguna. 
Mayroong wishing well sa labas ng bahay ng bayani at 
doon siya unang humiling. Dahil hindi pa natutupad 
ang wish niya, paulit-ulit niya iyong hinihiling sa 
bawat wishing well na makita niya.

Umihip ang hangin at dumilim ang langit. Sa 
isip ng binata, parang simbolo iyon na kailanman ay 
hindi matutupad ang kanyang kahilingan. Pero hindi 
siya nawawalan ng pag-asa.

Pumatak ang unang ulan sa kanyang pisngi. 
Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa piso, itinapat 
iyon sa kanyang mga labi saka ibinulong ang 
kahilingan. Kung pwede lang sigurong lumabas si 
Rizal mula sa one peso coin, baka sinampal na siya 
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nito sa kakulitan niya.

Pinitik niya ang barya, tumilapon ang piso 
sa ere at tumingala si Berlin para siguraduhin na 
babagsak iyon sa tubig. Mula sa ere ay tumama iyon 
sa estatwang babae sa fountain, bago tumama sa 
estatwang isda saka pa lang tuluyang bumagsak sa 
tubig.

Unti-unti nang lumalakas ang ulan, masaya 
siyang naglakad palayo sa restaurant.

—————

Nagpa-reserve si Val para sa birthday party nito 
sa isang restaurant sa Tiendesitas. Lahat ng staff ng 
Seafarers ay um-attend ng twenty-third birthday 
celebration nito. 

Siyempre, tinupad ni Berlin ang pangakong 
pagdalo sa party. “Happy birthday, pare,” bati niya. 
“Sorry wala akong regalo sa ’yo. Next time na lang.” 
Umupo siya sa tabi ni Val. 

“Sus, wala ’yon. Glad you made it. Basta kumpleto 
ang staff ng Seafarers at healthy tayong lahat, iyon na 
ang birthday gift ninyo sa akin,” sabi ng lalaki saka 
tumagay ng beer.

“Hey,” bati ni Rhian sa kanya. Nakaupo ito sa 



25 Wishes - Liana Sky
kabilang side ng birthday celebrant.

“Hey.” Tinanguan ito ni Berlin.

Dumating ang waiter sa kanilang table at 
nagsimulang mag-take ng orders ng staff ng 
Seafarers. Trese lahat sila doon sa mesa. May bandang 
tumutugtog sa isang makeshift stage sa isang parte 
ng kainan. Nag-inuman na rin sila.

Panay ang kanilang kuwentuhan at halatang 
magaang ang loob ng lahat sa bagong executive chef.

Nagpalit ng upuan sina Berlin at Val nang 
minsang hindi ito magkarinigan sa kausap na isa 
pang kitchen helper. 

Nagkatabi tuloy ng bagong empleyado si Rhian. 

“Rhiannon,” tawag ni Berlin.

Napalingon naman ang tinawag. “Yep? What’s 
up?” ngiti niya.

“Alam mo ba kung saan kinuha ang name mo?” 
tanong nito.

“Hmm… honestly, I don’t know,” sabi niya. She 
was a little buzzed. Kinuha niya ang cellphone para 
i-Google ang pangalan. 

“No, no. Don’t Google it, please.” 
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“At bakit hindi?”

“Basta. Wait lang.” Tumayo si Berlin at lumapit 
sa banda. Sumulat ito sa isang kapirasong papel at 
inabot iyon sa lead vocalist na babae.

Napakunot-noo si Rhian. 

“Ano’ng sinulat mo sa papel?” tanong niya nang 
bumalik ito sa upuan.

“Secret. Wait ka lang d’yan,” nakangiting sabi 
nito.

“Happy birthday, Val!” bati ng vocalist ng banda. 
Kinantahan nila ng birthday song si Val at ang waiter 
ay nag-deliver ng cake sa table nila.

Sumabay na rin sa pag-awit ang mga customers 
sa restaurant at nagpalakpakan sila pagkatapos.

“Okay, so may nag-request ng song sa group ng 
birthday boy. Anonymous, but you know who you 
are, boss. Mabuti na lang, alam namin ang song na 
ito. Actually, we love this song.” Nag-signal ang lead 
vocalist ng band sa lead guitarist.

Rhiannon rings like a bell through the night

And wouldn’t you love to love her?
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Takes to the sky like a bird in flight

And who will be her lover?

Nag-blush si Rhiannon. Napatingin siya kay 
Berlin. Nagtagpo ang kanilang mga paningin at 
napako ang mga mata sa isa’t isa.

Isang magandang awitin pala ang pinagmulan ng 
kanyang pangalan. Wala siyang kaalam-alam. Bakit 
hindi iyon sinabi sa kanya ng nanay niya? Hindi siya 
mahilig makinig ng music kaya wala siyang alam sa 
mga luma at bagong awitin.

All your life you’ve never seen a woman taken by 
the wind

Would you stay if she promised to you heaven? 

Will you ever win?

Nagustuhan ni Rhian ang awitin. Feeling niya 
tuloy, siya ang may birthday. 

Nagpalakpakan ang mga tao dahil maganda ng 
ginawang acoustic cover ng banda.
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“Ngayon, alam mo na kung saan nanggaling ang 

pangalan mo.” 

“Well, malaki ang chance na sa awiting Rhiannon 
nga nanggaling ang name ko.”

“Sigurado akong d’un talaga nanggaling. 
Siguro fan ang mama mo ng Fleetwood Mac o kaya 
nagandahan siya sa kanta.”

“Siguro nga.”

“I’m actually surpised na hindi mo alam ang 
origin ng Rhiannon.”

“I just don’t care. Pero ngayon masaya ako kung 
sa song nga na iyan na-inspire si Mama at Papa na 
ipangalan ako.”

Pumatay-sindi ang mga ilaw sa buong restaurant 
at sa mga katabing establishment. Humangin nang 
malakas.

Napahawak si Rhian sa braso ni Berlin. Patuloy 
sa pagkislap ang mga ilaw at patuloy rin sa pag-ihip 
ang malakas na hangin.

“Hala, ito na ’ata ’yung tinatawag na Rapture 
sa Bible. Diyos ko, patawarin mo po ako sa mga 
kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin ang pagkuha 
ng beer sa bar,” kumpisal ni T-Rex.
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Yumanig ang mga mesa; ang mga baso, kutsara, at 

tinidor naman ay nagbagsakan sa sahig. Nagsimulang 
mag-panic ang mga tao.

May mabibilis na bagay na nagliliparan sa 
paligid. Hindi nila maunawan kung ano ba iyon. Ibon 
ba? Si Superman? Si Wonder Woman?

“Lumilindol!” sigaw ng mga tao at akma silang 
magtatakbuhan. Pero bago pa sila makatayo mula sa 
kanilang kinauupuan, nag-freeze ang lahat ng nasa 
loob at labas ng restaurant.

Ang mga tao, sasakyan, baso, kutsara at tinidor 
na nahulog mula sa mesa ay lumutang lang sa hangin.

Huminto ang lahat... maliban kay Rhiannon.
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Nanlaki ang mga mata ni Rhian nang makita ang mga 
tao at mga bagay sa kanyang paligid. Baka epekto 
lang ng ilang beer na nainom niya kaya tingin niya 
ay na-freeze na ang mga ito. Pero may kutob ang 
dalaga kung ano ang nangyayari. 

Dahan-dahan siyang tumayo sa kanyang 
kinauupuan. Nilingon niya ang katabi, pero mistula 
itong mannequin at hindi gumagalaw.

“Berlin,” tawag niya kahit pa alam niya na hindi 
siya nito naririnig. “Berlin.” Hinawakan niya ang 
mukha ng lalaki.

Sa di-kalayuan sa restaurant ay may naaninag 
siyang papalapit sa kanya. Nakalutang ang mga ito 
sa hangin, at nang makalapit ay napansin niyang 
dalawang babaeng nakasakay sa walis ang mga ito.

Napatakip ng bibig si Rhian saka dahan-dahang 
umatras. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Para 
siyang hihimatayin sa takot. Kinilabutan siya. May 
ilang ilaw na tuluyan nang napundi at may ilang 
kumikislap pa rin na parang nag-aagaw buhay.

Sa pelikula lang nangyayari ang mga kababalaghan. 

3 
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Kinurot niya ang sarili habang naglalakad paatras. 
Papalapit nang papalapit ang dalawang babaeng 
nakasakay sa walis.

“Witches,” bulong niya nang mas naging malinaw 
ang mga hitsura ng dalawang babae.

Umatras siya nang umatras hanggang napunta 
siya sa dulo ng veranda. Wala na siyang maaatrasan, 
ang puwede na lang niyang gawin para makaiwas ay 
ang tumalon mula roon.

Mas malinaw na niyang nakikita ang mga mukha 
ng dalawang babae. Hindi tipikal ang hitsura ng mga 
ito. Hindi nakaitim na damit at sombrerong patusok 
ang tuktok. Hindi pangit o matulis ang ilong tulad 
ng mga nasa pelikula at libro. Mukhang normal na 
mga tao lang.

Bumaba ang dalawang babae sa walis at naglakad 
patungo kay Rhiannon. Magaganda ang dalawa. 
Violet ang buhok ng isa, may glitters ang eyeshadow, 
naka-red lipstick, light purple na may kombinasyon 
ng light pink ang dress na suot, kapares ng gray 
shinny shoes. Ang isa naman ay kulay brown ang 
buhok, brown dress na pang-evening gown, brown 
shinny shoes, at normal makeup.

Papalapit nang papalapit ang dalawa sa kanya. 
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Napalunok si Rhian at lalong kinabahan dahil saan 
ba siya nakakita ng bruha na violet ang buhok at 
pang-evening gown ang mga suot? Nalito siya.

“Subukan n’yong lumapit. Makita n’yo’ng 
hinahanap ninyo,” banta niya kahit nag-iisip din kung 
ano ba ang kaya niyang gawin.

Ngumiti ang dalawa at patuloy na naglakad 
patungo kay Rhiannon. 

“Isa pang hakbang,” muli niyang banta. Ikinuyom 
niya ang dalawang kamao at mistulang nagha-
hyperventilate siya. Inipon ni Rhian ang lahat ng 
kanyang enerhiya at pilit inalala ang itinuro sa kanya 
ng amang pumanaw.

Pinikit niya ang mga mata, may tinawag siyang 
pangalan sa kanyang isipan. 

Malika… Malika…

Ang babae ay ang diwata ng apoy na ipinakilala 
sa kanya ng tatay niya noong bata pa siya.

Naalala niya noong unang araw na nakilala 
niya ito. Dinala siya noon ng tatay niya sa bahay ng 
kanyang Lola Aurora. Sa likuran ng malaking bahay 
ng abuela ay may magandang flower garden. Doon ay 
may mga naninirahang diwata. Isa sa mga diwatang 
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nakita niya ay si Malika.

Malika, Malika. Kailangan ko ang tulong mo, 
tawag niya sa diwata mula sa kanyang isipan.

Gumuhit ang apoy sa pagitan niya at ng dalawang 
babae. Natigilan ang mga ito sa paglapit kay Rhian.

“Hindi kayo makakalapit sa akin. Hanggang 
diyan lang kayo.” Mabuti na lamang at tinulungan 
siya ni Malika. 

Itinaas ng babaeng violet ang buhok ang wooden 
wand at itinuro sa direksyon ng apoy. Walang isang 
segundo at namatay ang apoy sa pagitan nila.

“Ano’ng kailangan ninyo sa ’kin? Ayaw kong 
maging tulad ninyo. Lubayan n’yo ako!” galit na sigaw 
niya sa dalawang babae.

“Kahit ano’ng gawin mo, may dugo ka ng 
Katalonan at Babaylan. Hindi mo iyon kailanman 
maikakaila,” sabi ng babaeng brown ang buhok.

“Walang nagawang mabuti sa buhay ko ang 
pagiging Katalonan o Babaylan. Nasaan kayo noong 
kailangan ng tatay kong mabuhay?” galit niyang 
tanong. “Hindi ninyo siya tinulungan. Hinayaan n’yo 
siyang maghirap at pumanaw.” 

“Mayroon man kaming hiram na kapangyarihan, 
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may mga bagay pa rin sa mundo na hindi namin 
kayang pigilan o kontrolin. Tulad ng kamatayan,” 
paliwanag ng babaeng violet ang buhok.

“Ano ngayon ang kailangan n’yo sa akin?” muli 
niyang tanong sa dalawa.

“Si Lola Aurora, hindi na siya magtatagal. 
Pinapunta niya kami dito para sabihin sa ’yo na… 
anumang oras ay lilisanin na niya ang mundo.” 

“Nais niyang masilayan ang iyong mukha bago 
niya ipikit ang kanyang mga mata. Kailangan mong 
sumama sa amin ngayon din.”

“Ano!” bulalas ni Rhian. “I have a life. May 
trabaho ako dito at may financial responsibility ako. 
Hindi ako puwedeng sumama sa inyo basta-basta. 
Kailangan kong magpaalam sa pinagtatrabahuhan 
ko at sa mama ko.”

Nagkatingin ang dalawa. Naisip yata na tama 
nga naman siya. Alam nila na hindi mamamatay si 
Aurora hangga’t hindi nito nakikita ang apo. Pipigilin 
nito ang kamatayan para sa apo, pero hindi nito 
matatakasan ang kamatayan.

Bumuntong-hininga ang dalawang babae.

“Mula ngayong gabi, hanggang bukas ng umaga, 
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bibigyan ka namin ng labing-dalawang oras para mag-
file ng leave sa trabaho at magpaalam sa nanay mo. 
Kapag hindi ka tumupad sa oras na binigay namin, 
sapilitan ka naming dadalhin kay Lola Aurora sa ayaw 
at sa gusto mo. Naiintindihan mo ba?” madiing sabi 
ng babaeng brown ang buhok.

“Tumutupad ako sa pangako,” sagot ng dalaga.

Iniangat ng mga ito ang mga kamay, lumapit ang 
kanilang mga walis at sumakay sila roon.

“Hihintayin ka namin, Rhiannon. Paalam.” 
Mabilis na lumipad ang dalawa palabas ng restaurant. 

Tumakbo ang dalaga at sinundan ng kanyang 
mga mata ang dalawa hanggang sa maglaho ang mga 
ito sa mabituing kalangitan.

Eksaktong paglaho sa kawalan ng mga 
mangkukulam, bumalik sa dati ang lahat. Nagbagsakan 
ang mga kutsara at tinidor, at nanumbalik sa normal 
ang lahat. Ang mga ilaw ay muling sumindi at ang 
mga tao ay muling gumalaw.

Tuliro ang mga tao sa paligid dahil sa kung anong 
nangyari. Hindi nila maisip kung lindol ba o rapture 
ang naganap. Naguguluhan sila.

“Rhiannon!” tawag ni Berlin dahil nawala ang 
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dalagang katabi lang nito kanina. Nag-alala ito.

Ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga upuan 
at nagkuwentuhan tungkol sa kung anong misteryong 
naganap. Naguguluhan sila. Ang iba naman ay 
nagbayad na ng bills at nagmamadaling nagsiuwi na.

Nakita ng bagong chef si Rhian na papalapit sa 
table nila. “Are you okay?” tanong nito.

“H-hindi.” Umupo siya sa tabi ni Berlin habang 
pinag-iisipan ang sinabi ng dalawang Katalonan. 
Tumingin siya sa kanyang relo. Ang bawat minuto 
na dumadaan ay mahalaga.

“Ano’ng nangyari sa ’yo?” nag-aalalang tanong 
pa rin ng lalaki sa dalagang mukhang pagod at 
namumula ang mga mata.

“Kailangan ko nang umuwi.” Tumayo na siya 
mula sa upuan. “Val, kailangan ko nang umuwi. 
Mauuna na ako sa inyo.”

“Uuwi na rin kami. May pasok pa tayo bukas,” 
imporma ng mga co-workers niya. Nagbayad na sila 
ng bill at sabay-sabay nang umalis.

—————

Naalimpungatan ang mama ni Rhian nang 
dumating siya sa bahay. Nakatulog ito sa sofa sa 
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paghihintay sa kaisa-isang anak.

“Ma,” umupo siya sa tabi ng ginang. Malungkot 
ang kanyang mga mata.

“Anak, ano’ng problema?” nag-aalalang tanong 
ni Linda.

“Ma, si Lola, mukhang malapit na daw mamatay. 
Gusto daw akong makita bago siya mamatay.”

“Ha? Sino’ng nagsabi sa ’yo?”

“Dalawang babae ang nagsabi sa ’kin kanina. 
Binigyan nila ako ng twelve hours para pumunta sa 
bahay ni Lola.”

“Ano?” litong tanong ng ina.

“Oo, Ma, totoo. Kailangan kong umalis ngayon 
din. Kung hindi, susunduin nila ako dito at pwersahang 
dadalhin kay Lola.”

Tumayo si Rhian mula sa kinauupuan saka 
nagtungo sa kwarto para mag-impake ng ilang damit. 
Hindi niya alam kung dalawa o tatlong araw siya 
magtatagal sa bahay ng kanyang lola.

Walang masabi si Linda; sinundan na lamang nito 
ang anak sa kuwarto at tinulungan sa pag-impake. 
Alam nito na seryoso ang sitwasyon at importante 
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na makita ni Rhiannon si Aurora bago ito pumanaw.

“Ma, magse-send ako ng email ngayong gabi 
sa boss ko. Sasabihin ko sa kanila na may family 
emergency ang pamilya natin dahil malubha na si 
Lola. Alam ko na maiintindihan nila ako.”

Unconsciously, ginamit ng dalaga ang kanyang 
kapangyarihan. Inutusan niya ang mga diwatang 
kilala niya para gawin ang mga bagay na hindi niya 
kayang gawin nang sabay-sabay.

Nag-on ang kanyang laptop at nagsimulang 
mag-type ng email sa boss niya. Bumukas ang pinto 
sa banyo at lumutang sa ere ang toothpaste at 
toothbrush niya, bumukas ang zipper sa kanyang 
backpack at doon pumasok ang mga ito, kasama 
na rin ang folded t-shirts, pants, sweater, socks, 
underwear, sabon, shampoo, suklay, notebook, pen, 
at charger ng cellphone at laptop.

Nagulat si Linda dahil ilang taon din mula noong 
makita nito ang ganoong eksena. Hindi na nito sinita 
si Rhiannon dahil alam nito na nagmamadali ang 
dalaga.

Na-send na ang email, nag-off ang laptop, 
lumutang ito at pumasok sa backpack niya. Lumutang 
ang rubber shoes niya at huminto iyon sa kanyang 
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mga paa. Lumutang ang kanyang green sweater at 
isinuot niya iyon. 

Lumabas na siya ng kuwarto, sinundan siya ni 
Linda bago sumara ang pinto ng silid.

“Ma, aalis na po ako.” Niyakap niya ang 
mapagmahal na ina.

“Anak, ano’ng sasakyan mo? Ala una na ng 
madaling araw. Delikadong maglalakad ka papuntang 
terminal at saka, kahit umalis ka ngayon, hindi ka 
aabot sa oras na ibinigay nila sa ’yo.”

“Iyong lumang jeep po ang gagamitin ko.” 
Marunong siyang mag-drive pero hindi niya palaging 
ginagamit ang sasakyan niya dahil gusto niyang 
makatipid sa gas at ma-minimize ang carbon footprint 
na maiiwan niya sa mundo.

Naniniwala si Rhian sa climate change at 
naniniwala rin siya na may kinalaman dito ang bawat 
tao.

Lumutang ang walis at lumapit sa kanya. 
Napangiti siya. Ang walis na iyon ay regalo sa kanya 
ng papa niya noong seventh birthday niya.

“Sorry, hindi kita gagamitin ngayon.” Hinawakan 
niya iyon para bitbitin. Just in case, masiraan siya ng 
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sasakyan sa daan.

“Anak, mag-ingat ka. Mag-text ka ha? Update 
mo ako ng sitwasyon mo. Ikumusta mo din ako sa 
lola mo. Gusto ko sanang sumama sa ’yo pero alam 
ko na ikaw lang talaga ang gustong niyang makita.” 
Hinalikan ni Linda si Rhian sa noo.

“Sige, Ma.”

Lumabas na siya ng bahay at sumakay sa kanyang 
1996 Jeep Wrangler. Kahit luma na ang sasakyan, 
malinis iyon at maayos ang makina. Pula ang jeep 
niya dahil iyon ang paboritong kulay ng kanyang 
mga magulang.
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Kahit pagod si Rhiannon at nakainom nang kaunti, 
hindi siya nag-alinlangan na magmaneho patungo 
sa bahay ng abuela. Hindi niya maiwasan na maging 
emosyonal habang nagmamaneho. 

Inaamin niya sa sarili na hindi siya naging 
malapit sa matanda. Halos hindi na nga niya maalala 
ang hitsura nito. Kung bakit sila hindi naging malapit 
sa isa’t isa ay dahil hindi sang-ayon ang lola niya sa 
pag-iibigan ng kanyang mga magulang. 

Nilisan ng kanyang ama ang San Pablo para 
manirahan sa Maynila sa piling ni Linda. Pero 
hindi tinalikuran ni Monte ang pagiging Katalonan. 
Sa katunayan, nag-aaral ito ng medisina noong 
pumanaw ito. Kahit may anak na, pinilit nitong mag-
aral para maging isang doktor. Gusto nitong maging 
manggagamot, gamit ang kaalaman sa syensya at 
hindi ang panggagamot dahil sa tulong ng mga 
espiritu o diwata.

Pero minsan, kapag walang magawa ang science 
sa karamdaman, hindi nito maiwasang tumawag ng 
espiritu para tulungan ito sa panggagamot. Tulad na 
lamang noong tatlong taon si Rhian at nagkasakit 
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siya nang malubha. Hindi magawang gamutin ng 
mga doktor ang misteryong karamdaman na dumapo 
sa kanya.

Nagdesisyon si Monte na tawagin ang espiritung 
tumutulong dito. Gumaling si Rhian at nanumbalik 
ang sigla.

Malawak ang kaalaman ng ama sa panggagamot 
gamit ang mga iba’t ibang uri ng halaman, bulaklak, 
kahoy, langis, apoy, at tubig. Sa tulong ng mga 
espritu at diwata, nagagawa nitong magampanan 
ang panggagamot.

Mabibilang ang mga sasakyan sa highway. Apat 
na oras ang gugugulin ng dalaga sa pagmamaneho 
bago makarating sa bahay ng kanyang lola. In-on 
niya ang stereo dahil nakabibingi ang katahimikan 
sa loob ng jeep. 

Hindi niya maialis sa isipan ang kanyang ama. 
Sobrang nami-miss niya ito. Kahit sandali lang ang 
pinagsamahan nila sa mundo, puno ang kanyang 
puso at isipan ng mga alaala mula rito.

Hindi sinikreto ni Monte kay Rhian na may 
lahi siyang Katalonan at Babaylan. Bilang munting 
bata noon, ginawang magical ng kanyang ama ang 
maraming bagay, tulad ng pagsindi ng kandila gamit 
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ang mga daliri.

Noong bata pa siya, palagi siyang natutuwa sa 
tuwing mawawalan ng kuryente dahil alam niya na 
ang kanyang tatay ang magsisindi ng lahat ng kandila 
sa kanilang bahay. Para sa kanya, isa iyon sa pinaka-
magical experience sa buhay niya.

Napangiti ang dalaga habang nagmamaneho. 
Naalala rin niya na palaging may mga bulaklak at 
halaman sa bahay nila. Hindi nalalanta ang mga iyon. 

Naalala niya noong makita niyang lanta na ang 
rosas na binigay ng ama sa kanyang ina, nalungkot 
siya at sinabing, “Sana hindi na lang sila pinitas kung 
mamamatay din sila, Pa. Bakit pinipitas ng tao ang 
mga bulaklak? Kung bulaklak ako, ayokong pitasin ako 
ng mga tao at ilagay sa flower vase ’tapos, malalanta 
lang ako. Ayokong mapalayo ako sa mga kaibigan kong 
bulaklak,” malungkot na sabi niya sa ginoo.

“Anak, parehas tayo ng nararamdaman.” 
Hinawakan nito ang mga kamay ni Rhian at dahan-
dahang ginabayan para haplusin ang lantang rosas 
sa flower vase.

Unti-unti ay nanumbalik sa natural na hitsura 
ang mga rosas. Naging mapulang muli ang mga talulot 
nito at muling naging maganda, hindi na ito lanta.



25 Wishes - Liana Sky
“Mula ngayon, hindi na malalanta ang mga 

bulaklak na iyan kung hahaplusin mo sila. At mula 
ngayon, hindi na tayo pipitas o bibili ng kahit anong 
bulaklak.” Niyakap nito ang anak.

Naging emosyonal si Rhian dahil noong pumanaw 
ang kanyang ama, tuluyan ding nalanta ang mga 
rosas. Hindi na niya iyon pinag-aksayahan pa ng 
panahon na buhayin. Lanta at tuyo na ang mga rosas 
sa flower vase. 

Halos isang oras na siyang nagmamaneho nang 
tumigil ang makina ng kanyang jeep.

“What the hell!” bulalas ng dalaga. Sinubukan 
niya uling paandarin ang sasakyan pero mukhang 
may diperensya ang makina nito. Lumabas siya sa 
Jeep Wrangler at tinulak iyon patungo sa gilid ng 
highway. Mabuti na lamang at siya lang ang nandoon 
nang mga sandaling iyon.

Lumulan siyang muli sa sasakyan. Bumuntong-
hininga si Rhian at isinandal ang ulo sa headrest ng 
driver’s seat. Ano ang gagawin niya?

Pinikit niya ang mga mata at tinawag ang espiritu 
ng hangin na ipinakilala sa kanya ng ama at lola niya, 
si Enya.

“Enya, kailangan kong makarating sa bahay ni 
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Lola. Kailangan ko ng tulong mo.” 

Iminulat ni Rhiannon ang mga mata. Mula 
sa windshield ng kanyang jeep, natanaw niya ang 
maliwanag na bagay na papalapit sa kanyang 
direksyon.

Napangiti siya. Ang liwanag ay may dalang 
iba’t ibang kulay. Kumikinang ang mga iyon. Nang 
makalapit ang liwanag sa kanyang sasakyan, may 
mistulang kamay sa porma ng usok na humawak sa 
windshield ng jeep.

May mga mukha rin siyang nakita, magagandang 
mukha ng babae na pumapaligid sa Jeep Wrangler. 
Napangiti si Rhian dahil naaalala niya na noong bata 
pa siya, nakita na niya ang grupo. Ang mga ito ang 
mga diwata at espiritu ng hangin na tumutulong sa 
Katalonan.

Dahan-dahan ay naramdaman niyang umaangat 
sa lupa ang kanyang Jeep Wrangler. Binuksan niya ang 
bintana at sumilip sa labas ng sasakyan. Namangha 
siya dahil nababalot ito ng liwanag habang lumilipad 
sa kalangitan. Mukhang bituin sa madilim na 
kalangitan ang kanyang sasakyan.

May ilang tao ang nakakita ng liwanag sa 
kalangitan pero inakalang isa iyong shooting star.
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—————

Sa wakas, nakarating na rin si Rhian sa property 
ng bahay ni Lola Aurora. Dahan-dahang bumaba sa 
lupa ang jeep niya, pumarada sa tapat ng gate ng 
abuela, at sa eksaktong paglapag ng sasakyan ay 
naglahong parang bula ang nakakasilaw na liwanag.

Ang apat na oras na estimation of arrival ay 
naging isang oras. Madilim pa nang makarating 
si Rhiannon sa San Pablo. Bumukas ang pinto ng 
kanyang jeep na tila iniimbitahan siyang lumabas.

Humakbang siya palabas at lumapit sa isang 
mataas na gate na gawa sa kahoy. Luma na iyon, 
halatang ilang dekada na ang pinagdaanan—bagyo, 
init ng araw, malupit na hangin. Mukhang pagod 
na ang gate at handa nang bumigay anumang 
oras. Tulad ni Lola Aurora. Mukhang handa na ring 
magpaalam iyon na nagpoprotekta sa bahay ng isa 
sa pinakamahuhusay na Katalonan sa Pilipinas sa 
kasalukuyang siglo.

Bumukas ang gate. Alam ng bawat bagay, 
halaman, puno, bulaklak, alitaptap, mga insekto, at 
damo sa paligid ng bahay ni Aurora ang pagdating 
ni Rhiannon. Bukas ang buong paligid sa kanyang 
presensya. Bata pa noon si Rhian nang huli nilang 
makita ang dalaga. Nangulila sila nang lubusan. Pero 
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ngayon, natutuwa sila sa pagdating niya.

Ang mga alitaptap ay lumipad patungo kay Rhian 
para magsilbing liwanag sa madilim na daan at para 
gabayan ang kaisa-isang apo ni Aurora patungo sa 
bahay.

Inangat niya ang kanyang palad at doon ay 
dumapo ang tatlong alitaptap. Sa malapitan ay 
naging diwata ang mga iyon, mga diwata ng hangin. 
Nakakasilaw ang liwanag na taglay nila pero hindi 
nasisilaw si Rhian.

Naalala niya noong bata pa siya, sa tuwing 
bumibisita sila ng kanyang ama sa bahay na ito, 
nakikipaglaro siya sa mga alitaptap. Inaakyat niya 
ang malaking puno sa tabi ng bahay ng kanyang lola 
at doon siya nagpapalipas ng oras kasama ang mga 
munting diwata ng hangin na nag-aanyong alitaptap.

Inilagay ng dalaga ang tatlong diwata sa kanyang 
balikat at nagpatuloy sa paglakad patungo sa bahay. 
Nakasunod sa kanya ang mga alitaptap. Papalapit 
siya nang papalapit sa bahay ni Lola Aurora.

Bahay kung tawagin niya iyon, pero may kalakihan 
ang bahay ng kanyang lola kaya maaaring tawaging 
mini-mansion dahil mayroon itong sampung kuwarto, 
dalawang kusina, apat na sala, isang malaking silid-
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aklatan, music room, at basement.

Kumpara sa mga kwento tungkol sa hitsura ng 
bahay ng mga mangkukulam, hindi nakatira ang lola 
niya sa liblib na kagubatan. Hindi ito nag-iisa. 

May ilang baitang bago makarating sa tapat ng 
pinto ng bahay ni Aurora. Tumigil si Rhian sa tapat 
ng unang baitang. Tumingala siya; walang pinagbago 
ang bahay sa kabila ng maraming taong lumipas.

Bumukas ang malaking pinto. Huminga siya nang 
malalim at inihakbang ang paa paakyat ng hagdan.

Nang makarating sa tapat ng pinto, nagpaalam 
ang mga alitaptap sa kanya at lumipad palayo ng 
bahay. Muli silang bumalik sa mga puno.

Ang pinto ay awtomatikong sumara. Iginala ng 
dalaga ang paningin sa loob ng bahay. Sa harapan 
ng pinto ay ang malaking hagdanan patungo sa 
ikalawang palapag. Hindi pa rin nagbabago ang loob 
niyon. Ang luma at malaking salamin ay naroon pa 
rin sa tabi ng hagdanan. Ang mga lumang larawan 
ng kanilang ninuno ay nakasabit sa dingding sa sala.

Pakiramdam ni Rhian ay nakatingin silang lahat 
sa kanya. Kilala niya ang mga nasa larawan pero 
nalimutan na niya ang mga pangalan.
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Ang isang litrato ay tila gustong lumabas sa 

frame. Bayang ang pangalan ng babae sa larawan, 
ito ang kanyang great great great grandmother.

Sa kanyang kanan ay ang sala kung saan nandoon 
ang lumang piano na tumutugtog mag-isa. Sa itaas ng 
piano ay ang malaking chandelier na gawa sa kristal.

Minana ng kanyang lola ang bahay na iyon sa 
kanilang ninuno. Nagpasalin-salin ang bahay na iyon 
sa iba’t ibang henerasyon. Inalagaan nila at naging 
tahanan ng mga babaeng Katalonan sa kanilang 
angkan. Ang kanyang ama ang kauna-unahang lalaki 
sa angkan nila.

Sa kanyang kaliwa ay ang silid-aklatan. Lahat 
ng libro na nandoon ay nabasa na ng lola niya. Mula 
sa kwentong pambata hanggang sa history book ng 
Pilipinas at ng ibang bansa, hanggang sa libro ng 
Chemistry, Physics, Biology, Medicine. Nandoon din 
ang mga libro ni Virginia Woolf, mga nobela ni Jose 
Rizal, Bob Ong, Nick Joaquin, at marami pang iba. 

Mahilig magbasa ang kanyang abuela. Naalala 
niya noong isang gabi na tumuloy sila ng kanyang 
mga magulang sa bahay na iyon para magbakasyon, 
binasahan siya ng kwento ni Lola Aurora. 

Nakarinig siya ng mga yabag pababa ng hagdanan. 
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Nasilayan niya ang brown na sapatos. Pamilyar iyon 
sa kanya. Sigurado siya na iyon ang sapatos ng isa 
sa mga babaeng nakita niya sa restaurant.

Nang nakababa ito sa hagdanan, tumayo ito sa 
kanyang harapan.

“Mabuti at dumating ka sa tamang oras. 
Sumunod ka sa akin.” Tumalikod ito sa kanya at 
naglakad paakyat ng hagdan.

Dinala siya nito sa isang kuwarto. Doon siya 
tumutuloy noong bata pa siya. Wala rin iyong 
ipinagbago. 

“Ilagay mo ang backpack mo dito pagkatapos ay 
sumunod ka sa akin,” utos ng babae.

Inilapag ni Rhiannon ang backpack sa ibabaw 
ng kama at pagkatapos ay lumabas sila ng silid. 
Naglakad sila sa isang makulimlim at mahabang 
hallway. Dim ang mga ilaw sa loob ng bahay at may 
malungkot at kakaibang atmosphere.

Nakasunod siya sa babae. “Uhm, ano’ng pangalan 
mo?” tanong niya.

Huminto ito at humarap sa kanya. “Hindi na 
mahalaga ’yun. Hindi ka magtatagal dito para 
maalala ang pangalan ko.” At muli itong naglakad.
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“So ‘hoy’ na lang ang itatawag ko sa ’yo,” sabi 

ni Rhian.

Huminto sa paglakad ang babae at dahan-dahang 
humarap sa kanya. Kinabahan siya dahil baka gawin 
siya nitong palaka o kaya ay daga.

Tinitigan siya nito. “Mana ka sa lola mo. Marina 
ang pangalan ko.” Tumalikod ito at muling naglakad.

Napangiti ang dalaga habang sinusundan ito 
sa paglalakad. May mga paintings sa dingding 
na dinaanan nila. Mistulang buhay ang bawat 
larawan, tulad na lamang ng painting ng mga 
babaeng nagtatanim sa bukid. Tumigil ang mga ito 
sa pagtatanim nang dumaan si Rhian. Matagal na 
kasi mula noong huling makita ng mga ito ang apo 
ni Aurora.

Nang makarating sila sa kulay pulang pinto, 
huminto si Marina at humarap kay Rhian.

“Ito ang kuwarto ni Aurora. Hintayin mo ako 
dito.” Pumasok ito sa kuwarto.

Nakatayo lamang siya sa tapat ng pinto habang 
kinakabahan. Ano ang sasabihin niya? Ano ang 
sasabihin nito sa kanya? Yayakapin ba niya ang 
kanyang lola? Hindi maganda ang naging relasyon 
nila noong huli silang nagkita. Paano pa ito magiging 
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iba ngayon?



25 Wishes - Liana Sky

“Maaari ka nang tumuloy. Handa na si Aurora na 
makita ka.” Pinapasok na ni Marina ang dalaga.

Nang makapasok sa kuwarto si Rhian, agad na 
isinara iyon ng babae saka tumayo sa tapat ng pinto 
sa loob ng kuwarto. Mistula itong bantay.

Namamawis ang kanyang mga kamay kaya 
ikiniskis niya iyon sa kanyang pantalon. Sa isang 
kamang malapit sa bintana, nandoon si Aurora at 
nakahiga habang nakatanaw sa labas. Pinagmamasdan 
nito ang buwan.

Ang sa kandila malapit sa kama nito at ang lima 
pang nasa mesa ang nagsisilbing ilaw sa maliit na 
kuwarto.

“Rhian, halika, apo.” Itinaas nito ang kaliwang 
kamay at inimbita siya na lumapit sa kama.

Kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi at 
ikinuyom ang dalawang palad. Ang babaeng ito ay 
hindi sang-ayon sa pag-iibigan ng kanyang nanay at 
tatay. Ito rin iyong hindi gumawa ng paraan noong 
nagkasakit nang malubha ang kanyang ama, kahit 
may kakayanan itong tumulong. Hindi rin pumunta 
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sa burol ng kanyang ama si Lola Aurora. 

Ano ang kailangan nito sa kanya?

Hindi siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan 
dahil hindi niya lubos maunawaan kung bakit pa siya 
kailangang pumunta sa bahay na ito. Hindi naging 
maganda ng relasyon nila mula nang pumanaw ang 
kanyang ama. 

“Rhian, halika,” muli nitong tawag.

Sa pagkakataong iyon, lumapit na siya sa 
kanyang lola. Umupo siya sa tabi nito at inabot ang 
kamay ng matanda. Maganda ang lola niya, matalino, 
mabait, at matapang. 

Hindi pa rin nagbabago ang temperatura ng mga 
kamay nito. Sa kanyang alaala, palaging malamig at 
nagpapawis ang mga kamay ni Aurora.

Hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kamay ng 
kaisa-isang apo. Labis ang kaligayahan nito sa puso. 
Malabo na ang mga mata ng abuela pero natutuwa 
ito dahil dumating siya.

“Rhian, salamat at dumating ka. Maraming 
salamat. Sa lahat ng aking pagkukulang at kung 
nasaktan ko man ang kalooban mo at ng iyong mama, 
patawarin mo ako.” Tumulo ang luha mula sa mga 



25 Wishes - Liana Sky
mata nito.

Pinisil niya nang mahigpit ang palad nito at inilapit 
iyon sa sariling dibdib. Sa kabila ng mga kasalanan 
nito, hindi niya maitanggi na nakararamdam siya ng 
awa para sa abuela. Malungkot ang mukha nito at 
ang mga mata ay mistulang pagod sa kaiiyak.

“Rhian, kung anuman ang nangyari sa ating 
nakaraan, iwanan na lamang natin iyon doon. Ngayon 
ang pinakamahalagang panahon dahil nandito ka sa 
aking piling. Ang mukha mo ang nais kong makita 
bago ko ipikit nang tuluyan ang aking mga mata.”

Nabagbag ang kalooban niya. “’La, maraming 
mga magandang alaala ang bumabalik sa akin ngayon 
na nandito muli ako sa bahay mo. Mga alaala natin 
noong bago namatay si Papa. Hindi ko masasabi kung 
kailan ko tuluyang magagawa, pero susubukan kong 
kalimutan ang lahat ng hindi magandang nangyari 
sa atin.” 

“Marina,” tawag ng matanda. 

Isang Katalonan din ang babae. Naging mabuti 
itong kaibigan at estudyante ni Lola Aurora sa 
panggagamot at pakikipaglaban sa masasamang 
espiritu at diwata.

“Buksan mo ang aparador na iyon at kunin mo 
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ang dalawang kahon,” utos ng nararatay na matanda.

Walang alinlangan na sinunod ito ni Marina. 
Inilagay nito ang mga kahon sa tabi ni Aurora at 
muling bumalik sa tapat ng pinto.

“Rhian, kunin mo ang unang kahon at buksan 
mo ’yon.” Tila hinahabol na nito ang hininga.

Siyang sumunod. Wooden wand ang laman ng 
kahon. Iyon mismo iyong tinanggihan niyang regalo 
sa kanya ng abuela noong eighteenth birthday niya. 
Ngayon, ay muli nitong ibinibigay iyon sa kanya.

Tatanggapin ba niya? 

“Lola, alam mo ang dahilan kung bakit hindi ko 
ito tinanggap noon. At hindi pa rin nagbabago ang 
isip ko tungkol dito.”

“Kung hindi pumanaw ang iyong ama, tatanggapin 
mo iyan. Hindi mo pa rin ako pinapatawad. Nabubuhay 
ka pa rin sa nakaraan,” malungkot na sabi ni Aurora.

Nagtiim-bagang si Rhiannon at di-napigilan 
ang pag-ahon ng pagdaramdam. “Bakit hindi mo 
tinulungan si Papa noong nag-aagaw-buhay siya? 
Mahusay kang manggamot, di ba? Bakit hinayaan 
mo siyang… Bakit hinayaan mo siyang mamatay?” 

Sa wakas at nagkaroon siya ng lakas ng loob na 
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sabihin ang mga salitang iyon. Pinipigilan niyang 
maiyak.

“Ang aking kakayanan sa panggagamot ay hiram 
lamang. Ang lahat ng aking kaalaman ay pinag-aralan 
ko. Walang nagturo sa akin kung paano pigilan ang 
kamatayan. Patawad, apo, dahil kung may nalaman 
lang ako na paraan para pigilan ang paglisan ng 
aking anak, ginawa ko na sana. May mas malakas 
na puwersa sa mundong ito na hindi ko kayang 
kontrolin. Hindi ko kayang pigilan ang kamatayan 
ng isang tao. Hindi ko kayang pigilan ang paglisan 
ni Monte. Patawarin mo ako dahil hindi ko iyon 
nagawa,” umiiyak na sabi nito.

Tumingala si Rhian at ipinikit ang mga mata. 
Hindi na niya napigilan pa ang luha. 

“Nais ko pang mabuhay ng mahabang panahon 
para makita kang magtagumpay sa buhay. Nais kong 
makilala ang iyong magiging mga anak. Nais kong 
makita kang muli.” Kinuha nito ang kamay niya at 
idinikit sa sariling pisngi.

“Rhian, hindi ko piniling maging Katalonan. 
Pinanganak ako taglay ang dugo ng isang Katalonan. 
Sana matanggap mo ang tunay mong pinagmulan; 
sana matanggap mo kung sino ka.” Umubo ito at 
halos hindi na makahinga.
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Nag-panic si Marina nang makita nito ang puting 

usok na lumalabas mula sa bibig ni Aurora habang 
umuubo. Nakita rin iyon ni Rhian. Hinawakan niya 
nang mahigpit at hinalikan ang mga kamay ng lola 
niya.

“Bakit kailangang maging masakit ang 
pagpapaalaman natin?” umiiyak na tanong niya sa 
matanda.

Ang mga alitaptap sa mga puno ay nagliparan 
papasok sa bintana ni Aurora at ang mga diwata 
sa flower garden ay lumipad din patungo sa loob 
ng bahay ng matanda. Si Lara, ang babaeng violet 
ang buhok ay pumasok na rin sa loob ng kuwarto. 
Malungkot silang lahat. Paano na ang bahay ni 
Aurora? Paano na sila?

“Rhian, kuhanin mo ang pangalawang kahon,” 
utos nito. “Ang kahon na iyan ay puno ng maraming 
kaalaman na dapat malaman ng isang Katalonan.” 

Nais nitong ibigay iyon para pag-aralan ni Rhian 
at gamitin sa tamang paraan para makatulong sa mga 
taong ginagambala ng masasamang espiritu o mga 
karamdaman na gawa ng mga salbaheng engkanto.

Kinuha iyon ni Rhian. 

“Tanggapin mo ang kahon na iyan. Tanggapin 
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mo na isa kang Katalonan.” Akmang susuka ang lola 
niya. Kumuha ng isang maliit na palanggana na may 
tubig si Marina at itinapat iyon sa bibig ng matanda.

Alam nila na iyon na ang panahon para isalin 
ni Aurora kay Rhiannon ang kapangyarihang 
manggamot at labanan ang masasamang engkanto.

Naghawak-kamay sina Marina at Lara. Ang mga 
alitaptap ay di-mapalagay sa paglipad, dumapo sila sa 
headboard ng kama ng matanda, ang mga munting 
diwata naman ay nasa paanan niyon. Umiiyak na 
ang iba.

Ayaw ng dalaga na hawakan ang kahon, tumingin 
siya sa kanyang paligid. Pakiramdam niya ay nape-
pressure siya nang mga sandaling iyon. She had 
always hated being pressured. Lalo na at wala naman 
siyang alam sa ipapamana nito. Ang alam lang niya 
ay mamamatay na ang kanyang lola at gusto siyang 
makita.

Bakit kailangan niyang manahin ang wand at 
ang kristal na bato? Hindi ba puwedeng ibigay na 
lang ang mga iyon sa ibang Katalonan na willing 
tumanggap ng kapangyarihang iyon? Gusto lang 
naman niyang mamuhay nang normal.

Muling umubo ang lola niya at sumuka ito sa 
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maliit na palanggana na may tubig. Isang kumikinang 
na bato ang lumabas mula sa bibig nito, mistula iyong 
diamond.

“Ang batong iyan ay nagpasalin-salin na sa ating 
lahi, kailangang maisalin ang bato bago pumanaw 
ang isang babaeng Katalonan. Kunin mo ang batong 
iyan at lunukin mo,” utos ng matanda.

Napailing si Rhian. Nagtinginan sina Marina at 
Lara. “Hindi ko inaasahan ito. Hindi ko matatanggap 
ang bato o ang kahon. Masaya na ako sa buhay ko. 
Ayaw ko ng drama o kababalaghan. Patawad, Lola.” 

“Kailangan mong tanggapin at ingatan ang 
kahon. Kailangan mong kunin at lunukin ang bato.”

“Hindi ba puwedeng sa iba mo na lang ’yan 
ipamana? Sa ibang may dugong Katalonan mo na 
lang ibigay.” Itinuro pa niya ang dalawang babaeng 
kasama nito sa bahay.

Umiling si Lola Aurora. “Iyong direktang nasa 
salinlahi ng lider ng mga Katalonan lamang ang 
puwedeng tumanggap nito. Kung hindi anak, dapat 
sa apo.” 

“Bakit po? Para ano? Para saan? Hindi po ba ako 
pwedeng pumili kung ano ang ayaw ko at kung ano 
ang gusto ko? Nabuhay ako nang wala ang mga ’yan, 
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hindi ko matatanggap ang kahon at ang bato.”

“Tradisyon na natin ito sa ating angkan. Kung 
hindi mo tatanggapin ang kahon at bato… may 
kapalit na sumpa na naghihintay sa ’yo.” 

Umiling siya. “Kung sino man ang gumawa 
ng rules na iyan, napaka-unfair niya. Kahit ano’ng 
mangyari, hindi ko matatanggap ang bato at ang 
kahon.”

May pag-aalala sa mga mukha nina Marina at 
Lara, at maging ang mga diwata ay nababalisa rin. 
Hindi nila akalain na kahit naghihingalo na si Aurora 
ay hindi pa rin matatanggap ni Rhian ang pagiging 
Katalonan.

“Hindi ko kayang ipaliwanag sa ’yo ang lahat…” 
Hinahabol nito ang hininga. “P-paalam, Rhian. 
Paalam sa inyong lahat.” At hinugot nito ang huling 
hininga. Unti-unti ay bumitaw ito sa pagkakahawak 
sa mga kamay ng apo.

Nag-iyakan ang mga diwata at alitaptap. Tumulo 
ang luha nina Marina at Lara. Naiinis si Rhian sa sarili 
dahil hindi niya maunawaan kung bakit kailangan 
niyang maging bahagi ng angkan na ito.

Madilim pa rin sa labas ng bahay ni Aurora. Ang 
mga bulaklak, halaman, at puno sa paligid ng bahay 
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ay malungkot din. Lumipad ang mga alitaptap sa 
labas ng bintana at dumapo sa mga punongkahoy. 

Ang mga diwata na naging bahagi na ng buhay ni 
Aurora ay nanatili sa kuwarto at umiiyak. Malaki ang 
nagawa ng bawat diwata sa buhay ng mga Katalonan. 
Hindi makapanggagamot ang mga ito o magawang 
makipaglaban sa masasamang engkanto at espiritu 
kung walang tulong mula sa mga diwata.

Napalingon sila sa labas ng bintana, nakita nilang 
bumabagsak ang pino, kumikinang at kulay lilang 
ulan pero sa pagbagsak nito sa lupa ay nagiging 
transparent na ito.

Kapag pumanaw ang isang Katalonan, umiiyak 
ang langit at bumabagsak ang ulan na iyon. Naalala 
ni Rhian, ganoon din ang nangyari noong pumanaw 
ang kanyang ama.

Ngayong wala na si Aurora, paano na ang bahay 
nito? Paano na sina Marina, Lara, ang mga diwata? 
Ano ang sumpa na sinabi nitong darating sa kanya 
dahil hindi niya tinanggap ang kahon at ang bato?

She couldn’t wait to go home to be with her 
mom. Kailangan na niyang bumalik sa Maynila para 
mamuhay tulad ng mga normal na tao.


