
25-Year Contract - Rebecca Rosal

“Corny,” June murmured as she rolled her eyes. Mag-
isa siyang nakatayo sa likurang bahagi ng hotel kung 
saan kasalukuyang idinaraos ang reception ng kasal. 
The groom just fed the bride a spoonful of cake. 

Ang daddy niya mismo na si Eli Romero ang 
ikinasal. Wala pang isang taon mula nang ma-finalize 
ang annulment nito sa mommy niyang si Jeanette ay 
pinakasalan na nito ang matagal na nitong querida 
na si Melanie. 

Mayaman si Melanie. Nang mamatay ang asawa 
nitong Amerikano, milyones na dolyar daw ang 
nakulembat nito, at ngayon nga ay buhay donya rito 
ang babae sa Pilipinas. Kung minsan, naiisip niyang 
siguro ay ang pera nito ang dahilan kaya iniwan ng 
daddy niya ang kanyang ina para lamang makiapid 
dito.

Naghalikan ang bagong kasal na parehong puno 
ng icing sa bibig. Habang naghihiyawan ang mga tao 
ay muli niyang pinagulong ang kanyang mga mata. 
Hindi siya natutuwa sa nakikita niya. Ang totoo ay 
naririndi siya. Her father just turned fifty-five, for 
Pete’s sake! 
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Huminga siya nang malalim at inabot ang isang 

baso ng wine mula sa tray na hawak ng isang waiter. 
She gulped the liquid straight down. 

“My mom looks so pretty, don’t you think so?” 

Tumingin siya sa kanyang kanan para sinuhin 
ang nagsalita. Si Althea lang pala, ang twenty-five-
year-old na anak ni Melanie. Isang taon lamang 
ang tanda nito sa kanya. Tisay ito, kulay brown ang 
buhok at puno ng freckles ang mukha at dibdib. Sa 
America raw ay normal iyon, pero dito sa Pilipinas, 
nakaka-turn off daw.

Wala naman siyang pakialam kung anumang 
dumi ang nasa mukha nito. Ang ayaw niya ay ang 
ugali nito.

“Now your father’s a millionaire,” pagpapatuloy 
ni Althea na may pangiti-ngiti pa, sarkastiko nga lang. 
“Does that make you one, too?” 

Nag-init ang mga pisngi ni June, at hindi iyon 
dahil sa tatlong baso ng wine na nilagok niya. Matagal 
na siyang iniinsulto ng malditang babaeng ito at hindi 
na niya iyon palalampasin pa. 

“You know what? You can shove all your mother’s 
money into your big, white vagina and stitch it up. 
That way, no one can take it away from you.” 
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Napadilat si Althea sa narinig. “How dare you 

talk to me like that!” 

“If you don’t like what you heard, stop insulting 
me,” sagot ni June at mabilis na tinalikuran ang 
kanyang stepsister. Hinablot niya ang kanyang purse 
sa ibabaw ng upuan at dere-derechong lumabas.

Kung bakit kasi umuwi pa ang babaeng iyon 
dito sa Pilipinas samantalang halatang ayaw naman 
nitong maging stepfather ang daddy niya.

She took the elevator to go down to the basement. 
Isang pulang Porsche ang nakaparada katabi ng 
kanyang Kia Retona na ipinasa sa kanya ng daddy 
niya nang makabili ito ng bagong kotse. Talagang 
sinadya pa ni Althea na itabi ang kotse nito sa kanya 
para ipagngalandakan na mas sosyal ito.

Hindi sanay si June na tinatalbugan dahil mula 
pa pagkabata ay siya ang laging kinaiinggitan ng 
marami. Hindi sila mayaman, pero nag-iisa siyang 
anak at matagal nang nurse ang mommy niya sa 
Israel, kaya inuulan siya lagi ng mga padala. Pero 
gaano man kamahal ang suot niyang gown ngayon, 
hindi pa rin niyon matatapatan ang Valentino dress 
ni Althea na binili raw nito ng five thousand dollars 
sa New York.
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“Di naman niya bagay,” naibulong niya sa sarili 

habang papasok siya sa kanyang kotse. Huminga siya 
nang malalim habang nagmamaneho. Siguro nga 
naiinggit siya sa dress ni Althea. 

Dinukot niya ang kanyang cell phone mula sa 
dalang purse. Tatawagan na lamang niya ang mommy 
niya para kumustahin ito. 

Her mother did not answer. Umiiyak na naman 
siguro iyon. Alam niyang mahal pa rin nito ang 
kanyang ama at labis itong nasaktan nang malaman 
nitong ikakasal na ang dati nitong asawa kay Melanie. 
Kasalanan din naman kasi ng mommy niya. Kung 
hindi sana ito nag-file ng annulment, hindi sana ito 
nangyari. 

It was only seven in the evening. Masyado pang 
maaga para umuwi siya sa kanyang apartment. 
Pupunta na lang muna siya sa paborito niyang bar 
para doon magpalipas ng oras. 

“Sexy June, please,” aniya sa bartender at may-
ari ng bar na si Cyan pagkaupo niya sa stool sa 
harapan ng counter. Kaibigan na niya ito dahil regular 
siya roon. In fact, sa kanya ipinangalan ni Cyan ang 
personal recipe nitong Sexy June na naging paborito 
niyang cocktail. 
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Nakangiting ibinaba ni Cyan sa harapan niya 

ang mataas na glass ng cocktail. “Akala ko ba kasal 
ng daddy mo ngayon? Ba’t andito ka?”

She sighed. “Boring eh.”

“Boring o tinalbugan ka na naman ng stepsis 
mo?”

Kung may isang taong nakakakilala nang lubos 
sa kanya, si Cyan na iyon. 

At least once a week siya pumupunta sa bar na 
ito, at ilang oras silang nagtsitsismisan.

Cyan was a self-confessed gay, pero nagpipilit pa 
rin itong magpakalalaki. In fact, may girlfriend na 
ito at balak nitong magpakasal sa susunod na taon. 

“Silence means yes,” ani Cyan nang hindi siya 
umimik. “You know what? Hindi ka dapat nai-
intimidate kung mas mahal man ang mga gamit niya 
sa ’yo. Pera lang meron siya. Mas importante ang 
laman ng utak.” 

Napatingin si June sa lalaki. Mukhang hindi yata 
niya nabanggit na straight A student daw si Althea 
noong college ito, samantalang siya ay nasa dulo 
lamang ng Dean’s List. Well, at least consistent.

“She’s a straight A student, for your information.” 
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Umangat ang isa nitong kilay. “Complete package.”

Ayaw man niyang aminin, pero iyon si Althea. 
She was indeed a complete package. Maganda, 
matalino, sexy, matangkad, at mayaman. Kung hindi 
lang dahil sa freckles nito ay masasabing perfect na 
ito. Kaya lalo siyang naiinis. Althea just stole her 
princess crown. Governess na lamang siya ngayon. 

“So what?” ani Cyan. “Maganda at matalino ka 
rin. Five feet four is not bad. Sexy ka rin.” 

“But she’s filthy rich.”

Cyan rolled his eyes. “Alam mo, walang 
patutunguhan ’yang insecurity mo. Why not look 
for a job and be successful in the career you’ll finally 
choose? So what if she inherited millions from her 
father? Success is sweeter kung pinaghirapan mo.”

She sighed. Sana nga kahit sa career man lamang 
ay magtagumpay si June. Pero nakailang kompanya, 
centers, at ospital na siyang pinasukan, makalipas 
ang dalawa o tatlong buwan ay nagre-resign din siya. 
Ayaw talaga niyang maging isang empleyado lang. 
Ang gusto niya ay magkaroon ng sariling business.

Ang problema, wala siyang pang-capital. 
Binawasan na nga ng mommy niya ang allowance 
niya buwan-buwan. 
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“I don’t know,” tugon niya. “Sometimes I wish 

my parents were a little harsh on me. Hindi sana ako 
naging ganito ka-dependent sa kanila.” 

“You know too well that you’re a spoiled brat. 
Now, do something about it. Lalo na ngayon, may 
bagong pamilya na ang daddy mo. Soon lalabas na 
ang baby sister mo. Mag-iiba na ang priority niya. 
Hindi na ikaw.”

Masakit man, pero iyon ang totoo. Hindi na siya 
ang daddy’s girl, dahil buntis si Melanie. Sinabihan 
na rin siya ng kanyang ama na hindi na siya nito 
bibigyan ng monthly allowance. 

May matatanggap pa naman siyang ten thousand 
pesos per month mula sa mommy niya, pero sapat 
lamang iyong pambayad sa kanyang apartment. 
Kailangan na talaga niyang makahanap ng trabaho. 

Habang abala si Cyan sa ibang customers ay 
inubos ni June ang kanyang cocktail at nag-order 
ulit ng isa. Kapag naaalala niya ang kasal ng kanyang 
ama ay mas lalo niyang gustong maglasing. Nang 
makatatlong cocktail na ang dalaga ay ayaw na siyang 
bigyan pa ni Cyan.

“You’re drunk,” he told her.

“Last one,” hirit niya.
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“Junita, enough.”

“Don’t call me that!” 

Junita ang tunay niyang pangalan. Buwan ng 
June siya ipinanganak at doon ibinase ang kanyang 
pangalan. Okay na sana ang June, kung bakit 
dinugtungan pa.

“I’ll keep calling you that pag di ka pa umuwi.” 

“Fine, fine.” Tumayo siya bigla at muntikan nang 
matumba kung hindi lamang siya nasalo ng katabi 
niyang lalaki. “Thank you,” aniya sa sumalo sa kanya 
at naglabas ng pera mula sa kanyang purse. “Keep 
the change,” sabi niya kay Cyan at lumabas ng bar. 

Pinaharurot ni June ang kanyang kotse papunta 
sa convenience store at bumili ng isang bote ng brandy. 
Plano niyang inumin iyon sa kanyang apartment para 
makatulog agad, pero pagbalik sa kanyang kotse ay 
lumagok na siya sa bote. 

She felt like shit. Hindi siya lasengga. Cocktail 
lamang ang iniinom niya dati at hanggang dalawang 
serving lamang siya, pero ngayon gusto talaga niyang 
malasing hanggang sa makatulog siya.

She stopped drinking and lowered the bottle 
when she realized she still needed to drive herself 
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home. Okay pa naman siya sa tingin niya. Kaya pa 
siguro niyang magmaneho. 

She turned the engine on and stepped on the 
accelerator. 

“Damn,” she cursed when she realized it had 
started to rain. Malabo na ang kanyang windshield 
at hindi pa gumagana ang kanyang wiper dahil 
nakalimutan niya iyong ipaayos. Bukas pa naman 
ang bintana niya.

Pinabagal niya ang takbo ng kanyang sasakyan 
para makaiwas sa aksidente, lalo na at nakainom siya. 
Suddenly, a car sped past her and splashed mud all 
over her face and dress. 

“Shit!” asik niya. 

Dumungaw siya sa kanyang bintana para tingnan 
kung sino ang walanghiya. Isang pickup truck pala at 
naghiyawan pa ang mga teenage boys na nakasakay 
na para bang kinukutya siya. 

Pissed, she accelerated her car. Ipapakita niya sa 
mga ito kung gaano kabilis ang kanyang kotse, kahit 
ba second hand lamang ito. In a matter of seconds, 
nahabol niya ang mga ito. Bumusina siya nang ilang 
beses pero dinedma lang siya ng mga bata at nag-
dirty finger pa. 



25-Year Contract - Rebecca Rosal
Sa inis, tinangka niyang overtake-an ang pickup, 

nang biglang may dumating na isa pang sasakyan. It 
happened too fast, and the next thing she knew, she 
hit the oncoming vehicle… head on.
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June moaned in pain. Bakit ba parang binibiyak ang 
ulo niya? It was as if a drum was thumping inside 
her head.

“Stop it,” angil niya at iminulat ang kanyang mga 
mata. Tumigil ang tunog ng drum pero hindi ang sakit 
ng ulo niya. Natagpuan niya ang sariling nakahiga 
sa kama at nakatitig sa kisame. 

Tumingin-tingin siya sa paligid. May kurtinang 
nakapaligid sa kanya at may mga ingay siyang 
naririnig sa labas. 

“Where the hell am I?” tanong niya sa sarili at 
akmang babangon nang mapansing may nakakabit sa 
kanyang kaliwang kamay. When she lifted her head 
to check what it was, she found a metal cuff around 
her wrist.

Sinubukan pa rin niyang iangat ang kamay, pero 
nakaposas siya sa gilid ng kama. Sisigaw na sana siya 
ng tulong nang biglang bumalik sa kanyang alaala 
ang nangyari. 

May nabangga siya, at malamang ay under arrest 
siya at kaya siya iginapos sa kama para hindi siya 
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makatakas. “Shit,” she uttered. Mayamaya ay may 
humawi sa kurtina. Gulat ang nurse na tumitig sa 
kanya. Para itong natakot at biglang umalis. 

Sunod na dumating ang isang doktor na babae 
at itinanong ang kanyang pangalan. Kinuhanan siya 
ng blood pressure at tiningnan ang kanyang mga 
mata para siguraduhing wala na siyang ibang injuries 
maliban sa maliit na sugat sa kanyang noo. 

“It’s a miracle that you survived that crash,” 
sabi ng doktor sa kanya. “Your victim, on the other 
hand…” 

Nanlaki ang kanyang mga mata. “Bakit? Ano’ng 
nangyari sa kanya?” 

Pilit ang ngiti ng doktor. “Nasa ICU siya ngayon. 
Critical.” 

Nag-init ang mga mata ni June “Is he or she going 
to make it?” 

“It’s a he. At hindi ko sigurado kung mabubuhay 
siya, pero kahit magising man siya, his legs have been 
badly injured. Baka hindi na ulit siya makalakad pa.” 

She found herself sobbing. Ano ba itong nagawa 
niya? Sana ay isa lamang itong bangungot. Sana ay 
magising na siya ngayon. 
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“You shouldn’t have been drinking while driving,” 

sabi ng doktor. “I guess that advice is no use now. The 
police are here to ask you some questions. Tawagin 
ko na ba sila?” 

Police? Under arrest nga talaga siya at malamang 
ay dadalhin na siya ngayon sa kulungan. “Puwedeng 
mamaya muna?” 

Tumango ito. “Tinawagan na pala namin ang 
daddy mo. Parating na raw siya.” 

Isa pang shit. Siguradong magagalit iyon nang 
husto sa kanya dahil sa nangyaring ito sa araw mismo 
ng kasal nito. “How did you know my name or who 
to call?”

“Nasa mga pulis ’yung driver’s license mo. 
Itinanong ko lang pangalan mo kanina para ma-
confirm ko.”

June rubbed her forehead with her free hand. 
Ano na ngayon ang gagawin niya? Paano kung 
mamatay ang kanyang nabiktima? 

“Dok,” aniya nang palabas na sana ang doktora. 
“Ano’ng pangalan ng victim?” Kailangan niyang 
malaman.

Huminga nang malalim ang doktora. “Ethan 
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Francisco. Does it sound familiar to you?”

Sandali siyang natulala. Ethan Francisco? May 
kilala nga siyang Francisco na naibalitang namatay 
kailan lamang, at isa iyong business mogul. “Kapatid 
ba siya ni Alejandro Francisco?” tanong niya habang 
nagdarasal na sana ay magkaapelyido lamang ang 
mga ito.

“Anak siya ni Alejandro Francisco.”

Halos mawalan si June ng malay sa narinig. 
Gusto niyang magmura. 

Mas malala pa pala ang sitwasyon niya kaysa 
sa inakala niya. Anak pala ng isang bilyonaryo ang 
kanyang nabiktima. Siguradong ipapakulong siya ng 
mga ito at pagbabayarin ng milyones. 

Parang mas gusto pa niyang mamatay na lamang 
kaysa harapin niya ang dambuhalang problemang ito.
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“Damn!” Ethan growled as a sharp pain coursed 
through his leg. Wala pang isang oras simula nang 
magising siya at iniisip niya kung ang sakit na iyon 
ang nagpagising sa kanya. Kahit nilagyan na ng cast 
ang buo niyang hita at tinusukan na rin siya ng pain 
reliever, he still felt like he was being tortured.

Ang sabi ng doktor ay tatlong araw na raw siyang 
walang malay, at himala raw na nabuhay siya sa tindi 
ng pinsalang natamo niya. Posible raw na matagalan 
bago siya makalakad ulit. 

Baka hindi na…

Bukod doon, na-dislocate din ang mga buto sa 
kanan niyang siko at balikat. Naitama naman na ang 
mga iyon, pero naka-cast din at naka-sling siya, kaya 
gaano man ang panggagalaiti niyang puntahan sa 
kulungan ang babaeng nakabangga sa kanya para 
sakalin ito, hindi rin niya kayang igalaw ang kanyang 
mga kamay.

“F*ck that bitch,” asik niya. Kahit ilang beses pa 
niyang isumpa ang babaeng nakabangga sa kanya, 
hindi pa rin maalis ang poot niya rito. 
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“Are you okay?” Pumasok si Pia sa kanyang 

private room. Mabuti pa itong ex-girlfriend niya at 
matiyagang nagbabantay sa kanya. Samantalang ang 
ina niyang si Lorie ay maraming rason. Kesyo hindi 
raw ito makakabalik ng Pilipinas sa ngayon dahil may 
rescue operation daw ito sa Africa. 

For Pete’s sake, he’d been critical. Pero mas pinili 
pa ng ina na iligtas daw ang mga batang biktima ng 
slavery sa ibang bansa.

Aktibo sa charity ang kanyang mommy. She’d 
been dedicated to it ever since she learned of his 
father’s infidelity. Hindi na nga niya matandaan 
kung ilang taon na ang lumipas mula nang huli niya 
itong makita. Kahit nang mamatay ang kanyang ama 
kamakailan lamang, nagpadala lamang ang ina ng 
video message na ipinalabas sa araw ng libing.

“No, I’m not okay,” sagot niya. Pinagpapawisan 
na siya at hindi na halos makahinga sa tindi ng sakit 
na nararamdaman niya. “Pakisabi sa doktor, I need 
more pain reliever.”

“Pero dalawang beses ka na niyang—”

“Please.”

Itinikom ni Pia ang bibig at lumabas ng kuwarto.
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Sisiguraduhin niyang mabubulok sa kulungan 

ang babaeng nakabangga sa kanya, at pagbabayarin 
niya ito ng malaking halaga. Wala siyang pakialam 
kahit pa umiyak ito ng dugo. Ipaparamdam niya rito 
ang impiyernong dinaranas niya ngayon.

“Five minutes daw. May inaasikaso lang na 
pasyente,” ani Pia pagbalik nito.

Huminga siya nang malalim at pinagmasdan ang 
mukha ni Pia. She was a beautiful girl, inside and out. 
Hindi niya alam kung bakit niya ito hiniwalayan noon. 
Kaibigan na niya kasi ito mula pa noong high school, 
at pakiramdam niya ay parang kapatid lamang ang 
damdamin niya para rito. But they remained friends 
even after they broke up.

“Sorry if I’m becoming too difficult,” aniya rito 
sa mahinahong boses. Hindi niya sinasadyang taasan 
ito ng tono. Hindi lang talaga siya sanay sa sakit na 
nararamdaman. “And thank you for being here.”

Ngumiti si Pia at lumapit sa kanya. “Pasalamat ka 
mabait ako kahit sinaktan mo ako noon,” sagot nito.

He started to laugh, but the pain stabbed him 
hard and he growled once again. “’Asan na ba ’yang 
doktor na ’yan?”

“Parating na. May emergency sa ER.”
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“This is also an emergency.”

Nag-ring ang cell phone ni Pia. Nang makita nito 
kung sino ang tumatawag ay iniabot nito ang phone 
sa kanya. “Mommy mo.”

“Damn it. Ayaw ko siyang kausapin ngayon. Just 
call the damn doctor and tell him to amputate my 
leg now.”

Napaawang ang bibig ni Pia. “You can’t be 
serious. May chance pa naman na makalakad ka pa.”

“I can’t bear this pain anymore. It’s killing me.”

“You’re acting like a baby,” tugon nito at 
nagdadabog na lumabas ulit ng kuwarto.

He bit his lower lip hard, as if that could subdue 
the pain. He could not last another hour like this. 
Kung kailangan nilang ipaputol ang kanyang paa para 
lamang mawala ang sakit na ito, di bale nang maging 
handicapped siya habang buhay. Pero sisiguraduhin 
niyang parang naputulan din ng paa ang magiging 
pakiramdam ng babaeng bumangga sa kanya.

—————

“Four hundred thousand pesos.”

Napanganga si June sa halagang narinig mula 
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sa abogado. Four hundred thousand pesos? At 
acceptance fee lamang iyon?

“And six thousand pesos per appearance,” 
pagpapatuloy ni Atty. Villanueva. Magaling daw itong 
abogado kaya nang nakapag-bail siya, sa tulong ng 
kanyang ina na nagpadala ng two hundred thousand, 
ay agad niya itong pinuntahan para sana mag-
represent sa kanya sa kinakaharap niyang kaso. Hindi 
niya inakalang ganoon pala kamahal ang singil nito.

“Mahirap kasi itong kaso mo,” the lawyer 
explained. “Halos wala kang pag-asang manalo. 
Pagalingan na lang ito ng abogado. With me, you 
have a good chance.”

Napalunok si June. Kahit mayabang ang tono 
nito, may karapatan siguro itong magyabang. She 
had searched him online, batikan itong abogado. 
Pero hindi niya kayang bayaran ang presyo nito. 
Ayaw na rin niyang maging pabigat sa mommy niya. 
Nangutang na nga ito sa mga kakilala nito sa Israel 
para may maipadalang pangpiyansa niya, at nag-
emergency leave pa ito para masamahan siya rito sa 
Pilipinas. Sa makalawa na ang flight nito.

Wala na siyang maaasahan sa daddy niya. 
Pinagalitan pa nga siya nito nang dalawin siya sa 
ospital. Mas maganda raw kung maranasan niyang 
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makulong para matuto siya. Naubos na rin daw ang 
savings nito sa kasal. Napakataas kasi ng pride ng 
ama at inako nito lahat ng gastos. At ang gusto pang 
kasal ni Melanie ay engrande. 

Huminga siya nang malalim. “Kausapin ko po 
muna parents ko.”

Tumango ang abogado. “Just remember, ysou 
need a good lawyer.”

“I understand,” tugon niya habang papatayo. 
“Balik na lang po ako.”

Papalabas na siya ng main door ng firm nang 
tawagin siya ng secretary. “Ma’am, five hundred pesos 
po for consultation fee.”

“Ha?” Napaawang ang kanyang bibig. Pati pala 
iyon ay may bayad.

Pumara si June ng taxi at nagtungo sa bahay ni 
Rona, ang kaibigan niyang bagong pasa lamang sa 
Bar. She had no choice. Makipagsapalaran na lamang 
siya. Matalino naman si Rona. Higit sa lahat, baka 
makuha niya ito pro-bono.

“Please naman, friend,” pakiusap niya habang 
nakatayo sila sa likod-bahay ni Rona. Kasalukuyan 
itong nagdidilig ng mga halaman. Doon na sila nag-
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usap para hindi niya ito gaanong maabala.

“Hello!” Namaywang ito. “Alam mo ba ang kaso 
mo? Reckless imprudence resulting to serious physical 
injuries lang naman, aggravated by intoxication pa 
pala. At alam mo ba kung gaano kamahal ang kotseng 
nasira mo? Twelve million lang naman ang balita ko. 
Sa tingin mo… kaya ka bang ipagtanggol ng isang 
kabagu-bagong attorney na seventy-eight lang ang 
rating sa Bar Exams? Nag-iilusyon ka ’ata, girl.”

“Ang mahal naman kasi ng singil ng abogado. 
Hindi ko afford.”

“Eh, di ba milyonarya ’yung stepmother mo? 
Magpatulong ka sa kanya.”

“Sa tingin mo tutulungan ako n’un? Eh mas gusto 
nga niyang makulong ako, eh.”

Rona sighed and picked up the watering can. 
“Bilyonaryo ’yung nabangga mo, girl. Ano namang 
laban ko sa abogado niya?”

Hindi siya nakaimik. Totoo kasi. Sa dami ng 
pera ni Ethan Francisco, afford nitong magbayad ng 
pinakamagaling na abogado.

Tears rolled down her cheeks. Agad pinahid 
ni June ang mga iyon at naupo sa outdoor chair. 
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Pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa pa. 
Makukulong na talaga siya. 

Ngayon pa lang ay sira na ang buhay niya. 
Nadurog na ang mga pangarap niyang magkaroon 
ng sarili niyang spa clinic at makapag-asawa ng isang 
guwapong milyonaryo.

“Fine,” ani Rona na nakatitig sa kanya. Siguro ay 
naawa ito sa hitsura niya. “But don’t set your hopes 
too high. First case ko ito. And I’m sure I’ll be arguing 
against a seventy something old man. Parang kitten 
versus lion kumbaga. Kaya huwag kang masyadong 
umasa.”

Maluha-luha siyang ngumiti. “I won’t. Thank 
you.”

“Or ganito na lang,” patuloy ni Rona. “May 
kakilala akong medyo experienced na abogado. 
Papakiusapan ko siya na maging main counsel mo at 
ako ang second. Para ako ang gagawa ng mga papers 
mo para hindi ka niya singilin nang mataas.”

“Magkano kaya sa tingin mo ang sisingilin niya?”

Nag-isip ito saglit. “One hundred thousand, kaya 
mo ba?”

Nagkibit siya ng balikat. “I don’t have that much 
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right now.”

“Don’t worry, kahit installment mo siya bayaran.”

She sighed. “In that case, sige.”
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One Year Later…

“Two years and four months?” Galit na tumayo si 
Ethan mula sa kanyang desk matapos ibalita sa kanya 
ni Cecile, ang secretary niya, na ganoon lamang ang 
sentensyang ipinataw kay Junita Romero. “Gan’un na 
lang ba ang penalty sa reckless imprudence ngayon?”

Cecile shrugged her shoulders. Ito ang inatasan 
niyang mag-represent sa kanya kanina para sa 
promulgation ng kaso dahil ayaw niyang makita ang 
pagmumukha ng babaeng bumangga sa kanya. Hindi 
na rin siya nahintay ng kanyang abogado kaya iniwan 
lang nito ang mga dokumento sa kanyang desk. Ayaw 
niya iyong basahin. Mas gusto niyang itanong nang 
diretso kay Cecile.

Minsan lang niyang nakita si Junita Romero, 
noong araw na nag-testify siya sa korte. Naka-wheel 
chair pa siya noon at naka-sling ang braso at balikat 
niya.

Nang magtama ang mga mata nila, tiningnan 
niya nang matalim ang babae. Parang takot itong 
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yumuko at hindi na muling tumingin sa kanya.

Dapat lang na matakot ito sa kanya, dahil hindi 
biro ang pinagdaanan niya dahil sa kagagawan 
nito. Anim na buwan din siyang naka-wheel chair 
at apat na buwan siyang gumamit ng crutches para 
makalakad. Three times a week ang schedule ng 
kanyang therapy, at sa bawat session ay napapasigaw 
siya sa sakit. 

Until now, Ethan had not yet fully recovered. 
Nakakalakad na siya nang walang gamit na crutches, 
pero kapag matagal siyang nakatayo ay kumikirot 
ang kanyang hita.

“And the civil liability is only ten million pesos?”

“Yes.”

“Just ten million?” Hindi pa rin siya makapaniwala. 
“Kasama na ba diyan ’yung nasirang sports car na 
worth twelve million? ’Yung hospitalization expenses 
na one point five? Yung loss of earning capacity na at 
least three million? Moral damages? Attorney’s fees? 
Therapy expenses?”

Tumangu-tango lamang si Cecile.

“Damn.” Tinapik niya ang ibabaw ng kanyang 
desk. “It’s not fair. Natanggal ako sa Board of Directors 
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ng group of companies dahil sa kanya.”

“Kasi naman, Ethan,” malumanay na sagot ni 
Cecile. Kaedad lamang niya ito, twenty-eight years 
old, at dati pang secretary ng nasira niyang ama, kaya 
magkaibigan na rin ang turingan nila. “Kinonsidera 
nila ’yung status niya. Unemployed kasi siya at OFW 
lang ang mama niya sa Israel. ’Yung father niya, may 
iba nang asawa.”

He shook his head as he walked around his desk. 
Ayaw niyang tanggaping dahilan iyon. Siya na nga 
itong biktima, kahit man lang sana maibalik iyong 
mga nagastos at nawala sa kanya. Hindi naman 
niya kasalanan iyon kundi kasalanan ng babaeng 
bumangga sa kanya.

“Ano’ng sabi ni Atty. Bustamante na next step 
niya?”

“Sabi niya tatawagan ka raw niya mamayang 
gabi. Balak raw kasi niyang mag-file ng motion for 
reconsideration.”

“Good,” tango niya. “Dapat lang.”

“Mag-a-alas-seis na. Puwede na ba akong 
umuwi?”

Napatingin siya sa wall clock. Five minutes 
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before six na nga. “Sure. Pasensya na, napa-overtime 
ka tuloy.”

“Okay lang. May overtime pay naman, eh,” 
nakangiting sagot ni Cecile habang papalabas ng 
opisina. “See you tomorrow. Bye.”

“Bye. Ingat.”

Pagkasara ng pinto ay hinablot ni Ethan ang 
dokumento sa ibabaw ng kanyang desk at nilukot-
lukot iyon, at saka niya piniga. He was imagining that 
it was Junita Romero’s neck that he was squeezing.

Tumunog ang intercom.

“Yes?” sagot niya, at inihagis ang lukot na mga 
papel sa sahig.

“Sir?” sagot ng guard na nakabantay sa main 
entrance ng building. “May gusto pong makipag-usap 
sa inyo. Importante daw.”

“Ano’ng pangalan niya?”

“Jeanette Salvador daw po. Mother daw po siya 
ni June Romero.”

Nanlaki ang mga mata niya. At ano naman ang 
kailangan nito sa kanya? Makiusap?

No way. Over his dead body. Kulang pa nga ang 
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parusa na ipinataw ng korte. Masyado ring maliit ang 
ten million bilang kabayaran sa nangyari sa kanya.

“Sabihin mo hindi ako interesadong makipag-
usap sa kanya,” sagot ni Ethan at bumalik sa kanyang 
upuan. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang 
abogado pero out of coverage area ito.

Frustrated, he sighed. Mayamaya ay may 
kumatok sa kanyang pinto.

“Come in,” sagot niya.

Marahang bumukas ang pinto at sumilip ang 
isang payat na babae na maga ang mga mata na para 
bang maghapon itong umiyak.

His eyebrows met at the center. Sigurado siyang 
hindi ito isa sa mga empleyado niya.

“Sir.” Tumikhim ito bago pumasok. “Ako po si 
Jeanette Salvador.”

Napadilat siya saglit at saka niya minasahe ang 
kanyang noo. Hindi talaga marunong umintindi ang 
guard na iyon. Ngayong nandito na ito, ayaw naman 
niya itong ipagtabuyan bilang respeto na rin dito. 
Isa pa, hindi ito ang nagkasala sa kanya kundi ang 
anak nito.

“Sit down,” aniya rito.
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Nahihiya pa itong umupo sa sofa. “Thank you.”

Tumayo siya at tinungo ang water dispenser. “You 
want some coffee?” tanong niya.

“Hindi na, sir,” tugon nito.

Iniwan niya ang mug na nalagyan na niya ng 
mainit na tubig at umupo sa tapat nito. “So how can 
I help you?”

Huminga ito nang malalim na para bang hindi 
alam kung papaano mag-uumpisa. “Sir, hihingi sana 
ako ng pabor sa inyo.”

“Is it for your daughter?”

“Yes, sir.”

“I’m sorry, pero hindi kita matutulungan. Hindi 
ko na puwedeng iurong ang kaso. Kung tutuusin, 
napakasuwerte nga niya at dalawang taon lang ang 
sentensya niya.”

“Tinanggap na niya ang parusa niya, sir. Hindi 
na siya magfa-file ng appeal. Nag-apply na nga kami 
ng probation kanina.”

Nagsalubong ang mga kilay niya. Oo nga naman. 
Sa gaan ng parusa nito ay puwede itong makapag-
avail ng probation para hindi na ito makulong. “Ang 
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hustisya nga naman natin. Imagine, sa ginawa niya 
sa akin, five days lang siyang nakulong?”

I lang sandaling hindi nakapagsalita si 
Jeanette. “Papaano naman niya mababayaran ’yung 
pagkakautang niya sa ’yo kung makukulong siya?”

Ayaw man niyang aminin, pero may punto ito. 
Ganoon din siguro ang magiging dahilan ng korte 
para aprubahan ang probation nito. “So ano’ng gusto 
mong pag-usapan natin?”

“Tungkol sana sa civil liability ng anak ko.”

“Maliit na nga ’yun, eh. Kulang na kulang ’yun 
kung tutuusin.”

“Sir, alam naman ninyong wala siyang trabaho. 
Walang may gustong mag-employ sa kanya kasi may 
record siya. Umeekstra lang siya sa mga massage 
parlor kapag maraming customers.”

“I can’t take that as an excuse. Ako rin nawalan. 
Natanggal ako sa Board of Directors dahil sa kanya. 
Ilang milyones ang nawala sa akin. Pati ’yung sports 
car na iniregalo sa akin ng tatay ko, nawasak. I won’t 
settle for anything less than what the court had 
ordered.”

“Hindi ’yun ang hihilingin ko. Pipilitin naming 
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bayaran ka, pero sana bigyan mo pa kami ng panahon. 
Lubog na kasi ako sa utang.”

Ethan just shrugged his shoulders and sighed. 
Ano pa ba ang magagawa niya? Napakawalang-puso 
naman niya kung sasabihin niyang hindi puwede. 
Lalung-lalo na at naaawa siya sa hitsura nito.

“Bigyan mo lang ako ng isang taon, sir, at 
pagkatapos n’un magsisimula akong magbayad sa 
’yo, on an installment basis.”

“Ba’t ikaw ang magbabayad?”

“Dalawa kami ng anak ko.”

“Ano kaya kung hayaan mo siyang magbayad 
mag-isa para matuto siya?”

“She’s already learned her lesson. Awang-awa 
na ako sa kanya.”

He chuckled. “No wonder she’s a spoiled brat.”

“Mag-isa kasi siyang anak ko. But she’s an 
intelligent girl. Puwede mo siyang i-hire na ahente 
mo.”

“What?” he half-exclaimed. “You want me to hire 
her to work for me?”

Tumango ito.
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Natawa siya nang malakas. “Kaya nga ako hindi 

uma-attend sa hearing dahil ayaw kong makita 
ang pagmumukha niya. ’Tapos kukunin ko siyang 
empleyado ko?”

“Kahit sa field na lang siya, sir.”

“I won’t.”

Napuno ng luha ang mga mata nito, bagay na 
sumipa sa kanyang puso. He quickly looked away.

Damn him. Bakit ba napakalambot niya?

“Parang awa na ninyo, sir. Tanggap naman na 
niya ang pagkakamali niya at pinagbabayaran na 
niya iyon. Pero sana, hindi na umabot sa aktong 
masira ang kinabukasan niya. Bilang ina, iyon ang 
pinakamasakit na makita kong mangyayari sa anak 
ko. Bigyan lamang ninyo siya ng pagkakataon. Kahit 
i-withhold ninyo lahat ng suweldo niya.”

Hindi siya umimik. Mayamaya ay lumuhod ito 
sa harapan niya. “Please, don’t,” aniya pero nanatili 
itong nakaluhod.

“Nagmamakaawa ako sa inyo, sir,” pakiusap ni 
Jeanette sabay ng pagtulo ng luha nito.

He gritted his teeth hard and cursed over and 
over in his mind. He couldn’t be this soft. Hindi niya 
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maaaring tanggapin ang alok nito. Ang gusto niya ay 
makulong ang anak nito at mabayaran ng babaeng 
iyon ang lahat ng mga nawala sa kanya. Wala siyang 
pakialam kung saan man ito kukuha ng pera.

That had been his plan ever since. But… damn.
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“Sweetheart?”

Ni l ingon ni  June ang mommy niyang 
nagmamadaling pumasok sa kanyang apartment. 
Sa sobrang pagod niya maghapon at sa ilang oras 
niyang kaiiyak ay nakatulog siya sa sofa. Today was 
her twenty-fifth birthday, and she’d just received the 
best birthday gift in her entire life—a two-year prison 
sentence and ten million pesos worth of a so-called 
civil liability.

“Bakit, Mommy?” she asked and got up, her voice 
still croaky.

Tumabi sa kanya si Jeanette. “Nakausap ko na si 
Ethan. Pumayag na siya.”

Napaawang ang mga labi niya. Pinag-usapan nila 
kaninang mag-ina na susubukan nitong kumbinsihin si 
Ethan na mamamasukan muna siya sa kompanya nito 
habang lumilikom sila ng perang maipambabayad. 
Ayaw niya sanang gawin pa nito iyon, pero makulit 
ang mommy niya at sinabing ito ang kakausap sa 
lalaki. Ang buong akala niya ay hindi rin papayag si 
Ethan, kaya hinayaan na niya ang ina sa gusto nitong 
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gawin.

Needless to say, June was not expecting this. 
Hindi niya akalaing gugustuhin ni Ethan na maging 
empleyado siya nito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari?

“Talaga?” naibulalas niya. “Gusto niya akong 
magtrabaho para sa kanya?”

Tumango si Jeanette. “Mag-usap daw kayong 
dalawa para malaman niya kung anong trabaho ang 
kaya mong gawin.”

“What?” she exclaimed. “Maghaharap kaming 
dalawa? No, Mommy. Baka sampalin niya ako. Or 
he might shoot me dead on the spot.”

“June.” Hinawakan nito nang mahigpit ang 
dalawa niyang kamay para kalmahin siya. “Listen 
to me. Hindi ko kayang bayarang mag-isa ’yung ten 
million pesos na liability mo. I need you to help me... 
please.”

Namuo ang luha sa kanyang mga mata nang 
makita ang nagmamakaawang mukha ng kanyang 
ina. Nilunok na nito ang pride at nagpakababa nang 
husto para lamang makausap si Ethan. Kailangan 
nilang magkasundo.

“Puwede namang sa iba na lang ako magtrabaho,” 
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she suggested.

“Sino sa tingin mo ang kukuha sa ’yo sa trabaho? 
May criminal record ka at convicted ka na. Sinubukan 
mo naman na, di ba?”

Hindi siya nakaimik. Totoo ang sinabi nito. Kung 
saan-saan na siya nag-apply ng trabaho, pero agad 
siyang nire-reject dahil may police record siya. Isang 
massage parlor lamang ang naawa sa kanya dahil 
inirekomenda siya ni Rona, pero nakakapagtatrabaho 
lamang siya kapag kailangan ng extrang tao.

“Regular ba ang ibibigay niyang trabaho ko?”

“’Yun ang sabi niya. May ipi-prepare daw siyang 
kontrata. Pag-uusapan daw ninyong dalawa bukas.”

“Samahan mo ako, Mommy.”

“June, you have to do this alone. Pinababalik na 
ako ng boss ko sa Israel. Kailangan ko pang asikasuhin 
’yung Visa ko.”

“Natatakot akong humarap sa kanya, eh.”

“There will be people around you, don’t worry. 
I’m sure he has a secretary. And I don’t think he will 
do anything stupid. He’s a businessman. Hindi niya 
basta-basta sisirain ang reputasyon niya.”
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Piniin niya ang kanyang mga labi. Ano pa nga 

ba ang magagawa niya? Masyado na niyang inabala 
ang kanyang mommy. Sa loob ng isang taon ay 
tatlong beses itong nagpabalik-balik ng Pilipinas dahil 
lamang sa kanya. Hindi naman nito maaaring isuko 
ang trabaho nito sa Israel dahil nangangailangan sila 
ng pera. Hindi nito kayang kitain dito sa Pilipinas ang 
sixty thousand pesos kada buwan na kinikita nito sa 
Israel.

Huminga siya nang malalim. “Okay, Mommy. I’ll 
go.”

Ngumiti si Jeanette at pinisil ang kanyang kamay. 
“Comb your hair. Let’s go.”

“Saan tayo pupunta?”

“It’s your birthday. Naghihintay na sa restaurant 
si Rona.”

Sa gitna ng madilim niyang kabanata ay nakakita 
siya ng kaunting liwanag. She smiled. “Thank you,” 
aniya at niyakap ang ina.


