
Franchesca’s Dilemma - Doreen Laroya

“Have you found her?” 

Drake Kinlan sat on his chair, admiring the 
rural view outside the two-storey head office of 
Kinlan Corporation in Blythe Road, Harworth Park 
in Doncaster, South Yorkshire, England.

Kausap niya via video phone ang half-Filipino 
half-Scottish private investigator na si Jonathan 
Baker. Kasalukuyan itong nasa Manila para hanapin 
ang isang taong pinapahanap ng kanyang ina.

“Yes, I did. And I’ve also talked to her. Such a nice 
young lady,” puri ng PI na nasa early fifties na ang 
edad. Isa itong dating sundalo na nang magretiro ay 
nagtayo ng sarili nitong investigation agency. “She’s 
working as a receptionist in a native arts craft store,” 
he added in his familiar Scottish accent. Ibinigay 
nito sa kanya ang eksaktong address ng kanyang 
hinahanap. “Why are you so bent on finding this 
woman, anyway?” he asked.

“It’s personal, Joe,” sagot niya na gamit ang 
nickname nito. Kahit mahigit isang dekada ang agwat 
ng edad nila, naging magkaibigan sila dahil parehong 
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Filipina ang kanilang mga ina; namatay na ang ina ni 
Joe ilang taon na ang nakakaraan. “I think it’s none 
of your business.”

“You naughty lad!” The older man laughed. 
“Well, whatever it is that you want from her, I hope 
you get it.”

“Thanks, Joe. I really appreciate it. I’ll deposit 
the payment in your bank account right away.”

“Sure thing, Lad!”

Nang matapos ang usapan ng magkaibigan 
ay ang sekretarya naman ang kinausap ng binata. 
Nagpa-book siya ng isang flight papuntang Manila.

Drake stood up and stared outside. 

Franchesca Soriano… Masarap ang tunog ng 
pangalan nito sa kanyang pandinig. And the pretty 
name held an almost angelic face too! But a dangerous 
one. This Franchesca was a dangerous beauty!

He massaged his throbbing temples. Hindi na 
niya dapat pinoproblema pa ang dalaga. Wala na 
rin namang magbabago makilala man niya ito. Pero 
hindi niya mapahindian ang pakiusap ng ina. 

Ten years old lang siya nang mag-divorce ang 
kanyang mga magulang. Tumira siya sa bahay ng 
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kanyang ama dahil sole heir siya ng negosyo nito. 
He was taught the ins and out of the coal mining 
business at an early age. He was twenty-seven when 
he took over, after his British father died.

His mother kept in touch with him regularly, kahit 
bihira lang silang magkita. She went back to Cebu, 
married a Filipino businessman and had another son.

She suffered depression when his half-brother 
died. At kahit nag-undergo na ito ng psychiatric 
treatment, and despite his Uncle Mark’s care, 
paminsan-minsan ay sinusumpong pa rin ito ng 
kalungkutan. Sa walang kadahilanan ay naging 
madalas ang pagsumpong na iyon. At naging madalas 
din ang pagtawag nito sa kanya na nakikiusap na 
hanapin niya ang isang Franchesca Soriano. Which 
he did. At ngayon ay uuwi siya ng Pilipinas upang 
alamin ang buong katotohanan mula rito.

Isang dahilan pa kaya hindi niya mahindian 
ang ina ay dahil malapit din siya sa younger brother 
niya. Taun-taon itong bumibisita at nagbabakasyon 
sa poder niya and they had developed an unusual 
bond as siblings.

Mabuti na lang at natapos na ang problema sa 
mining site sa Daw Mill. 
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Last year was not a good year for Kinlan 

Corporation. Kahit mas mababa ang revenue nila 
noong nagdaang taon kumpara noong 2008, maganda 
pa rin ang kita ng korporasyon. 

Noong 1970’s pa na-acquire ng kanilang pamilya 
ang kompanyang ngayon ay biggest producer and 
supplier na ng coal sa United Kingdom. Mula sa 
orihinal na may-ari, nagawang mapalaki ng lolo 
ni Drake nang limang ulit ang kompanya na may 
expertise sa deep mining and surface mining. 

Sa kasalukuyan, may tatlong deep mines at anim 
na active surface mines ang ino-operate ng kanilang 
kompanya sa Central and Northern England. At 
ngayong taon, binabalak nilang magtayo ng sarili 
nilang power generation business na gagamit ng 
waste gas mula sa kanilang mining sites para mag-
generate ng kuryente. Bukod pa rito, pag-aari rin ng 
Kinlan Corp. ang halos fifty thousand acres ng lupain, 
na ang kalahating bahagi ay plano na ring i-develop 
bilang residential at business areas. 

Sa dami ng proyekto nilang naka-line up, si 
Drake ay nagpapasalamat at hindi siya mahihirapang 
makipag-coordinate sa mga tao niya dahil moderno 
na ang mode of communication. Malayo man siya 
rito sa head office ay hindi pa rin magiging problema 
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ang kailangang supervision mula sa kanya.

Pero hindi pa rin ako dapat magtagal.

Bumalik siya sa mesa at kinuha ang isang litrato 
sa drawer. Kuha iyon ng civil wedding ni Dale. He 
stood smiling beside his beautiful bride.

Unconsciously, hinaplos niya ang larawan ng 
babaeng kasama nito. Her innocent eyes and sweet 
smile brought an alien thud in his heart the first time 
he saw her. And he envied his younger brother for 
having her.

Franchesca Soriano…

Dapat ay galit ang maramdaman niya para sa 
babae, pero excited siyang makita ito nang personal. 
And there it was again, that unfamiliar thud in his 
heart!

Napailing siya. Whatever it was in her that 
attracted his brother undoubtedly caught him too.

—————

Misty-eyed na pinanood ni Chesca ang exchange 
of vows nina Chase at Adie. Napaka-solemn ng mga 
salitang binigkas ng dalawa at hindi niya mapigilang 
mainggit. Sino ba ang mag-aakalang magkakatuluyan 
ang mga ito, considering na animo aso’t pusa ang 
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mga ito noon? Pero napaka-unpredictable talaga ng 
love. Kung sino ang inakala ng isang tao na hindi 
nito makakasundo at hindi nababagay rito, iyon pa 
ang makakatuluyan.

Masayang-masaya siya na happy ang ending ng 
love story ni Adie. She couldn’t help but wish na sana 
ay ganoon din ang sa kanya. But with her past, she 
didn’t want to hope. 

“You may now kiss the bride,” anang pari na 
nagkasal sa dalawa. Naghiyawan ang mga tao 
kasabay ng paghahalikan ng mga ito, na tumagal din 
nang ilang segundo.

“Mamaya na ang honeymoon!” sigaw ng pinsan 
ni Adie na si Miranda. The crowd cheered at nakitawa 
rin siya. Pagkatapos ay iniabot na sa kanila ang 
marriage contract na kailangang mapirmahan ng mga 
ninong at ninang. Kasama ang best man na si Calvin, 
inisa-isa nila ang mga sponsors habang ginaganap 
ang picture-taking sa harap ng altar sa bagong kasal 
kasama ang mga kaibigan at kapamilya.

Nang matapos sila ay nakisama rin sila sa grupo 
ng mga secondary sponsors para sa picture-taking. 
As she smiled for the camera, napasulyap si Chesca 
sa last pew kung saan nakatayo ang isang lalaking 
nakasuot ng blue shirt and jeans. Naka-sunglass ito 
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kaya hindi niya makita ang mga mata. But she could 
feel him staring at her.

Kinabahan siya. Maaaring isa lamang itong 
estranghero na napadaan lang sa simbahan na iyon. 
But her instinct dictated that he was not. 

“Okay, say cheese, everybody!”

Naagaw ng photographer ang atensyon niya. 
Nag-concentrate siya sa pagngiti. Nang makuhanan 
na ang kanilang litrato, muli niyang sinulyapan ang 
puwesto ng estranghero pero wala na ito roon. Hindi 
niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang 
kaba niya. At hindi lang iyon simpleng kabog ng 
dibdib. 

—————

Drake watched Franchesca’s every movement. 
The way she sassily moved from table to table to chat 
with friends and other guests. Nakaupo siya sa isang 
mesa na nasa sulok ng function hall na nirentahan 
para sa reception ng kasal. He had to bribe his way 
in by using his charms sa attendant na nakabantay 
sa pinto. Luckily, mukhang hindi pa rin nababawasan 
ang animalistic appeal niya.

The bride and groom went to centerstage for the 
traditional dance. All eyes were set on the newlyweds, 



Franchesca’s Dilemma - Doreen Laroya
including Franchesca’s. Nakatayo ito sa tabi ng isang 
babae, still wearing her navy blue bridesmaid gown 
na off-shoulder at open back ang design. She was 
smiling and obviously rejoicing with the rest of the 
crowd. But there was one instant that he saw that sad 
dreamy look on her face. Napansin niya iyon dahil 
hindi niya ito hinihiwalayan ng tingin.

Ilang minuto ring nagsayaw sa gitna ang bagong 
kasal, bago ipinasa ang dance floor sa mga guests na 
gustong magsayaw. Lumapit ang best man sa dalaga 
at binulungan ito. She giggled at something he said 
and took his hand as he led her to the dance floor. 
Hindi niya maintindihan kung bakit, pero hindi niya 
nagustuhan ang nakita. Hindi niya gustong may 
kayakap na ibang lalaki si Chesca.

Inubos ni Drake ang lamang tubig sa kanyang 
baso at nagmamadaling tumayo upang lumabas ng 
function hall. Hihintayin na lamang niya ito sa lobby.

Ilang araw rin niyang sinundan si Franchesca. 
Alam na niya kung saan ito nakatira at kung saan 
ito nagtatrabaho. Kilala na rin niya ang mga taong 
malapit dito. Kabisado na niya ang daily routine ng 
dalaga. 

Ngayong araw ang magiging simula ng plano 
niyang pakikipaglapit dito. At hindi niya ito lulubayan 
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hangga’t hindi niya nalalaman ang totoong nangyari 
noong araw na pinatay ang kanyang kapatid sa si 
Dale. Hindi naniniwala ang kanyang ina na wala itong 
kinalaman sa nangyaring krimen, though the court 
had proven her innocence. Malaki ang paniniwala ng 
mama niya na isang malaking kasinungalingan lang 
ang sinabi nito sa korte.

Honestly, he had doubts about his mother’s 
suspicion. Hindi mapapawalang-sala si Franchesca 
kung matibay ang ebidensya laban dito. Pero may 
mga bagay rin na gumugulo sa kanya. May mga 
tanong siyang hindi pa nasasagot hanggang ngayon. 
At walang epektibong paraan kundi ang itanong iyon 
sa mismong taong nakakaalam ng kasagutan. She 
may not have been proven guilty beyond reasonable 
doubt. But it doesn’t mean she’s not guilty at all!

Kalahating oras din siyang naghintay sa lobby 
nang sa wakas ay nakita niya itong nag-iisang lumabas 
ng function hall. Mukhang aalis na ito dahil bitbit na 
nito ang purse. Nang lumabas ito ng building ay saka 
lamang niya ito sinundan, maintaining a safe distance 
between them. Alam niya kung saan ito pupunta. At 
alam din niyang hindi ito basta makakaalis sa lugar 
na iyon without his help.

He reached the parking lot and saw her standing 
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beside her secondhand Toyota Corolla. Nakatingin 
ito sa unahang gulong. Nilagpasan niya ito at 
nagkunwaring hindi ito napansin. 

“Anak ng tokwa! Bakit ngayon pa na-flat ang 
gulong mo?” he heard her say in a frustrated voice. 
Napangiti siya habang mabagal na binubuksan ang 
pinto ng sasakyan niya na nakaparada di-kalayuan 
sa kotse nito. “Ano na ang gagawin ko?” tanong nito 
sa sarili. “Tawagan ko kaya si Calvin?” Sandali itong 
nag-isip. That was his cue. Bago pa man nito makuha 
ang cellphone sa purse ay nakalapit na siya rito.

“May problema ka ba, Miss?” tanong niya. Matatas 
siyang mag-Tagalog dahil iyon ang lengguwahe na 
ginagamit ng kanyang ina kapag kausap siya. And 
even Dale seldom talked to him in English. Though 
hindi rin nawala ang British accent sa kanyang salita.

Franchesca stared at him, wide eyed.

“Miss?” ulit niya. Nang hindi pa rin ito kumibo 
ay lumapit pa siyang lalo. “Wow! You can’t drive 
anywhere with that flat tire,” aniya. “Do you have a 
spare tire, a jack and a lug wrench?”

Tumango ito. “T-they’re at the back.”

Sinamahan siya nito sa back compartment ng 
kotse and unlocked the hood. Kinuha niya ang lahat 
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ng kailangan para mapalitan ang flat tire ng sasakyan. 
He expertly worked on the car for ten minutes.

“There! It’s done!” he said to her, smiling.

“S-salamat… I mean… T-thank you.”

“Okay lang, I understand Tagalog. And I can also 
speak the language fluently.”

She giggled, amused with his funny accent. He 
liked the sweet sound of her giggles and the way her 
eyes lit up with amusement.

“Ako nga pala si Franchesca. You can call me 
‘Chesca’. Most of my friends do.”

“Nice meeting you, Chesca. I’m Drake Kinlan.” 
Inilahad niya ang kamay. Napatingin doon ang 
dalaga. “Oops! Sorry!” Akmang ipupunas niya ang 
mga kamay sa kanyang pantalon nang pigilan siya 
nito.

“Sandali. May malinis na basahan ako sa loob. 
Marurumihan ang pantalon mo.”

Pumasok ito sa kotse, kumuha ng basahan sa 
compartment at iniabot iyon sa kanya.

“Thank you.”

“Ako dapat ang magpasalamat. Dahil kung hindi 
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mo ako tinulungan, hindi marurumihan ang kamay 
mo. Thank you so much, Drake.”

The way she mentioned his name made him 
warm all over. 

“It’s nothing. I guess I have this knack for helping 
damsels in distress. Maybe I’m a superhero in my 
past life.”

Muli itong napabungisngis. At hindi niya 
mapigilang sabayan ito sa pagtawa.

“You’re not from here, are you?” paniniguro nito.

Umiling siya. “No. I’m from England. I’m just 
visiting my mom. She’s a Filipina.”

“Really? Kaya pala marunong kang managalog!”

“Yeah!” 

Natigilan ito nang waring may maalala. “P-parang 
nakita kita sa simbahan…”

“Yup! I was near the exit.”

“Do you know the couple?” tukoy nito sa 
newlyweds.

“No. Let’s just say I’m a friend of their friend. 
Isinabit lang ako noong kaibigan ko.”



Franchesca’s Dilemma - Doreen Laroya
“I see.” She let out a sigh. “Well, I guess I have 

to leave. Salamat uli sa tulong mo. And it was nice 
meeting you.” Ito na mismo ang nakipagkamay sa 
kanya.

They both jerked when a jolt of electricity shot 
through them at the instant their hands touched.

“Static.”

Alanganing ngumiti ang dalaga. “Y-yeah, I guess 
you’re right. Paano, mauuna na ako. Salamat uli.”

Hinintay niyang makalabas ito sa parking lot 
bago siya bumalik sa sariling kotse, a smug grin on 
his face.

Nagawa na niya ang phase one ng kanyang 
plano. Now, he had to be ready to commence phase 
two. 
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It was an uneventful week, as always, for Chesca. Iba 
talaga noong narito sa opisina si Adie. Palagi siyang 
may nakakausap kaya nalilibang siya. Hindi katulad 
ngayon na mag-isa na naman siya.

Maybe I can ask Chase for an assistant?

Lumiwanag ang mukha niya sa naisip, pero 
kaagad din siyang sumimangot. Nasa one-month 
honeymoon pa ang kanyang boss. Matatagalan pa 
bago ito makabalik sa opisina.

Naku, makapag-ayos-ayos na nga lang dito! naisip 
niya sa halip na magmukmok. May mga bagong 
pieces na ibinaba kanina galing sa workshop sa 
Laguna. Habang abala siya sa masusing pag-inspect 
ng furniture, siya namang pagtunog ng door chime.

On instinct ay mabilis niyang nilapitan ang 
customer. He appeared to be drawn to the queen-
sized Hagia bed made of buri.

“Good afternoon, Sir. How may I—” Nilingon 
siya nito. “Ikaw?”

Maging si Drake ay nagulat pagkakita sa kanya.
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“I never thought I’d find you here,” anito.

“I work here,” she simply said.

“I guess this is my lucky day.”

Ngumiti siya. Kumakabog ang dibdib niya kapag 
kausap ito. She knew it would be better not to trust 
him. Something about him made her nervous. Pero 
hindi pa rin niya maitangging maganda sa paningin 
niya ang hitsura nito at masarap sa kanyang pandinig 
ang bawat salitang binibitiwan nito.

“Is there anything that interests you?” 

“Well, ah…” Nagpalinga-linga ito sa paligid. “I’m 
looking for a gift for my mother.”

“What do you have in mind?”

“I’m not sure. Maybe you can help me out.”

“Sige, sumunod ka sa akin. I’ll tour you around.”

Habang iniisa-isa nila ang lahat ng displays ay 
binibigyan niya ito ng kaunting information about a 
particular piece. Satisfied naman itong tumatango at 
paminsan ay nagtatanong. In the end, he settled for 
a dreamcatcher stool and a noodle standing lamp. 
Parehong yari sa rattan ang mga ito.

Bumalik sila sa kanyang mesa upang mabigyan 
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ito ng payment invoice at para mag-fill out ng delivery 
information sheet.

“So, saan namin i-de-deliver ang mga items na 
binili mo?” tanong niya.

“Sa hotel room ko na lang. Ako na ang bahalang 
magpa-ship niyan sa Cebu.”

Natigil siya sa pagtipa sa computer.

“T-taga-Cebu ka?”

“Actually, si Mama ang taga-Cebu. Sa Cebu City 
siya nakatira together with my stepdad.”

Cebu City…

Para siyang binalutan ng malamig na hangin. 
At kahit hindi niya nakikita ang sarili, alam niyang 
namumutla siya.

“Chesca, are you all right? You look pale.”

“H-ha?” She tried to dispel the nervousness she 
felt. Napakalawak ng Cebu City. Imposibleng kilala ni 
Drake ang taong tinakasan niya. At hindi ba’t sinabi 
nitong taga-England ito at ang ina lang ang Cebuana?

“I-it’s nothing. May… may naalala lang ako.”

Nagsalubong ang mga kilay nito.
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“Do you know someone from there?”

Mabilis siyang umiling. “No! Uhm… naikuwento 
lang kasi sa akin ng isang friend ko na maganda daw 
doon. Uh, ano’ng preferred mong mode of payment, 
cash or credit card?” tanong niya para ibahin ang 
usapan. Ibinalik niya ang pansin sa computer monitor 
kaya hindi niya napansin ang sandaling pagtatagis 
ng mga bagang nito.

“Credit card.” Inilabas nito ang Visa card sa 
wallet at iniabot sa kanya. 

“Sandali lang, ha?” 

—————

Tumitig si Drake kay Chesca habang tumitipa 
ito sa keyboard. Ngayon ay malinaw na sa kanya 
na may tinakasan nga ito sa Cebu. Sinadya niyang 
sabihin dito ang hometown ng kanyang ina. At hindi 
siya nabigo sa hinahanap na reaksyon mula rito. Para 
itong nakakita ng multo.

“Ayan, tapos na. Here’s your payment receipt.” 
Iniabot nito sa kanya ang computerized na resibo 
pati na rin ang Visa card niya. “The items will be 
delivered at your address tomorrow. Ipakita mo na 
lang sa delivery man ang resibo.”
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“Thank you.”

“You’re welcome. And thank you din, for buying 
our products. Sana hindi ka madala.”

He made a short laugh.

“Of course I won’t. You have world-class pieces 
here. Nag-e-export din ba kayo?”

“Yup. May ilang countries na din sa North 
America ang napasok namin. Who knows, maybe one 
day we’ll export to England too.”

“Yeah, I’m sure you will.” Tumingin si Chesca sa 
relo. “Pauwi ka na ba? It’s past five already.”

“Oo nga, eh.”

“Bakit hindi ka na lang sumabay sa akin? Maybe 
we can go out for a little snack.” Nag-alangan itong 
pumayag, napansin niya iyon. “May problema ba?”

“A-ano… kasi.”

His eyes surveyed her face. Then he smiled and 
stood up. “Hey, it’s okay if you don’t want to go. I 
guess I’m a bit fast.”

“I-it’s not like that.” Oh, for Pete’s sake, Chesca! 
Will you stop blabbering? Sabihin mo na kasing ayaw 
mo. Period!
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It’s the sanest thing to say, and the safest. Pero 

hindi iyon gustong sabihin ng puso niya.

“I mean, we’re practically strangers and—”

Bigla siyang tumawa. “It’s okay. I understand.”

“I’m really sorry, Drake.”

“No offense taken. It’s a wise thing to be cautious, 
especially with strangers. There’s no sin in that.”

Napangiti si Chesca. But inside, she felt so guilty. 
Gusto na niyang bawiin ang pagtanggi at sabihin 
ditong magiging masaya siya kung makakasalo ito 
sa isang snack.

“I guess I’ll see you when I see you!” Dinugtungan 
iyon ng binata ng isang nakakaaliw na tawa. 
Nagpaalam na ito at umalis.

Nanghihinang napaupo siya. Gusto niyang 
pagalitan ang sarili dahil pakiramdam niya ay 
pinakawalan niya ang isang napakagandang 
oportunidad na dumating sa kanya. Hindi ganoon 
kaliit ang Manila para magkaroon ng tsansang 
magkrus uli ang kanilang landas. And he’s not here 
permanently. Isang araw ay babalik ito sa England 
kung saan ito nakatira. And she would never see him 
again. 
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Pero ipagsasapalaran ba niya ang kaligtasan dahil 

lang sa simpleng attraction na naramdaman niya sa 
lalaking kailan lamang niya nakilala?

For the last five years, matapos niyang takasan 
ang dati niyang buhay, she had been wary of strangers. 
Naroon palagi ang pagdududa, na maaaring padala 
ito ng mga taong tinakasan niya, to torment her. Or 
worst, to hurt her. She avoided making new friends. 
Exception na lang ang mga kasamahan niya rito 
sa trabaho and of course, Adie. She cowered away 
from prospective suitors. She almost lived the life of 
a hermit; walang social life, walang love life. Since 
after the incident, that fateful night, she had lived a 
life of fear and loneliness.

Si Drake ang kauna-unahang lalaking nagpakabog 
ng kanyang puso. She couldn’t deny that she was 
drawn to him like a moth to a flame. At kahit 
nagtutunugan na ang warning bells sa utak niya 
ay gusto pa rin ng puso niyang makasama ito, na 
makilala pa ito. Was it too much to allow herself a 
piece of her old life and just go with fate and see 
where it leads her? Hanggang kailan ba siya dapat 
magpaalipin sa takot? 

Oo nga. Wala naman akong kasalanan. Bakit 
kailangan kong magtago?
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But it was already too late. Nakaalis na ang 

binata, at hindi niya alam kung magkikita pa silang 
muli.

—————

Be patient, Drake. It’s too soon. Give her a little 
more time.

Paulit-ulit iyong sinasabi ng binata sa sarili 
habang nakatapat sa shower sa loob ng hotel room na 
nirentahan niya. Katulad ng kanyang plano, nagpunta 
siya sa native crafts store at nagkunwaring customer. 
He feigned surprise when he saw her. Gusto niyang 
palabasin na coincidence lamang ang dalawang 
ulit nilang pagkikita. At mukhang hindi naman ito 
nagduda.

Hindi niya balak ayain itong kumain sa labas. 
Pero kusa na lang iyong lumabas sa bibig niya as if 
it was the most normal thing to do. And he could see 
that she wanted to say yes. Her attraction to him was 
obvious. 

Lumabas siya ng shower na nakatapi lang ng 
tuwalya sa baywang. Pagpasok niya sa bedroom ay 
hustong tumunog ang telepono.

“Hello?”
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“Drake, honey.” Tinig iyon ng kanyang mama. 

“How are you? Kailan ka ba uuwi dito sa Cebu?”

“I’ll be home as soon as I finish my job here, Ma.”

“Nahanap mo na ba si Franchesca?”

“I did. Nakausap ko na rin siya.” 

“Did she tell you the truth?” Bahagyang nanginig 
ang tinig nito.

“It’s too soon to ask, Mama. At hindi pa niya alam 
na kapatid ko si Dale,” turan niya.

“Oh…” Narinig niya ang paghikbi nito at 
nakadama siya ng awa para sa ina. Dale was her 
baby boy. And he was only twenty-four when he died 
unexpectedly, in the most horrible way one can die. 
Naiintindihan niya kung bakit ganoon na lang ang 
hinagpis ng ina, kung bakit pagkatapos ng limang 
taon ay hindi pa rin ito maka-move on.

“I hope she tells you everything that happened 
that night. Please, Drake, do everything para 
mapaamin siya.” Naroon ang helplessness sa tinig 
nito.

“Huwag kang mag-alala, Mama. Ako na ang 
bahala. Just calm down and let me handle things, 
okay?”



Franchesca’s Dilemma - Doreen Laroya
“I know you will, son. Thank you. Hindi mo lang 

alam kung gaano kahalaga sa akin ang ginagawa 
mong ito.”

“Mama, I’m your son and Dale is my brother. 
Hindi lang ikaw ang naghahanap ng katarungan,” 
aniya na sinundan ng buntong-hininga.

“Now don’t you do something cruel to that lady! 
Ayokong saktan mo siya in any way, Drake,” utos nito.

“Now, Mother, why a change of heart? Galit na 
galit ka sa kanya noon. And I remember Uncle Mark 
told me you even said you’d kill her.” May halong 
amusement ang tinig niya.

“That was before, Drake. I was hurting that time, 
and when you’re hurting, you tend to say things you 
don’t really mean. Nasaktan ko rin si Franchesca 
noon, at hindi ko iyon ipinagmamalaki. I just want 
to know the truth, Drake. Iyon lang, and then I can 
finally move on.”

“What makes you so sure that she didn’t tell us 
everything back then?” curious na tanong niya.

“I don’t know. Pero nararamdaman ko na 
mayroon siyang hindi sinabi. Call it instinct. I’m not 
really sure. Kaya nga ipinahanap ko siya sa iyo. Just 
so I can talk to her myself,” paliwanag ng ina.
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“Okay, don’t worry. Ako na ang bahala.”

“Sige. Mag-iingat ka, hijo. And do come home 
soon. Na-mi-miss ko na ang panganay ko.”

He laughed. Narinig niyang tumawa rin ang 
ginang sa kabilang linya. “I will, Mama. And I miss 
you too.”

“’Bye, son. I love you.”

“I love you too, Mother. Give my regards to Uncle 
Mark.”

His mother said she would and was off the line. 

Humiga si Drake sa kama pagkatapos ng tawag 
na iyon. Hindi na siya nag-abalang magsuot pa ng 
damit. Komportable siyang matulog nang nakahubad.

Mahigit isang linggo na rin siyang naglalagi 
rito sa Manila. And so far, positibo siyang magiging 
maganda ang resulta ng pag-uwi niya. Magpapalipas 
muna siya ng ilang araw bago magpakita uli kay 
Franchesca. At sa pagkakataong ito, hindi na siya 
papayag na tanggihan pa siya nito.

He smiled and closed his eyes. Naglaro sa 
balintataw niya ang mukha ng dalaga. She had a 
heart-shaped face, almost elfin, an upturned nose, 
almond-shaped eyes framed by thick eyelashes, and 
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full sensual lips he’d never get tired of kissing. At 
maganda rin ang katawan nito, slim pero may hubog. 
And she had those delicious curves at the right places. 
She was an exceptional beauty. No wonder, naakit 
ang kapatid niya rito.

And I am too. 

Hindi niya itatangging attracted na siya kay 
Chesca the first time he saw her picture. At mas lalo 
pang tumindi ang attraction na iyon ngayong nakilala 
na niya ito nang personal. But he didn’t come here to 
fall in love with her. He wanted to know what really 
happened that night his brother was killed. Iyon lang 
ang kailangan niya sa dalaga. Maghihiwalay rin sila 
kapag nakuha na niya ang gustong malaman. And if 
playing with her feelings is the easiest way to gain 
the information he want, then so be it. Wala siyang 
dapat ika-guilty.
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Mag-isang naglalakad sa loob ng mall si Chesca nang 
mapagod at magutom. She spotted a Jollibee outlet 
and decided to have an early lunch. Alas onse na rin 
kasi noon.

Dahil Sabado, walang pasok sa opisina at wala 
siyang ganang magkulong lang sa bahay. Limang taon 
na niyang ginagawa iyon. At nagsasawa na siyang 
mamuhay nang mag-isa. Kaya naman naisip niyang 
mamasyal muna sa mall. Pero sa halip na mag-enjoy, 
lalo lang siyang na-depress. Hindi dahil hindi niya 
mabili ang gusto niya. May pera naman siya. Pero 
sino ba ang hindi ma-de-depress kung kahit saan 
lumingon ay pulos parehang naglalambingan ang 
makikita? 

Lalo tuloy siyang nanghinayang dahil tinanggihan 
niya ang alok ni Drake na mag-snack sila. Si Drake 
na dalawang araw na niyang hindi nakikita.

Asa ka pa, Chesca! Sino ka ba para balikan ka 
niya? Sa guwapo n’ung tao, hindi na niya kailangang 
mamilit pa ng isang babaeng may trust issue. 

Napabuntong-hininga siya at lalong nalungkot. 

3
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Sa isang panig ng fastfood restaurant ay may 

isang babaeng kanina pa nakatingin sa kanya. 
Tumayo ito at bitbit ang tray ng pagkain ay lumapit 
ito sa kanyang mesa.

“Hi. P’wede bang maki-share dito sa mesa mo?”

Tumingala si Chesca sa estranghera. Matangkad 
ito at may pagka-chubby, pero sexy pa rin itong 
tingnan. 

Luminga siya sa paligid. Ang dami namang 
bakanteng mesa.

“I... I’m sorry, pero… magkakilala ba tayo?”

Tumawa ito. “Hindi ba’t nag-aral ka sa Sci-Hi? 
Namumukhaan kita.” Naupo ito sa kanyang tapat.

Sci-Hi ang nakasanayang tawag sa Cebu City 
National Science High School, isang public secondary 
school sa Labangon, Cebu City. Doon siya nagtapos 
ng secondary education.

“Ako si Roxanne, Roxanne Landicho. Ikaw si 
Franchesca Soriano, di ba? Hindi mo na ba ako 
matandaan?”

She searched her mind kung pamilyar sa kanya 
ang pangalan nito pero hindi niya talaga maalala.
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“Sabagay, hindi mo na nga ako maaalala kasi 

magkaiba tayo ng section. Third year na ako n’ung 
nag-transfer sa Sci-Hi. Sa section Krypton ako. Kilala 
kita kasi matindi ang crush sa iyo noong isang 
classmate ko. Halos araw-araw ka niyang itinuturo 
sa akin.”

“G-ganoon ba?” Alanganin siyang ngumiti. 
“P-pasensya ka na talaga, Roxanne. Hindi talaga kita 
maalala.”

“ ‘Roxy’ na lang ang itawag mo sa akin.” She took 
a bite of her hamburger. “Huwag kang mag-alala, 
okay lang sa akin ’yun.”

Pinakiramdaman ni Chesca ang sarili. Maliban 
sa hindi nga niya ito maalala ay wala naman siyang 
kakaibang na-se-sense sa kausap. Friendly naman 
itong tingnan.

“So, nagpunta ka din pala dito sa Manila. Wala 
na akong balita sa iyo at sa mga schoolmates natin. 
After graduation kasi, lumipat na kami dito sa Manila. 
Saan ka naman nag-wo-work?”

“Ha? Ah… eh…” Natigil ito sa pagnguya at 
sumulyap sa kanya. Huminga siya nang malalim. 
Siguro panahon na upang tigilan na niya ang 
pagdududa sa ibang tao. Baka siya lang ang 
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gumagawa ng sarili niyang multo. “Sa Villanueva 
Native Crafts sa Pasig.”

“Talaga? Malapit lang din pala. Matagal ka na 
doon?”

Tumango siya. “Almost five years na.”

“Naku, mabuti ka pa. Ako, heto…”

“Bakit?”

Humigop ito ng soft drink at nakasimangot na 
sumagot. “Kagagaling ko lang kasi sa Korea. Umuwi 
ako kasi ang akala ko, pakakasalan na ako ng 
boyfriend ko. Iyon naman pala, nauna na sa akin sa 
simbahan at iba ang inasawa. Kaya heto, mending a 
broken heart ang drama ko. Jobless na, loveless pa!”

Hindi niya napigilang mapahagikgik. Nakakatuwa 
itong kausap.

“Ikaw, may-asawa ka na?” tanong nito.

“Naku, wala! Dalaga pa rin ako,” nakangiting 
sagot niya.

“Bakit naman? Sa ganda mong iyan? Patay na 
patay nga sa iyo si Rico.”

“Rico?” Kumunot ang noo niya.
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“Iyong classmate ko na may crush sa iyo. 

Paniguradong ni hindi man lang iyon nakalapit sa 
iyo. Hindi mo kilala, eh.”

Natawa siya. “Malamang nga.”

“So bakit nga dalaga ka pa?”

Nagkibit-balikat si Chesca. “Hindi ko alam. Siguro 
hindi ko pa nakikita iyong guy na destined talaga para 
sa akin. Ayoko namang makipag-boyfriend just for 
the sake of having one.”

“Sabagay, tama ka. Mahirap ding basta na lang 
magtiwala pagkatapos sasaktan ka lang. May mga 
lalaki kasi na nagtatago ng sekreto. And those secrets 
could destroy you.”

Her statement hit a nerve. For a moment 
pakiramdam ni Chesca ay patungkol iyon sa 
pinagdaanan niya limang taon na ang nakakaraan. 
Pero kaagad din niyang binura ang idea na iyon. 
Imposibleng malaman ni Roxy ang sekreto niya. 
Wala siyang pinagsabihan niyon, not even her closest 
friend Adie. 

Baka personal experience lang iyon ng dalaga. 
Brokenhearted nga ito, di ba?

“Uy, baka naman may alam kang mapapasukang 
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trabaho. Naiinip na kasi ako sa bahay ko.”

“H-hindi ka na ba babalik sa Korea?”

“Hindi na. Gusto ko dito na lang ako. Mas 
masarap ang buhay dito sa ’Pinas.” Dumukwang pa 
ito sa harap niya. “Ano, may alam ka ba?”

“W-wala kasing bakante sa pinapasukan ko, eh.”

“Ganoon ba?” Lumungkot ang kanina ay hopeful 
na mukha nito. “Sayang naman.”

“Pero huwag kang mag-alala, baka matulungan 
din kita. Pagbalik ng boss ko, itatanong ko kung 
p’wede ka niyang i-hire. Medyo matatagalan nga lang 
kasi nasa one-month honeymoon sila ng asawa niya.”

Bumalik ang sigla nito. “Naku, okay lang. 
Naghahanap-hanap din naman ako sa ibang company. 
Basta pag mayroon, tawagan mo na lang ako.” 
Dinukot nito ang cellphone sa bag. “Pahiram ng 
cellphone mo, i-save ko lang itong number ko.”

Without having second thoughts, ibinigay niya 
ang cellphone sa kausap. 

“O, ayan. Pina-missed call ko na din ang cp ko 
para makuha ko ang number mo.” Ibinalik nito sa 
kanya ang sarili niyang cellphone. “May pupuntahan 
ka pa ba?” Umiling siya. “Gusto mong sumama sa 
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aking mag-ikot-ikot?”

Pumayag siya. Inabot din sila ng ilang oras sa 
pamamasyal bago nagkayayaang umuwi.

—————

Malapad naman ang pagkakangiti ni Roxanne 
habang papasok sa inuupahang condo unit. Akalain 
ba niyang makikita niya si Franchesca, kung kailan 
sumuko na siyang mahanap ito? 

Hindi pa rin ito nagbabago, at sa tingin niya 
ay mas lalo pa itong gumanda. Gaya ng inaasahan, 
naroon pa rin ang obsession niya sa dalaga. At kung 
hindi nga lang niya napigil ang sarili kanina ay baka 
nagawa na niya ang matagal nang gustong gawin 
dito.

Patience, patience! Mawawala na naman ito oras 
na makahalata. At hindi niya gugustuhing mangyari 
iyon. Sa pagkakataong ito ay sisiguruhin niyang 
mapapasakamay na niya si Chesca. 

Napangisi siya sa gumapang na excitement sa 
katawan. Sino ang mag-aakala na makikita niya ito 
nang di-sinasadya? Within reach lang pala niya ang 
babaeng matagal na niyang pinagpapantasyahan.

Pumasok siya sa loob ng silid upang maligo. 
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Hubo’t hubad siyang pumasok sa banyo. At nang 
lumabas siya, ibang-iba na ang kanyang hitsura sa 
Roxy na kanina lang ay kausap ni Franchesca.

—————

“Saan ba tayo pupunta?” tanong ni Chesca 
sa boss at kaibigang si Calvin. Matagal na siyang 
kinukulit ng binata for a date, at ngayon lang niya 
ito pinagbigyan. Friendly date lang iyon dahil wala 
naman itong gusto sa kanya. May girlfriend ito sa 
Canada na ipinakilala nito sa kanila minsang umuwi 
ang babae. At balita niya ay hinihintay lang ng binata 
na umuwi si Chase at pagkatapos ay ito naman ang 
aalis para pakasalan na ang nobya. 

“Basta. Trust me, mag-e-enjoy ka sa pupuntahan 
natin,” anito. Nagkibit-balikat na lamang siya. Sa 
iilang taong pinagkakatiwalaan niya ay isa na roon 
si Calvin. At dahil wala siyang gaanong alam sa 
pasikut-sikot sa Manila, hinayaan na lang niyang ito 
ang mamili ng lugar na pupuntahan nila. 

Ilang sandali pa’y pumasok ang kotse sa gate ng 
Manila Ocean Park, malapit sa Luneta. Pagkatapos 
nilang makahanap ng parking ay inalalayan siya ng 
binata. They walked toward the lit-up stairs, papasok 
sa MOP, umakyat sa second floor at lumabas sa 
balcony na may kahanga-hangang view ng buong 
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Manila Bay.

“Welcome to the Whitemoon Bar,” he whispered 
in her ear.

Napasulyap siya at napangiti rito. “Hindi ko alam 
na may bar dito. I thought pasyalan lang ito ng mga 
bata.”

“Hmph! Hindi ka kasi sumasama sa mga lakad 
namin kaya wala kang alam.”

She didn’t take it as an insult. Siniko niya ito 
nang pabiro sa tagiliran.

Umihip ang hangin galing sa bay at napasinghap 
si Chesca. 

“Ang ganda naman dito!” 

“’Lika na. Doon tayo sa malapit sa stage.”

He led her to one of the vacant white leather 
couches. Lumapit ang isang waiter at ibinigay ni 
Calvin ang kanilang order.

“Madalas ba kayo ni Boss Chase dito?”

“Twice lang yata akong nagpunta dito na kasama 
siya. Alam mo naman ang taong iyon, mas gusto niya 
d’un sa maiingay at maraming tao. Medyo tame ako 
nang kaunti compared kay Chase.”
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Napangiti siya. Parehong mahilig sa night life at 

kilalang playboy ang dalawa niyang boss. Pero mas 
matino nga nang kaunti itong kasama niya kaysa 
roon sa isa.  

“Wait till you hear Paul Z. He’s a famous water 
drummer. And his wife, Nina? She reads poetry.”

“Talaga?”

“Yup. Sabi ko naman sa iyo mag-e-enjoy ka. 
Malay mo, baka bago tayo umuwi ay sabihin mong 
in love ka na sa akin,” pagbibiro nito.

“Wala akong balak maging kabit, ’no!”

Nagkatawanan sila.

—————

Bahagya pang nakaawang ang bibig ni Chesca 
habang nakikinig sa tula ni Nina Terol habang 
sinasabayan ng percussion ng asawa nitong si 
Paul Zialcita; kanina lamang ay sa kali drums ito 
nagpatugtog. It was not her typical evening. It was 
probably the most enchanting one she’d ever had! Ni 
hindi na nga niya namalayan na lumalalim na ang 
gabi at medyo tipsy na siya sa nainom na beer.

“Inaantok ka na ba? Uwi na tayo?” narinig niyang 
tanong ni Calvin. 
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“Tapusin na lang natin ang performance nila.”

“Okay, kung iyan ang gusto mo.”

Umusod itong palapit sa kanya at kinabig siya. 
Inihilig niya ang ulo sa balikat nito. Sa ibang taong 
makakakita, they looked like any ordinary couple on 
a romantic date. Walang mag-aakalang magkaibigan 
lang sila.

At ito nga ang inakala ni Drake, na nakaupo lang 
ilang mesa ang layo mula sa kanila. Matalim ang titig 
niya sa pareha. At sa sunud-sunod na pagtungga niya 
ng beer ay lumalabas ang iritasyong kinikimkim niya.

“Nakakarami ka na ng inom. Maybe we should 
go home.”

Tinapunan niya ng tingin ang katabing mestiza. 
What was her name again? Hindi na niya matandaan.

Kanina pa siya nakasunod kina Chesca at Calvin. 
Magkasunod lang silang dumating dito. Nagpalipas 
lang siya nang ilang minuto sa parking lot para hindi 
makahalata ang dalaga na may sumusunod dito. At 
dahil nag-iisa siya, nilapitan niya ang isang babaeng 
mag-isa ring kumakain sa isang mesa. Pumayag 
itong samahan siya. Ang problema, mukhang na-
misinterpret nito ang paglapit niya. 
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“You go ahead. Don’t worry about the bills. I’ll 

pay for it.”

“Come on.” Her fingers toyed with his earlobe. 
“You can’t drive like that! Baka maaksidente ka pa. 
My pad’s not far from here. P’wede kang makitulog 
if you want.”

He detected the silent invitation. Pero hindi siya 
interesado. Not with this woman, anyway.

“Look, I’m sorry if I led you on. The truth is… I 
just had a fight with my girlfriend so I went here. But 
I’m not interested. So…” Kinuha niya ang wallet at 
inilabas ang lahat ng bills na naroon. Nakamata lang 
sa kanya ang dalaga. “This isn’t payment for your 
good company. This is my payment for wasting your 
time. That’s all the cash I have with me. Take it.”

Huminga ito nang malalim bago nagsalita, “I’d 
be honest to say I’m disappointed. Pero naiintindihan 
kita. And you don’t have to pay me. Hindi ako 
bayarang babae. I like you, that’s why I kept you 
company.” 

Natulala si Drake. Bahagya siyang namula dahil 
sa pagkapahiya. 

“Sige, I’ll leave you alone. Ikaw na lang ang 
magbayad ng bills natin. Iyon na lang ang treat mo 
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sa akin, ha?”

He smiled at her. She was nice, inside and out; 
ngayon niya napatunayan iyon. Bago tumayo ito ay 
hinalikan siya nito sa labi. Gumanti siya and gave her 
a deep, smooth French kiss.

Sa puntong iyon naman ay nagpaalam si Calvin 
para pumunta sa men’s room kaya napag-isa si 
Chesca. Hindi sinasadyang napalingon siya.

Drake? 

Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Hindi siya 
maaaring magkamali, si Drake nga ang lalaking iyon 
sa kanilang likuran na may kahalikang babae!

Nakita niya nang kumalas at tumayo ang babae. 
Hinaplos pa nito ang pisngi ng binata bago umalis. 
At dahil sinundan ito ng tingin ng huli, at dahil 
nakalingon siya rito ay nagsalubong ang mga mata 
nila. Kaagad siyang umiwas. Pero huli na, nakita na 
siya nito.

She felt rather than saw him move toward her.

“Chesca?” Tinig iyon ni Calvin. Bigla siyang 
napatayo nang makita ang worried look sa mukha 
nito. “Honey, I’m so sorry but we have to leave. 
Tumawag si Mommy. Dinala nila si Daddy sa Makati 
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Med ngayun-ngayon lang. Ihahatid na muna kita bago 
ako pumunta roon.”

Sa Pasig pa siya nakatira. Nasa Luneta sila; 
matatagalan pa itong makapunta sa Makati kung 
magpapahatid pa siya.

“Ganoon ba? Ang mabuti pa’y pumunta ka na 
agad doon, Calvin. Huwag mo na akong ihatid. Okay 
lang ako. Marami namang taxi sa labas.”

“Pero…” Kapansin-pansin ang pag-aalala sa tinig 
nito, pero tinapik niya ito sa balikat.

“I’ll be fine, Calvin.”

“Excuse me.” Kapwa sila napatingin kay Drake. 
“Hello, Chesca. I didn’t know you were also here.”

“Kilala mo siya?” tanong ng kasama niya.

Tumango siya. “Calvin, siya si Drake. Drake, meet 
Calvin. He’s my boss.”

“Nice meeting you, pare.” Si Calvin ang unang 
nag-offer ng handshake. Nagkamay ang dalawa. 
Hindi alam ni Chesca kung bakit siya ninenerbyos. 
Para kasing galit si Drake.

“I can’t help but overhear your conversation. 
Okay lang ba kung ako na lang ang maghatid kay 
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Chesca?”

What? Gusto niyang magprotesta. Kaya lang ay 
ayaw gumana ng vocal chords niya.

“Talaga? Well... if it’s okay with Chesca. Ayoko 
din naman kasing hayaan siyang mag-taxi pauwi. It’s 
too dangerous.”

“It’s settled then. Sige na, pare, ako na ang bahala 
sa kanya.”

“Salamat, ha?” Siguro dahil distracted na rin si 
Calvin, mabilis itong pumayag sa suhestyon ni Drake. 
“I’ll call you when I get to the hospital. Take care.” He 
gave her a quick peck on the cheek, thanked Drake 
again, then hurriedly left.

Naiwan siyang nakatulala.


