
This I Promise You - Kriss Dela Roca

Malakas ang tunog ng takong ng sapatos ni Adee 
habang binabaybay niya ang mahabang hallway ng 
kanilang office building. Isang malaking supplier ng 
mga raw gems at precious stones ang StellarGems na 
ang main branch ay nasa Italy. Ang kapatid niyang si 
Charles ang namamahala sa Italy branch samantalang 
ang isa pa niyang kapatid na si Wayne ang hands-on sa 
Philippine branch. Kasama sa kanilang business line 
ang StellarFlair na nagbebenta ng mga personalized 
jewelry na siyang pinamamahalaan niya. 

“Good morning, Ma’am Adee,” narinig niyang 
bati ng sekretarya niya. 

She smiled at Ara and walked straight into her 
office, kasunod ito habang iniisa-isa ang itinerary 
niya para sa araw na iyon. Pulos meetings ang mga 
appointments niya. Wala man lang blind date or 
dinner date kahit isa. Naloloka na yata siya, to think 
na nagwi-wish siyang may isang lalaking maglalakas-
loob na magyaya ng date sa kanya.

“Ah, Ma’am, someone wants to see you,” imporma 
nito sa kanya. 
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Kunot-noong lumingon siya rito upang itanong 

sana kung sino ang taong iyon. Pero hindi na niya 
nakuhang magsalita dahil sa likuran nito, nakasandal 
sa hamba ng pinto, ay ang overwhelming presence 
ng isang tila aparisyon na lalaki. The guy looked so 
fresh, so manly, and yet so dangerously intimidating. 
At yummy.

“W-who are you and what do you want from 
me?” usal niya. Actually, kilala niya ito. Hindi nga 
lang personal na kakilala. She had read about him 
in the society pages.

“Ma’am?” sabi ng sekretarya niya. Noon lamang 
nito sinundan ang tingin niya na lagpas dito. Naghugis 
na letrang O ang bibig nito na napanganga nang 
makita kung sino ang tinititigan niya.

“Ma’am, this is Mr. Roman Amadeus Madrigallo, 
the Executive Vice-President of the Estados Madrigallo 
Mining Corporation.”

“No need to so formally introduce me, Ara. I can 
introduce myself.” 

Adee remained glued to her position, memorizing 
every little detail of the man slowly approaching her.

Kumabog bigla ang kanyang dibdib. Ano ba ang 
mayroon sa lalaking ito at tila nama-magnet siya 
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rito? She could see his evenly shaped muscles kahit 
concealed iyon sa long-sleeved polo nito and she 
could sense his hotness radiating to hers.

Wait lang, stop! Saan nanggaling ang isiping iyon? 

“Ma’am?” untag ni Ara sa kanya. Wala pa rin. 
Naengkanto na yata siya sa kanyang bisita.

“Good day, Miss Villarecio. Or should I call you 
‘Sweetheart’?”

What? Ano ba ang sinasabi nito? Nasisiraan na 
yata ito ng bait! At kailan pa siya naging sweetheart 
nito? Never pa nga niyang nakadaupang-palad ang 
bagong dating sa tanang buhay niya, pagkatapos 
ay bigla na lang itong susulpot sa harap niya at 
sasabihing sweetheart siya nito?

“What did you just say?” 

Ngumiti lamang si Roman na wari ay aliw na aliw 
sa kanya. Lalong lumakas ang tibok ng puso niya at 
tila nahirapan siyang huminga.

“Ara, please give her a glass of water then leave 
us alone. May pag-uusapan kami ng fiancée ko,” sabi 
ng binata nang mapansin ang pamumutla niya. 

Bigla siyang tumingala rito. “Wait just a minute. 
Kanina ay basta ka nalang dumating sa office ko at 



This I Promise You - Kriss Dela Roca
tinawag akong ‘Sweetheart’—’tapos, ito?” Napansin 
niyang aalis si Ara kaya tinawag niya ito. “Victonara, 
huwag kang aalis sa kinatatayuan mo kung ayaw 
mong mawalan ng trabaho. Stay right there!”

Halatang natakot si Ara sa banta niya.

“Don’t worry, Ara, I’ll hire you if she fires you. 
You don’t have to worry. Sige na, iwan mo na kami,” 
sabi ni Roman. 

Mukhang kilala ito ni Ara at may tiwala ang 
sekretarya niya rito, kaya nagawa nitong sumunod 
sa utos ng lalaki. 

Nang sumara ang pinto ay hindi na napigilan ni 
Adee ang pagsambulat ng inis sa kaharap. “Sino ka 
ba at ano’ng karapatan mong ideklara na fiancée mo 
ako?” tanong niya habang pinipigilan ang kilig na 
unti-unting bumabangon sa kanyang katawan. Wala 
pang lalaking nagkalakas-loob na salubungin ang inis 
at galit niya. Except this man. Parang bale-wala rito 
ang pagtataray niya. Interesting.

“Bago ko sagutin ang mga tanong mong iyan, 
why don’t we sit? Baka tuluyan kang himatayin kapag 
narinig mo lahat ng sasabihin ko,” kaswal na saad 
nito. Gosh, pati ang boses nito ay masarap pakinggan!

Stop it, Adee!
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—————

Hindi umupo si Adee gaya ng suhestiyon ni 
Roman. He didn’t mind although it somehow annoyed 
him. Pinansin niya ang kabuuan ng dalaga. May 
katangkaran ito. Her slim figure complemented all 
the curves in her body which made her oozing with 
hotness. Ramdam niya ang kilabot na unti-unting 
gumagapang sa kanyang balat. Kilabot ng kahalayan 
dahil nararamdaman niya ang paninigas ng kanyang 
pagkalalaki. 

Binasag ng dalaga ang kanyang mahalay na 
paglalakbay-diwa.

“Tell me, Mr. Madrigallo, ano ba talaga ang sadya 
mo rito sa opisina ko?” may pagdududang tanong 
nito. 

Hindi niya tuloy maiwasang pansinin ang 
magandang mukha nito. She was very different from 
that little girl in the campsite he had encountered 
years ago. Physically, yes, ibang-iba na nga si Adee. 
Pero pareho pa rin ang ugali ito—feisty. Isang bagay 
na nagpahulog sa kanyang loob dito.

“Did I forget to tell you we’re gonna plan our 
wedding?” May ngiti sa kanyang mga labi. 

Nanlaki ang mga mata nito sa kanyang sinabi. 



This I Promise You - Kriss Dela Roca
He laughed a little as her frown deepened.

“What wedding? Sino’ng ikakasal? Hoy, Mr. 
Madrigallo! Hindi ko alam kung saan mo napupulot 
ang ideya na magpapakasal ako sa ’yo. Hindi nga 
kita personally kilala. Ang alam ko lang ay business 
associate ka ng dalawang kumag kong kapatid, but 
that does not mean you are at liberty to assume na 
puwede mong makuha ang kahit ano’ng gusto mo.”

“Well, I think you’re right,” sang-ayon niya. 
“Business partner nga lang akong maituturing ng 
pamilya ninyo, pero hindi rin ibig sabihin na hindi 
ko kayang makuha ang anumang gustuhin ko. At sa 
ngayon, this marriage is what I really want.”

“Bakit? Bakit gusto mong makasal sa akin? Ano 
ba’ng meron ako o ang pamilya ko na wala pa sa 
inyo?”

“Well, for one, I want a merger with StellarGems. 
Matatag na ang inyong jewelry business at dahil 
mining naman ang isa sa mga business lines ng 
pamilya ko, mas makabubuti kung susuportahan 
natin ang isa’t isa.”

“By means of marriage?” paniniguro ng dalaga.

“Yes.”
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“Ano ang pangalawa?” 

“Pangalawa? Oh, yes.” Biglang sumeryoso ang 
mukha ni Roman. His deep-set eyes roamed all around 
her. “I want you.” Pangatlo, hindi mo itatanong?

Natigalgal ito sa sinabi niya, lalo pa nang lumapit 
siya sa kinatatayuan nito. Itinuon ni Roman ang 
mga palad niya sa magkabilang parte ng mesa, kaya 
nakulong ito sa pagitan ng mga braso niya. He bent 
down a little para magkapantay ang mga mukha nila. 
Halos gahibla na lamang ang pagitan ng kanilang 
mga mukha. 

Bumaba ang tingin nito sa mga labi niya. “B-bakit 
ako?” usal nito. 

“And why not you? Maganda ka, matalino, sexy.” 
He roamed his eyes over her. “At saka alangan namang 
si Charles o si Wayne ang pakasalan ko. Hindi nila 
ako mabibigyan ng tagapagmana.”

“Ano ako, palahian? Gago ka pala, eh. Akala mo 
papayag akong pakasal sa ’yo? Over my gorgeous, 
hot, and sexy body!” Itinulak siya nito palay, but he 
just held her hands and pulled her closer to him.

He gave her another knee-buckling smile and 
then kissed her unsuspecting lips. Pinalalim niya ang 
halik, kasabay ng paghigpit ng yakap niya sa baywang 
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nito. Mayamaya pa ay tumutugon na ang dalaga sa 
pagsalakay ng bibig niya rito. 

Gusto niyang tudyuin ito kaya niya ginawa iyon, 
pero nang maglapat ang kanilang mga bibig, hindi na 
niya napigilan ang sariling namnamin nang husto ang 
mga labi nito. Sumirko yata ang lahat ng hormones 
niya sa katawan dahil sa halik na iyon. At hindi niya 
alam kung paano pipigilan ang pagnanasa sa babaeng 
pinangarap niyang pakasalan mula nang makilala 
niya ito maraming taon na ang nakakaraan.

He could still remember that feisty, chubby, 
grade four pupil na nagtaray sa kanya noon. Hindi 
niya mapigilang ngumiti kapag naaalala niya iyon. 
Dahil sa katarayan nito ay nakuha nito ang pansin 
niya at mula noon, he swore that no one else would 
ever tease Adee. 

Lagot sa kanya ang sinumang manunukso rito. 
And seeing her again all grown up, hindi niya mapigil 
ang pagselosan ang noon ay boyfriend nito na si 
Mike. At nang masaktan si Adee dahil sa kagaguhan 
ng ex-boyfriend nito, gusto niyang mag-amok para 
turuan ng leksyon ang hinayupak na lalaking iyon. 

He wanted to take care of her. Hindi niya 
hahayaang masaktan itong muli. Kaya pagkalipas ng 
halos apat na taon ay sigurado na siya sa pagsasagawa 
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ng plano niya. He would have Cheradee Minette 
Villarecio for his wife and she would never be hurt 
again.

Roman smiled to himself. Masaya siya sa 
nangyayari ngayon sa pagitan nila ni Adee. Hindi 
man siya natatandaan nito, he planned on making her 
remember him through his simple, romantic ways. 
Pasasaan ba’t mahuhulog din ang loob ng dalaga sa 
kanya.

—————

“I can’t believe it! Nagawa n’yo sa akin iyon?” 
tili ni Adee sa loob ng pamamahay ng kanyang mga 
magulang. Paikut-ikot siya sa gitna ng malaking sala 
ng mansyon habang ang dalawang kapatid niyang 
lalaki ay tinatawanan lamang siya. Sa inis ay binato 
niya ang mga ito ng throw pillow na nahablot niya 
mula sa couch na malapit sa kanya.

“Akala n’yo nakakatuwa ito?” angil niya sa 
dalawa, pero parang bale-wala lang sa mga kuya niya 
ang kanyang sitwasyon. Ano ba ang iniisip ng mga 
ito? For Pete’s sake, ikakasal siya sa isang lalaking 
hindi niya lubos na kilala!

“Ano ba’ng ipinagsisintir mo d’yan? Guwapo at 
mayaman naman si Roman, ah,” wika ni Wayne. Ito 
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ang direct business partner ng lalaking nakatakda 
niyang pakasalan.

“Oo, guwapo nga siya at ubod ng yaman, pero 
kilala rin siya bilang isang casanova. Kabi-kabila ang 
babaeng nababalitang ka-date niya,” maktol niya sa 
mga ito.

“Ka-date. Iyon na nga, Adee, ka-date lang iyon 
at hindi girlfriend,” sabi naman ng Kuya Charles niya 
na Chaz ang palayaw.

“It’s all the same to me. Siguradong sa kama ang 
derecho nila ng babaeng nakaka-date niya.”

“Adee.” 

Lumingon siya sa kanyang ina. “Mom,” usal niya 
na tila nauubos na ang pag-asa. She searched the 
older woman’s eyes for support, ngunit tila ito rin ay 
sang-ayon sa arranged marriage na iyon. 

She sighed in defeat, but then she grinned as 
she thought of a foolproof plan. Magbabayad ang 
Roman Madrigallo na iyon dahil sa pagpayag nito sa 
kalokohan ng pamilya niya.

“Okay. Kailan mamamanhikan ang mga 
Madrigallo?”

Biglang nag-angat ng ulo ang dalawa niyang 
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kapatid. May pagdududa sa mata ng mga ito. 
Pinaningkitan siya ni Wayne. Kaibigan kasi nito 
si Roman. Teka, paano nga ba naging kaibigan at 
kasosyo nito ang isang iyon? Never niyang nakilala 
ang lalaki at never pa niyang nakitang isinama ito 
ng kuya niya sa kahit anong okasyon sa bahay nila.

“What?” tanong niya rito.

“If you have already devised an evil plan in your 
evil head, Adee, sinasabi ko sa ’yo, huwag mong 
kakantiin si Rome,” sagot nito.

“Bakit ba masyado kang nag-aalala d’yan sa 
kaibigan mo?”

“For your safety, makinig ka na lang. Huwag mo 
nang ituloy kung ano ang binabalak mo.”

“Bakit? Ano ba’ng binabalak ko? At saka paano 
mo nasabing may binabalak ako? Nagbabasa ka na rin 
ba ng utak? Turuan mo nga ako para naman malaman 
ko kung anong kalokohan ang binabalak ninyong 
gawin sa buhay ko?” sarkastikong litanya niya.

“Basta alam kong may gagawin ka. Hindi ka si 
Adee na kapatid namin kung wala kang kakaibang 
gagawin.”

“Whatever! So, ano, kailan ba sila mamamanhikan? 
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I have so many things to do, baka mawalan ako ng 
time para sa kanya.”

“Huwag kang mainip, Hija,” sabi ng kanyang ina. 
“They will be here anytime soon.”

Akmang magwo-walk out na siya sa silid na iyon 
nang muling magsalita ang mommy niya.

“Adee, thank you so much. Hindi mo alam kung 
gaano ako nagpapasalamat dahil pumayag kang 
magpakasal kay Roman Madrigallo. You don’t know 
how much this means to me. To your dad. To us.”

“Mom, ikaw ba ’yan? Bakit ang drama mo 
ngayon?”

Nanatiling tahimik ito.

Uh-oh, something’s wrong, naisaloob niya.
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“What are you doing here?” Lumapit si Rome kay 
Adee. “Malamig dito, baka mahamugan ka.”

“Kailan ka pa naging concerned sa akin?” tanong 
niya.

“Lagi naman akong concerned sa ’yo.”

Hindi niya ito kakilala, paanong naging lagi itong 
concerned sa kanya? 

“Talaga lang, ha?”

“Oo. Baka kasi pag nahamugan ka nang sobra 
ay lalo kang maging baliw,” tudyo nito. 

“Ano ba’ng gusto mo at kinukulit mo ako? 
Pumayag na nga akong magpakasal sa ’yo, di ba?” 
asik niya. 

Lumapad ang ngisi nito. “I told you, concerned 
lang ako sa welfare mo. Ayoko lang na mapunta ka 
sa Mental Hospital,” biro nito. Kahit pa nuknukan ito 
ng guwapo, inis pa rin siya rito.

“Baliw pala, ha! Sino kaya sa ating dalawa ang 
baliw?” 
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Sa halip na patulan siya ay tumawa lang ito. Tawa 

na nakakaloko pero musika sa kanyang pandinig. 
Baliw na talaga siya.

“Ikaw, baliw ka dahil pumayag kang magpakasal 
sa akin,” nakangiti pa ring sabi nito.

“Ngayon ko napatunayang mas baliw ka. 
Pagkatapos mong basta na lang sumulpot sa opisina 
ko at i-announce na engaged na tayo—and you didn’t 
give me a choice on that—ngayon mo sasabihin sa 
akin na baliw ako dahil pumayag akong magpakasal 
sa ’yo? Hoy, Roman Amadeus Madrigallo, hindi ako 
baliw!”

“So, kung hindi ka baliw, bakit ka pumayag sa 
pamilya mo kung talagang ayaw mong matali sa 
akin? Bakit ka pumayag na maging Mrs. Roman 
Madrigallo?” 

Napipilan siya. Bakit nga ba siya nadala sa 
pakiusap ng kanyang ina? Wait a minute... Hindi ito 
nakiusap! Nanatiling tahimik lang ito at nakikinig sa 
pambubuska ng kanyang mga kapatid sa kanya noon. 

“Puwede ka pa namang umatras kung gusto mo 
talaga. We can still call it off kahit pa nai-announce 
na ang engagement natin. Anyway, wala pa namang 
date ang kasal natin,” simpleng sabi nito. 
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“Baliw ka talaga! At sa tingin mo gagawan ko ng 

kahihiyan ang pamilya ko by calling off the wedding? 
Nunca! Hindi ko gagawin ’yon. Kung gusto mo, ikaw 
na lang!” aniya, sabay irap sa lalaki.

“Why would I do that? In the first place, ako ang 
may gustong pakasalan ka.” Hindi niya namalayan 
na lumapit pa pala ito sa kanya at paglingon niya ay 
halos magdikit na ang kanilang mga labi. Biglang 
uminit ang kanyang pakiramdam dahil sa titig ng 
kaharap sa kanya. His heated gaze roamed her face 
at hindi niya maiwasan ang mamula.

Nanatili sila sa ganoong posisyon nang may kung 
ilang segundo bago niya naitulak ito palayo. Muli 
niyang sinalubong ang titig nito.

“Alam mo kung ano ang gagawin ko sa ’yo? Since 
you are so hell-bent on marrying me, at sa iyo na rin 
iyon nanggaling, I’ll make sure your married life will 
be a living hell,” deklara niya. 

“Okay,” sabi nito, tumalikod at naglakad papasok 
ng mansyon. Bago naglaho sa loob ng kabahayan ay 
muli itong lumingon sa kanya at nagsalita, “If you’re 
going to make my married life a living hell, then, I’m 
sure I’m going to make yours… a sheer heaven.”

Natuliro si Adee. Tama ba ang pagkarinig niya? 
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Tatanungin sana niya ito, ngunit naglaho na ito sa 
paningin niya. 

“Nasaan na ba ang parents ko? Bakit wala pang 
date ang kasal ko?” bigla ay sabi niya sa sarili.

—————

Nakangiti si Roman nang siya ay pumasok sa 
library ng kanilang bahay. Katatapos lang ianunsyo 
ng kanyang mga magulang at future in-laws ang 
petsa ng kasal nila ni Adee. Nag-enjoy siya sa naging 
engkuwentro nila ng dalaga sa garden. 

He sat down on his swivel chair and opened 
the drawer. Hayun na naman siya, reminiscing the 
yesteryears, the day he had first laid eyes on her. At 
sa bawat pagtingin niya sa dalaga ay lalo lamang 
tumitindi ang nararamdaman niya para rito. 

At least, matagumpay ang unang hakbang niya, 
at iyon ay ang pakasalan si Adee. Saka na ang mga 
susunod. Saka na rin niya ipagtatapat dito ang 
katotohanan kung bakit pinilit niyang mapakasalan 
ito. Alam niyang magagalit ito sa kanya pero, at 
least, mag-asawa na sila at wala na itong kawala pa 
sa kanya.

Nasa ganoon siyang pagmumuni-muni nang 
biglang bumukas ang pinto ng library at iniluwa 
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niyon ang dalagang iniisip. He looked at her as if she 
was an apparition of Aphrodite, the goddess of love 
and exquisite beauty. Nakatalikod si Adee sa sinag 
ng araw na tumatagos sa malapad na glass window 
sa hallway. The sun’s rays illuminated her, kaya lalo 
itong naging kaakit-akit sa paningin niya.

“What are you doing in here? Kanina pa ako 
hanap nang hanap sa ’yo!”

“May nangyari bang kakaiba?” tanong niya.

“Kailangan pa bang may mangyaring hindi 
maganda bago kita hanapin?” balik nito.

“Na-miss mo na ako agad, hindi pa nga tayo 
mag-asawa?” tudyo niya.

“Oo, na-miss kita. Na-miss kitang sakalin. 
Pagkatapos mong i-announce ang petsa ng kasal natin 
nang hindi man lang ako tinatanong kung kailan ko 
gusto, bigla ka na lang maglalaho at pababayaan 
akong sagutin ang mga tanong ng mga kamag-anak 
mong halos lamunin na ako! Wala kang konsyensya.”

Hinapit ito ng binata at niyakap saka hinalikan sa 
bumbunan. “Huwag ka nang magtampo,” malumanay 
na sabi niya.

“Nakakainis ka!”
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“Sige, sabihin mo sa akin kung sino ang nang-

harass sa iyo sa mga kamag-anak ko. Ipapakain ko 
sila sa alagang buwaya ni Jeff.” Ang tinukoy niya ay 
ang nakababatang kapatid na siyang namamahala 
ng research facility na pag-aari ng kanilang pamilya.

“Huwag na, baka ako pa ang lumabas na masama. 
At teka lang, napapasarap ka yata sa ginagawa mo.” 
Nagpumilit itong kumawala sa yakap niya pero hindi 
niya hinayaan ito.

“Sandali lang. Let’s just stay like this for a while, 
para kahit paano may maaalala kang sweet moments 
natin,” aniya, sabay halik sa mga labi nito. 

Nakatingala ito sa kanya, tulala.

—————

Araw ng kasal ni Rome, pero hayun siya at negosyo 
ang inaasikaso. Tatlong oras na lang at magsisimula 
na ang wedding ceremony, pero hanggang sa mga 
oras na iyon ay hindi pa rin siya nakakaligo. 

Ano ka ba naman, Rome? palatak niya sa sarili 
habang tinutulungan ang isa niyang trabahador. 
You should be preparing for your wedding day. Baka 
mamaya ay mauna pa sa iyo ang bride mo. 

“Rome...” 
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“Wayne,” nakangiting bati niya sa kaibigan at 

business partner na lumapit sa kanya. Iniwan niya 
saglit ang kanyang ginagawa upang lapitan ito.

“What are you still doing here? Sandali na lang 
at ikakasal ka na.”

“Parang tinatakot mo naman ako sa tono mo,” 
biro niya.

“Well, si Adee ang pakakasalan mo. Kapatid ko 
iyon, kilala ko, kaya masasabi kong… dapat ka ngang 
matakot. Nagiging halimaw kasi ang isang iyon, lalo 
na kapag nagseselos.” 

“Don’t worry, Wayne, I will not deliberately make 
Adee jealous.”

“I know that. Kaya nga sa ’yo ko lang ipinagkatiwala 
ang kapatid ko. I know her. Malambot ang puso niya 
at madali kang mahalin.”

“Salamat, Pare.” 

Napasarap sila ng kuwentuhan ni Wayne, kaya 
hindi nila namalayan ang oras. The next thing he 
knew, Adee was marching toward him, her face all-
red with anger.

“Roman Madrigallo!” malakas na sigaw nito.
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“What are you doing here?” tanong niya. Nasa 

gitna sila ng field na malapit sa research facility. 
Gaganapin ang kanilang kasal sa hacienda ng mga 
Madrigallo, ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang 
bride.

“Dapat ay nag-aayos ka na ng sarili mo. Your 
wedding’s an hour away,” sita niya rito.

“At ikaw? Ano pa’ng ginagawa mo rito? 
Nagpapakabayani ka ba para sa mga mais at tubo 
rito? At bakit hindi ka pa naliligo?”

“For one, inaayos ko lang ang dapat kong ayusin 
bago ko iwan for our honeymoon.” 

Naningkit ang mga mata ni Adee sa kanya. 
“Honeymoon pala, ha! Anong honeymoon ka d’yan? 
Tingnan natin kung may maka-honeymoon ka pa 
ngayon! Mas inuuna mo pa ang trabaho mo kaysa 
sa kasal mo.”

“And sa lagay na ’yan ay ayaw mo pang 
magpakasal sa akin, ha?” Na-amuse siya sa outburst 
nito.

“Stop teasing me! Kung mas uunahin mo 
pa ang pakikipagdaldalan sa kapatid ko, puwes, 
makipagdaldalan ka na lang sa kanya habang-buhay. 
Umuurong na ako sa kasalang ito!” Tumalikod ito at 
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naglakad palayo. 

Hinabol niya ito. “Adee, wait!” 

Tuloy-tuloy pa rin ito sa paglalakad. 

“Adee!”

“What?” sikmat nito.

“Okay, you win. Let’s get married. Please,” 
pagmamakaawa niya rito. 

Ah, iba talaga ang nagagawa sa kanya ng 
babaeng ito!
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Akala siguro ni Rome ay basta-basta papayag si Adee 
na maging sunud-sunuran sa pagkaarogante nito. He 
was mistaken. Sayang naman ang plano niya kung 
siya ang mapapaikot nito. Gusto nitong pakasalan 
siya at pumayag naman siya. Hanggang doon na 
lamang iyon. Pagkatapos ng kasal nila ay hihingin 
niya na bumukod sila upang hindi siya maging isang 
trophy wife lamang para rito.

“Sigurado ka? Hindi mo ako puwedeng basta 
pasunurin na lang sa kung ano ang gusto mo. You 
wanted to marry me and I obliged, so pangatawanan 
mo ang hiniling mo,” sabi niya.

“Okay. I’m sorry kung sa tingin mo at pakiramdam 
mo ay tine-take for granted kita. That’s not true.” 

Nanatiling tahimik siya.

“Please?” pagsusumamo ng magiging asawa. 

Ang guwapo nito sa kanyang paningin. She was 
sure to enjoy being married to this hot, handsome 
hunk.

“Iyon lang? ‘Please’?”

3
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“I’m sorry?” 

Bumuntong-hininga siya. “If you are so bent on 
marrying me, you’d better be in the church waiting 
at the altar when I arrive. Or else…”

Pagkatapos ng kanilang kasal at ng kasayahan 
sa reception, pinili ni Adee na magtungo sa suite 
na nakalaan para sa kanila ni Rome. Sa Madrigallo 
Estates ginanap ang kasalan, pero hindi ang reception 
dahil ayaw ni Rome at ng kapatid nitong si Jeff na 
magulo ang daily operations doon, kaya minabuti 
nilang dalhin ang mga bisita nila sa isang malaking 
hotel. At ngayong nasa loob na siya ng kuwarto ay 
hindi naman siya matigil-tigil sa kaiikot doon. 

Kabado siya. It was their first night together at 
hindi niya alam kung anong dahilan ang sasabihin 
para walang mangyari sa pagitan nila ni Rome. Isa 
iyon sa mga plano niya, to deprive him of claiming 
her tonight. Magandang ideya iyon dahil siguradong 
maiinis sa kanya ang asawa, pero ang hindi niya 
napaghandaan ay ang bumabangong excitement 
kapag naiisip niyang makakaniig niya ito ngayong 
gabi.

“Stop it, Adee! Hindi mo dapat iniisip ’yan!” 
saway niya sa sarili. Halos sabunutan niya ang 
kanyang buhok sa inis.
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“Don’t hurt yourself,” saway sa kanya ni Rome. 

Hindi niya namalayang nakaakyat na pala ito sa 
kanilang kuwarto at pinapanood ang kanyang drama.

“Kanina ka pa d’yan?” tanong niya. Gosh! Bakit 
ganoon ang tibok ng puso niya? Hindi normal. At 
bakit tila ang guwapo-guwapo ngayon ng loko? Well, 
guwapo naman talaga ito; ayaw lang niyang aminin. 

Rome just stared at her as if he was memorizing 
every bit of her. At namula nang todo ang kanyang 
mukha, pati na yata lahat ng himaymay ng katawan 
niya. He walked slowly and stood right in front of 
her. Sa sobrang lapit nito sa kanya, she could smell 
his sweet breath. At tila tinangay ng hangin ang 
kanyang huwisyo nang marahang bumaba ang ulo 
nito at inangkin ang kanyang mga labi. She swore 
she could feel her heat rising up.

Dahil sa nakaliliyong sensasyong iyon ay hindi 
namalayan ni Adee na umangat na siya sa sahig. She 
kept on trying to match his kisses until she felt the 
soft mattress against her back. Doon biglang parang 
binuhusan siya ng isang balde ng nagyeyelong tubig. 
She writhed against him.

“Wait,” pigil niya sa asawa. 

Pero parang wala itong narinig. Ipinagpatuloy 
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nito ang paglalakbay ng mga labi sa leeg niya.

“Rome!” 

Tumigil ito ngunit madilim ang tinging ipinukol 
nito sa kanya. 

“We can’t do this. I... I can’t,” sabi niya, pero 
parang naghihinayang naman siya. Pinatigas niya ang 
sarili. Kailangan niyang gumanti sa panghihimasok 
at pakikialam nito sa buhay niya. “Wala ito sa usapan 
natin.”

“What? Anong wala sa usapan? Meron ba tayong 
usapan?”

“Rome, hindi puwede ito.” Patuloy siya sa 
pagpupumiglas sa ilalim nito.

“What?” Madilim na ang mukha ng asawa, tila 
naubos na ang pasensya sa kanya. 

Kailangan niyang gawin iyon dahil kung hindi 
ay tuluyan nang mahuhulog ang kanyang loob sa 
lalaking pinakasalan niya. Iyon ang ganti niya sa 
lalaki. “Stop it, Rome!” 

Tumigil ito sa wakas at marahas na bumaba ng 
kama. Matalim ang tingin nito at habol ang paghinga. 
He strode out of the room and slammed the door. 
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Mabuti na ang ganoon kaysa masaktan ulit siya 

tulad noon. Her only refuge was to go on with the 
plan of making their marriage a living hell. Pero 
ngayon pa lang ay mukhang mahihirapan na siya 
dahil nang lumabas si Rome ay tuluyan na nitong 
binitbit ang kanyang puso.

At wala siyang nagawa nang mga oras na iyon 
kundi ang umasa na sana ay mahalin din siya nito 
sa malao’t madali.

—————

Wala silang naging kibuan ni Adee pagkatapos 
ng pangyayari sa wedding night nila. Masama ang 
loob ni Rome. For Pete’s sake, lalaki siya at may 
pangangailangan and she was his wife. Kasal sila 
kahit pa arranged lang iyon. 

Hindi niya mawari kung bakit biglang nagbago 
ang reaksyon nito sa kanya nang gabing iyon. She was 
responding to his kisses. Naiinis siya sa sarili dahil 
hindi niya mahulaan ang plano ng babae. 

Sanay siya na siya ang nagdidikta ng game plan. 
Pero sa pagitan nila ni Adee ay mukhang ang asawa 
na niya ang nagdidikta ng laro. Inis na inihagis niya 
ang papeles na nasa harapan niya. He could not 
concentrate now that she seemed to enjoy invading 
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his thoughts. 

Tumayo siya at lumabas ng opisina. Bibisitahin 
muna niya ang kanilang minahan sa Sipalay. Kahit 
hindi operational ang naturang minahan ay regular 
ang pagbisita niya roon para masigurong walang 
sibilyang pumapasok doon na maaaring maaksidente. 
Regular din ang maintenance checks na ginagawa 
nila sa infrastructure para masigurong maayos ang 
minahan at malayo sa pagguho.

Tama, iyon muna ang aasikasuhin niya para 
mawala sa isip niya ang maganda at ubod ng tigas ng 
ulong asawa. Napailing na lang siya, sabay natawa sa 
sitwasyon niya. He had been aching for her at hayun 
ito, tila sinasadyang hindi siya tabihan sa pagtulog. 
Nasa lobby na siya nang mamataan niya ang isang 
kaiga-igayang tanawin—his beautiful wife, wearing 
a yellow sundress and a wide-brimmed hat, walking 
toward him with a smile bright as the blazing sun.

“Hi,” may ngiti sa mga labing bati niya. Wala na. 
Ang balak niyang alisin muna si Adee sa isip niya ay 
tuluyan nang naudlot.

“Hi yourself,” bati rin nito. “May pupuntahan 
ka?”

“Sana. Kaso nakita kita. Ano’ng ginagawa mo 



This I Promise You - Kriss Dela Roca
rito?” tanong niya habang inaakay ito. Pinagsiklop 
niya ang kanilang mga daliri. May pagtatanong na 
tinitigan nito ang mga kamay nila. He just smiled at 
her. Walang paliwanag.

“Gusto ko sanang magpaalam na babalik na sa 
Maynila,” kalmadong sabi nito.

“Why?”

“Anong why? Siyempre, kailangan ako ng opisina 
at trabaho ko. I can’t just stay here for so long. 
Matatambakan ako ng trabaho.”

“Hindi ba puwedeng dito mo na lang gawin ang 
trabaho mo?”

“Rome, mabuti nga at nagpaalam pa ako sa ’yo. 
Kung hindi ko lang iniisip na may asawa na nga pala 
ako, hindi mo na ako aabutan sa bahay mo.”

“Try that and you’ll see the real me.” May banta 
sa boses niya, pero hindi iyon ininda ni Adee. 

Sumimangot lang ito at ikiniling ang ulo. She 
refused to look at him at hindi niya gusto iyon.

“Okay. We’ll fly back to Manila. Pero ayos lang 
ba kung bukas na tayo lumuwas?” tanong niya. 

Hindi ito sumagot at nanatiling nakaingos sa 
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kanya.

“I’m sorry.”

“What?” tanong nito.

“I said I’m sorry I was a jerk,” sagot niya.

“Yes, you were,” sang-ayon nito.

“So bati na tayo?” 

Nang ngumiti ito ay nakahinga siya nang 
malalim. “Kumain ka na ba?” tanong nito.

“Hindi pa. Gutom ka na?”

“Depende kung gutom ka na.”

“I’m not hungry for food, Adee.” Siniguro niyang 
nakuha nito ang ibig niyang sabihin at hindi naman 
siya binigo ng kanyang expectations. Namula nang 
husto ang mukha nito at nag-iwas ng tingin sa kanya. 
“Adee...”

“Rome, please. Magsisimula na naman ba tayo?” 
mahinang angil nito.

“Is it my fault? I think not. Ikaw ang ayaw 
magbigay ng dapat ay para sa akin kaya tayo ganito,” 
may inis na bulalas niya. 

She looked at him. “Hoy, Mr. Madrigallo! Baka 
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nakakalimutan mo na ikaw ang nagpumilit na 
pakasalan ako.”

“Na hinayaan mong mangyari.” 

“Kahit na! Kaya tayo nasa ganitong sitwasyon 
ay dahil sa ’yo, kaya huwag kang magreklamo.” 
Sumimangot ito bago kinalas ang kamay mula sa 
pagkakahawak niya at nagmartsa palayo sa kanya. 

Wala siyang nagawa kundi sundan ito ng tanaw.

Shit! Kahit nanggagalaiti siyang pilipitin ang 
leeg ng asawa, still, he could not deny the fact that 
he ached for her. So damn much!

—————

Inis na nagmartsa si Adee palabas ng opisina ng 
kanyang asawa. Nagawa nitong sirain ang araw niya 
nang tahasan nitong isisi sa kanya kung bakit tigang 
ito simula nang ikasal sila. Kasalanan ba niya ngayon? 

Pero bakit parang guilty siya? Napapadyak siya.

“I hate this feeling,” usal niya. 

Bakit ba lagi na lang niyang inaalala ang 
kapakanan ni Rome kung sa simula pa lang ay 
sigurado siyang gagantihan niya ito sa panghihimasok 
sa buhay niya? Umungol siya at natagpuan ang 
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sariling bumabalik sa loob ng opisina upang kausapin 
itong muli. 

“R-Rome, ano... kasi...” ungol niya nang 
makasalubong ito.

“Let’s have a truce.” 

Napaangat ang kanyang ulo sa sinabi nito. 
“Ano’ng nakain mo?”

“Nagpapatawa ka ba? A while ago you were 
asking me if I already had my lunch at alam mo na 
ang sagot sa tanong mong iyon. Now you’re asking 
me kung kumain na ako. Wala pa ngang five minutes 
nang mag-walk out ka, ang bilis ko namang kumain. 
Ano ako, si The Flash?”

“Hindi ko itinatanong kung kumain ka na. Kanina 
iyon. Ang tinatanong ko ngayon ay kung ano’ng 
nakain mo’t hinabol mo ako?”

“Sino’ng hinabol ko… Aray!” Napasigaw ito nang 
tapakan niya ang paa nito. Ang taas pa naman ng 
heels ng sapatos niya. “Bakit mo ginawa iyon?”

“You’re a selfish, inconsiderate brute!” sigaw 
niya. Nakakainis talaga ito! Handa pa naman siyang 
mag-sorry sa kausap dahil alam niyang sumobra siya 
sa pang-iinis dito to the point na nagba-backfire sa 
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kanya ang mga kamalditahan niya.

“Ako pa ngayon ang selfish at inconsiderate? 
Bakit ikaw ba, hindi?” Malakas na rin ang boses nito 
at nakakatawag na sila ng pansin ng mga trabahador.

“Hoy! Hindi ako inconsiderate dahil kung 
ganoon ako, baka nilayasan na kita sa halip na 
magpaalam ako sa ’yo na uuwi na ako ng Maynila. 
At kung inconsiderate ako, hindi ako babalik sa loob 
ng building mo para mag-sorry dahil alam kong 
nagmaldita ako!” Tumigil sa paglilitanya si Adee para 
sumagap ng hangin. Pakiramdam niya ay nauubusan 
na ng oxygen ang mga baga niya dahil sa inis at sama 
ng loob.

Rome sighed. Pinadaan nito sa mukha at buhok 
nito ang isang kamay. “Halika na,” malumanay na 
ang boses na sabi nito. “Let’s go home.” Hinagip nito 
ang kamay niya. 

Nang magsalikop ang mga daliri nila, hayun 
na naman ang kuryenteng tila kidlat na dumaloy sa 
katawan niya. Napakislot siya at napansin iyon ng 
asawa.

“Are you all right?” may pag-aalalang tanong 
nito. 

Tumango lamang siya at iginiya na siya nito 
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patungo sa mansyon.

Pagdating nila sa bahay ay kaagad sinalubong 
sila ni Ara, ang kanyang sekretarya. Ibinigay nito 
sa kanya ang mga faxed documents para pirmahan 
niya. Naghintay si Rome sa kanya. Naasiwa tuloy 
siya sa paraan ng titig nito. Nakakunot ang noo nito 
at halatang galit. 

“Didn’t you know it’s rude to stare?” baling niya 
rito nang makaalis si Ara.

“I’m not staring.”

“If you’re not staring, then what are you doing?”

“I’m just admiring your beauty.”

“Talaga?”

“Yeah. Don’t you know how beautiful you are? 
You make my heart skip every time I see you.” 

Sumobra naman yata ang sweetness nito ngayon. 
Hindi niya kinaya ang mga salitang namumutawi sa 
bibig nito. “Okay! Stop,” pigil ni Adee nang akmang 
magsasalita uli ito.

“Why? What’s the problem? Hindi mo ba gustong 
pinupuri ka?”

 “Okay lang sana kung sincere ka sa mga sinasabi 
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mo. Kaso, pauyam ka pang pumuri, eh.”

“I am sincere. Hindi mo lang alam kung gaano 
ko kagusto na lagi kang makitang masaya.” 

Napatanga siya sa sinabi nito.

“Halika na, kumain na tayo at talagang gutom 
na ako.”

“Ulitin mo nga ang sinabi mo?”

“Alin?”

“Iyong sinabi mo kanina. Ulitin mo.”

Ngumisi ito at niyakap siya sa baywang. Without 
a warning, he closed the gap between their lips and 
kissed her. Nag-short-circuit uli ang utak ni Adee 
and all she was aware of was his presence. Naglaho 
ang lahat ng nasa paligid niya at hindi alintana 
kung nasa porch pa sila ng bahay at nakikita ng mga 
kasambahay. He held her nape and waist para lalo 
pa silang magkalapit. 

Naramdaman na lang niya na nakapaikot na ang 
kanyang mga braso sa leeg ng lalaki at tinutugon ang 
halik nito. She could get used to his kisses. 

Ngunit bigla siyang natauhan at itinulak palayo 
ang asawa.
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Takang-taka na naman si Rome sa ikinilos niya. 

“Kumain na tayo,” mahinang sabi nito. Tinalikuran 
na siya nito at tumuloy sa dining room. 


