
Deep In My Heart - Yara Gabriel

“Ma, I think we should stop trying. Gusto ko na po 
talagang umuwi. I’m so tired already…”

Hinawakan ng ina ang kanyang kamay. “Kenneth, 
napag-usapan na natin ito ng daddy mo, di ba? We 
won’t stop trying!” mangiyak-ngiyak na saad nito.

Last week ay tinaningan na ng doktor ang buhay 
niya. The specialist gave him six months at the most 
to live. Iyon ay kung hindi sila makakahanap ng 
heart donor na compatible sa rare blood type niya. 
Kenneth’s blood type was A negative. His blood 
lacked the Rhesus or Rh factor, thereby making 
him Rh negative. Only fifteen percent of the human 
population was Rh negative and only five percent 
shared his blood type. 

He had a congenital heart disease. Habang 
tumatagal ay unti-unting humihina ang puso 
niya. Bawat pintig niyon ay naglalapit sa kanya sa 
kamatayan. Ilang taon na rin silang naghahanap ng 
donor ngunit wala pa rin hanggang ngayon. Laging 
hindi compatible sa dugo niya. Pinanawan na siya ng 
pag-asa. In a way, he had accepted that this might 
be his destiny. 
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He always prayed to God to give him the 

strength to face His will. Kenneth’s family, his mother 
especially, was so adamant in keeping him in the 
hospital. They kept on telling him not to give up. 
Naisip tuloy niya na baka panahon na para tanggapin 
ang kalooban ng Diyos para sa kanya. Sa araw-araw 
ng pamamalagi niya sa hospital ay kung anu-anong 
gamot ang iniinom niya at isinasaksak sa kanya. 

In his mind, he kept saying this small prayer that 
he had held onto through the years.

God grant me the serenity 

to accept the things I cannot change…

Kung kaunting panahon na lamang ang nalalabi 
para sa kanya, ayaw niya na itong aksayahin sa ospital. 
Gusto niyang umuwi at makapagpahinga. God had 
gifted him thirty years already. Ipinagpapasalamat na 
niya iyon sa Panginoon. He gave him a good family. 

Isang umaga ay narinig din yata ng langit ang 
matagal na nilang panalangin. Narinig niya na 
kinakausap ng doctor ang daddy niya.

“Mr. Limjoco, we need to operate on Kenneth 
now. May nahanap na kaming match just a while 
ago.”
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“Saan kayo nakahanap ng donor, Doc?”

“The heart was from a car accident victim. 
Pareho sila ng blood type ni Kenneth. May card siya 
na nagsasabing willing siyang maging organ donor 
sakaling may mangyari sa kanya. We need to hurry.”

“Are you saying…”

“I’ll be honest with you, Mr. Limjoco. This 
operation is quite risky. But it’ll definitely prolong 
your son’s life should it be successful.”

Natahimik ang kanyang ama. Dati pa ay alam 
na nilang mapanganib ang magiging operasyon niya 
sa puso. But that was the only option for him to live 
longer. 

“You have to decide now,” anang doktor. 

Lumapit sa kanya ang ama. Sa tingin nito ay para 
bang humihingi ito ng permiso. Tinanguan niya ito. 
Inilahad sa kanya ng doktor ang waiver ng hospital. 
Sinasabi roon na walang pananagutan ang hospital at 
manggagamot kung mamamatay siya sa operasyon. 

Lakas-loob niya iyong pinirmahan. He had 
nothing to lose. Nang ipasok siya sa OR ay naisip 
niya ang donor niya. Nanlumo siya. Kawawa naman 
ang maiiwan nitong pamilya. Hindi niya maiwasan 
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na makadama ng kalungkutan. Buhay ng iba ang 
kapalit ng magiging buhay. 

The eight-hour operation proceeded. Tinanggap 
ng katawan niya ang bagong puso. Maayos at ligtas 
itong nailipat sa kanya. He was transferred to the 
ICU. After forty-eight hours ay nalampasan niya ang 
critical status. He woke up with his family celebrating. 
Umiiyak ang mga ito sa kagalakan. Realization swept 
in. Nadugtungan ang buhay niya. Hinawakan niya 
ang dibdib at pinakiramdaman ang sarili. It was a bit 
painful. Sinilip niya ang kalahating dangkal na tahi 
sa kanyang dibdib. He fought hard not to tremble. 

Naalala niya ang lalaking nagkaloob ng puso 
sa kanya. He learned that the donor’s family 
wanted anonymity. They respected it. Hindi na siya 
makakapagpasalamat sa pamilya ng estranghero 
kung gayon. Pero sana ay dumating ang panahon 
na magkaroon siya ng pagkakataon na tumanaw sa 
kagandahang-loob nito. 

—————

One year after…

Nagising si Alana mula sa pagkakatulog. 
Binangungot na naman siya. Sa kanyang panaginip 
ay pilit niyang hinahabol si Lester na tumatakbo 
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papalayo sa kanya. Kahit napakabilis ng takbo niya 
ay hindi na niya ito maabutan. Hanggang sa nawala 
na ito at naiwan siya sa gitna ng masukal at madilim 
na kagubatan. Sa tagpong iyon ay nagising muli siya. 
Habol ang hiningang kanina lamang ay nauupos na. 

Sa nakalipas na isang taon ay laging ganoon ang 
takbo ng panaginip niya. Umupo siya at pinahid ang 
malamig na butil ng pawis sa kanyang noo. Nag-iisa 
lang siya sa loob ng malaking kuwarto. Ang kuwarto 
na iyon ay dating puno ng buhay at kasiyahan, 
ng pangarap at pagmamahal. Dinama niya ang 
bakanteng bahagi ng kama kung saan dati ay katabi 
niyang natutulog ang asawa. 

Her hand trembled against the white bed sheet. 
Kinuha niya ang litrato sa gilid ng kama. Hinaplos 
niya iyon. Naiyak siya habang pinagmamasdan ang 
mukha ni Lester na buhay na buhay. Hanggang 
ngayon ay patuloy pa rin ang mga tanong sa kanyang 
isipan. 

“Lester…” malungkot na sambit niya, pabulong. 
She wished that he could hear her somehow. “Bakit 
mo ako iniwan?” She wept till she couldn’t cry 
anymore.

Humiga siyang muli at niyakap ang picture frame 
sa kanyang dibdib. And again felt the grief of losing 
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the person she loved the most. Loneliness, as the song 
goes, is such a sad affair. 

Nagising siyang muli na may yumuyugyog na sa 
kanya. Pilit niyang binuksan ang mga mata. Naaninag 
niya si Janina. Itinakip niya ang malaking unan sa 
mukha niya.

“Ano’ng ginagawa mo rito?” mahinang tanong 
niya mula sa ilalim ng unan.

“Tumawag sa akin ang mama at papa mo, Alana. 
Ilang araw ka na daw nilang hindi makontak at 
makausap,” tukoy nito sa mga magulang niya na 
naninirahan na sa Canada kasama ang bunso niyang 
kapatid. “Nakakapag-alala ka na, eh. Sabi rin sa akin 
ni Yaya Ambie ay halos hindi ka na lumabas dito 
sa silid mo.” Pilit nitong tinatanggal ang unan na 
nakatakip sa ulo niya.

“Janina!” aniya nang pilit siya nitong hinatak 
para maupo. Nagpabigat siya at nanatiling nakahiga.

“Alana, ilang araw ka na daw hindi halos 
lumalabas dito. Hindi mo rin kinakain ang mga 
pagkaing hinahatid sa ’yo ni Yaya Ambie. Alana naman, 
tingnan mo nga ’yang sarili mo. Nagpapakamatay ka 
na ba, ha?” Hinawakan nito ang mukha niya at braso. 
“Nangangayayat ka na, o. Hindi ka rin yata naliligo!”
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Hinampas niya ng unan ang kaibigan at sister-

in-law. 

“Anong hindi naliligo? I’m not suicidal, Jan. 
Gusto ka lang mapag-isa… so, please leave me alone.” 

“Talaga? Naliligo ka nga ba, ha? Sa lagay mong 
’yan, palagay ko, hindi puwedeng si Yaya lang 
ang kasama mo dito. Alana, tingnan mo nga ‘tong 
kuwarto mo. Girl, I’m sure, ayaw kang makita ni 
Kuya na nagkakaganito dahil sa kanya. Paano na ang 
restaurant? Di ba, we’re expanding? Paano na ’yan 
kung nag-iisa lang akong nagpapatakbo ng negosyo 
natin? Hindi ko kayang mag-handle ng isa pang 
resto, Alana. Girl, I also need your help. Ikaw ang 
may plano nito.”

“Kaya mo… saka hindi ko pa kayang pumasok. 
Lahat na lamang ng makikita ko roon ay pakikiramayan 
at kakaawaan ako. Jan, I need more time to think.”

“It’s been a year, Alana. How much longer do you 
think you need? Dalawa? Tatlong taon? Girl, tayong 
mga naiwan ni Kuya Lester ay dapat magtulungan 
at magpalakas ng loob ng isa’t isa. Pinaghirapan 
nating tatlo na ipundar ang Cocina De Madrid ’tapos 
hahayaan mo lang. Alana, alam mo kung gaano 
kamahal ni Kuya ang resto.”
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She sat quietly as Janina started to pick the 

clutter inside the room. Tama ito. Her friend was 
not asking her to go to work. Pinaliligo siya nito, 
lalabas daw sila upang manood ng sine. Alana forced 
herself to get up. Nagtatalon siya nang madampian 
ng malamig na tubig galing sa shower. 

—————

Ipinarada ni Janina ang sasakyan sa parking lot 
ng Cocina De Madrid. She co-owned the restaurant 
together with her brother Lester and her sister-in-law 
Alana. College pa lamang ay magbabarkada na sila. 
They all took up Culinary Arts at ipinundar nila ang 
isa na ngayon sa pinakasikat na restaurant sa Manila. 
They were also known in the catering business. 

Nitong mga nakalipas na buwan ay halos si 
Janina na lamang ang nagpapatakbo ng negosyo. 
Namatay ang Kuya Lester nito sa isang car accident 
isang taon na ang nakakaraan. Ikinabigla iyon ng 
buong pamilya. Lalo na ni Alana. But Janina tried to 
understand her friend.

Hinayaan muna nitong makapagpahinga si 
Alana. She felt for Alana dahil alam nito na mahal 
na mahal ng hipag si Lester. 

Nagulat si Janina nang makitang nakaparada sa 
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garahe ang sasakyan ni Alana. Agad na pumasok ang 
dalaga sa loob ng resto. May binabasa ang kaibigan 
sa computer sa loob ng office. She was surprised 
when Alana greeted her cheerfully. The woman was 
wearing their pristine chef uniform.

“Alana, I’m so glad you’re here,” Janina said. 
Niyakap nito nang mahigpit ang kaibigan at hinalikan 
sa pisngi. “Kumusta ka na?” 

“’Eto, trying to be okay. Sabi mo, I need to be 
here… so, here I am.”

“It’s been a week since I last saw you. Mabuti’t 
may makakasama na ako ulit dito.”

Tumango si Alana. “I’ll try, for you and Lester.”

“Ang dami nating events. And I’m supervising the 
construction in Morato.” Iyon ang magiging second 
branch ng Cocina De Madrid. “At least, matututukan 
ko iyong sa kabila.”

“Sige, ako’ng bahala rito. Makakatulong din sa 
akin na magiging super busy ako. I really need to 
focus my mind somewhere else.” Nginitian niya ang 
kaibigan.

“Nga pala, Alana, darating iyong isang kliyente 
natin mamaya. Forty-fifth anniversary ng company 
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nila. Titingnan nila ang mga packages mamaya. Ikaw 
na ang bahala, ha?”

“Sure.” 
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Pumasok sa kanyang opisina ang maître d’ ng 
restaurant na si Victor. 

“Ma’am Alana, nariyan na po iyong client na 
magtitingin ng package,” magalang na sabi nito.

“Sige, Victor, ask them what they want to drink 
at paki-serve na rin habang wala pa ako.” Inihanda 
niya ang mga brochures, bahagyang inayos ang sarili 
at sumunod na sa empleyado. 

Malapit na siya sa kinaroroonan ng mga 
naghihintay. Sinipat niya ng tingin ang dalawang 
pigura na magkatabi. Maganda ang babae. Sopistikada 
ang mukha nito, may pagka-singkit ang mga mata, 
parang modelo ang tindig. She exuded an aura of 
snobbery. 

Ang lalaki na kasama nito ay nakaupo at 
nakamasid sa labas ng bintana. Mahaba ang tuwid 
at itim na itim nitong buhok. Sa bulto ng katawan 
nito ay tila mas matangkad ito sa babaeng kasama. 
Rugged ang dating ng lalaki, malayo sa ayos ng 
kasama nitong pormal na pormal. Naka-jacket ito 
at denim jeans. Humarap itong bigla sa direksyon 
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niya. Nagtagpo ang kanilang paningin. Nakangiti ang 
tsinitong mga mata nito. 

His friendly manner made Alana smile a little. 
May pagka-olive ang balat ng lalaki, matangos ang 
ilong, at may dimples. Napansin niya iyon habang 
umiinom ito ng iced tea kanina. Sinuklay ng mga 
daliri nito ang buhok na napunta sa gilid ng mukha. 
Nang makarating na siya sa mesa ng mga ito ay 
binigyan siya ng naninimbang na tingin ng babae.

“Good evening,” bati niya. Nakipagkamay siya 
ngunit hindi inabot ng babae ang nakalahad niyang 
kamay. Napahiya siya sa ginawa nito ngunit ngumiti 
na lang siya nang tipid.

“Where is Miss Janina Elizar? I think it’ll be 
better if we speak to the owner.” Childish ang tono 
ng nakakairitang boses nito. 

Keep it cool, Alana, paalala niya sa sarili.

“I’m Alana Elizar. I’m Janina’s friend and sister-
in-law. My husband and I co-own this place.”

“Oh, I see… Anyway, I’m Kara Chung and this 
is my boyfriend Kenneth Limjoco.” Saka lang ito 
nakipagkamay sa kanya. 

Tumayo ang lalaki at inabot ang kamay niya. 
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He shook her hand firmly, but gently. Nakangiti ito 
sa kanya.     

“Nice to meet you, Mrs. Elizar.” 

Alana smiled back. “Pleasure, have a seat,” she 
invited. Umupo na silang tatlo. 

“Maybe you can call us by our first names? I’m 
Kenneth and she’s Kara. Can we call you Alana?” he 
asked politely. 

Napaisip tuloy siya kung paano nagkakasundo 
ang dalawa. Isang masungit at isang mabait. Napansin 
niyang nakatingin sa kanya si Kara.

“That’s fine with me.” Binigyan niya ng tig-isang 
leaflet ang mga ito. Saglit na binasa ng lalaki ang 
naroon. We can alter the menu, I mean, if you want 
a mix from the other sets, it’s really up to you. May I 
ask when you’ll be needing our services?” magalang 
niyang tanong. 

Hinayaan ni Kara na magsalita ang nobyo.

“Two weeks from now. Anniversary ng construction 
firm namin. It’ll be held in our main branch and about 
eight hundred guests will be in attendance. So, we 
really need it to be perfect,” sabi nito.

“Kaya n’yo bang mag-cater sa ganoong karaming 
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tao? It seems kaunti ang mga tauhan n’yo rito,” mataray 
na puna ni Kara.

 “We team up with another group kapag may 
catering. Right now, iyong iba sa employees namin 
ay tumutulong sa branch namin na malapit na ring 
magbukas. We’ve handled a number of six hundred 
guests or so before. I think we can easily squeeze in 
two hundred more,” magalang pa ring sagot niya.

“That’ll be fine, Kara. You haven’t tried the food 
here yet. It’s really great. At gusto rin nina Mama at 
Papa na dito tayo magpa-cater,” ani Kenneth dito. 
Humarap ito sa kanya. “I think I like package number 
eight best.”

“Do you need the amount now for eight hundred 
plates?” Kinalkula niya ang presyo sa dalang 
calculator.

“Please,” ani Kenneth. 

Pinanood siya nito habang isinusulat ang mga 
pigurang nakaukol sa bawat entrée na nasa package. 
Soup, appetizer, main course, dessert, cocktail 
nibblers, bottomless drinks na puwedeng hilingin ng 
mga bisita mula sa champagne, red and white wine, 
cocktails, beers to hard drinks, soft drinks, fresh 
juices, shakes and smoothies. Ang final quotation ay 
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nasa seven hundred pesos per plate. Inabot niya ang 
papel kay Kenneth. Nanlaki ang mga mata ni Kara 
sa nakita.

“That will be five hundred sixty thousand for 
eight hundred guests,” ani Alana. 

Puno ng disgusto ang mukha ni Kara.

“Half a million! Bakit ang mahal? Eh, very 
ordinary lang naman ang pagkain,” matalas na 
komento nito.

Tahimik lang siya. 

Eh, di sa fast food na lang kayo magpa-cater!

“Kara, please, this is a fine restaurant. And 
they’re not going to serve ordinary fish and chips,” 
ani Kenneth sa nobya. 

Natuwa siya sa sinabi nito ngunit hindi niya iyon 
pinahalata. 

“Miss Kara, we specialize in Spanish and 
Mediterranean cuisine. Mahal ang mga rekados ng 
ganoong pagkain. And we serve big portions. We also 
use organic fruits, vegetables and spices from our 
farm in San Isidro, Isabela. Pati meat and poultry. 
Hindi kami kumukuha sa hindi kakilalang mga 
suppliers. I hope you understand…”
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Nagmukmok lang ito sa tabi ni Kenneth at hindi 

na nagsalita. Sinalo ng binata ang tantrums nito.

“Alana, the amount is reasonable, I assure you. 
And we want the service of a five star restaurant such 
as yours. So, paano ang arrangement natin?”

“Okay, I’ll be needing a fifty percent down 
payment. The rest of the fee will be collected after 
we‘re done with the catering. Is that okay with you?”

“Yes, that’s fine.”

“Then I’ll ready the contract and send it to you 
on Monday for signature.”

“Hindi ba puwede bukas? I’m really busy on 
Mondays. Baka hindi na ako makapunta sa opisina. 
I’ll just drop by here first thing in the morning. Kung 
okay lang sa iyo?”

“No problem. I’ll be here tomorrow.” 

Tumayo na ang mga ito at kinamayan siya.

“Mrs. Elizar, it’s really great meeting you,” ani 
Kenneth, hawak muli ang kamay niya. 

Sa sinabi nito ay parang may tumagos sa puso 
niya. He had called her ‘Mrs. Elizar’ twice now. At 
naalala niyang bigla na wala na ang titulong iyon sa 



Deep In My Heart - Yara Gabriel
pangalan niya. It didn’t feel right anymore. Parang 
nabubuhay na lamang siya sa kasinungalingan. 

Dahil wala na ang taong nagbigay sa kanya ng 
pangalan na iyon. Natapos na ang pinakamagandang 
nangyari sa buhay niya—ang maging asawa ni Lester 
Elizar. Beinte seis pa lamang siya ay biyuda na. 

She was once again Alana Jardinico. Pilit ang 
ginawad niyang ngiti kay Kenneth. Nauna nang 
lumabas si Kara sa restaurant. Inihatid niya ang lalaki 
hanggang sa main door. Bago ito sumakay sa BMW 
ay muli itong ngumiti sa kanya. 

Pumasok na siya at tinungo ang Chef ’s Office. 

The Limjoco account was her first transaction 
after Lester died. Wala siyang mahingan ng payo. 
Wala na siyang mabahagian ng mga kuwento. She 
was alone living the life that should be shared by two. 

—————

Tahimik na naglakbay palayo ng restaurant ang 
magkasintahan. Alam ni Kenneth na ayaw ni Kara sa 
lugar. Ayaw nito sa mga disenyong makaluma. She 
didn’t like the food, she said. And he could tell that 
Kara didn’t like Alana either. For the six months that 
they had been together ay nasanay itong nakukuha 
ang gusto mula sa kanya. 
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Kara’s father was a partner in their construction 

firm. Kaibigan ito ng papa niya. Pinalaki nito sa layaw 
ang anak. She loved parties and happy gatherings. His 
quiet life suddenly turned into a fast lane overdrive. 
He wanted everything to be simple and quiet. 

Yes, he wished to experience the life that he 
had been deprived of, but not by Kara’s definition. 
Her taste for the gay and noisy life always made 
him uneasy. Kara was not the type to enjoy family 
barbecues and picnics. At iyon ang karaniwang 
ginagawa ng mga Limjoco noong may sakit pa siya. 
He missed those outings.

“Hon, birthday ngayon ni Tim sa Ponticello. Let’s 
go there. Ang boring ng Saturday night na ito! Gosh, 
we need to relax, don’t you think so?”

“Kara, may dinner ngayon sa bahay. Birthday 
ni Lolo Sammy. I told you, right? Ayaw mo bang 
pumunta na lang doon? Inimbitahan ka nila ngayong 
gabi.”

“Ken, my friends are waiting for me. I can’t say 
no to them. Matagal na nila akong sinabihan sa party 
ngayong gabi,” she said in her kolehiyala twang.

“Kara, kaibigan mo lang ang mga naghihintay sa 
’yo. Samantalang birthday ng lolo ko ngayon. Alam 
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mo naman siguro na mas importante sa akin ang 
pamilya ko kaysa sa mga barkada mo,” malumanay 
niyang sagot.

“Hindi lang sila barkada, Ken. They’ve been my 
friends since elementary. Dumaan ka na lamang sa 
bahay n’yo at magpaalam sa kanila na may iba kang 
lakad,” anito.

“Kara, baka nakakalimutan mo na naroon palagi 
ang pamilya ko sa tabi ko n’ung maysakit pa ako,” 
paalala niya.

“So ganyan na lang palagi? May utang na loob 
ka sa kanila kaya ako ang magsa-sacrifice? God, Ken, 
hindi mo utang ang lahat ng oras mo sa kanila. It’s 
your life so you have every right to enjoy it!”

Inihinto niya ang sasakyan. Nabigla si Kara sa 
pagpreno niya.

“What now, Ken?”

“Hindi mo alam ang mga sinasabi mo, Kara. At 
talagang utang ko ang oras na inalagaan nila ako. 
Kung hindi mo maiintindihan iyon, hindi ko na 
kasalanan iyon sa iyo. Ihahatid na lang kita sa party 
ng kaibigan mo,” mariin niyang sabi. 

Hindi na ito kumibo at nakipagdiskusyon. 
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Pagkahatid dito ay tumuloy na siya sa bahay ng Lolo 
Sammy niya. 

—————

Ipinasok ni Alana ang sasakyan sa garahe. She 
went inside the house. Sinalubong siya ni Yaya Ambie. 
Simula high school ay kasama na niya nito. Wala rin 
itong asawa at anak. Parang tunay na ina ang turing 
niya rito.

“Alana, Anak, hindi ka ba tatawag sa Canada? 
Ilang beses nang tumatawag dito ang kapatid mo.”

“Mamaya na lang po.” Naupo siya sa L-shaped 
sofa. Tinanggal niya ang sapatos. Masakit ang mga 
paa niya dahil maghapon siyang nakatayo. Hindi na 
siya sanay sa kusina.

“Kumain ka na muna at nagluto ako ng bulalo. 
Nilagyan ko pa ng sibot para mas maging malasa,” 
anang matanda.

“Opo, Yaya.” Pagkatapos nilang kumain ay 
nagtungo siya sa silid para tawagan ang pamilya sa 
Canada. 

Sinagot iyon ng kanyang Ina. Sa boses pa lamang 
nito ay napapaiyak na siya. 

“Alana? Anak, ikaw ba ’yan?”
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“Ma, ako po ito. Kamusta na kayo diyan?”

“Alana, Hija, kami dito ang dapat mangumusta 
sa ’yo. Aba, eh, halos ilang buwan ka na naming 
hindi nakakausap. Gusto mo bang umuwi muna ako 
diyan?” Ang huling uwi nito ay nang mamatay si 
Lester. 

Nagtagal ng isang buwan ang pamilya niya rito 
sa Pilipinas para samahan siya. Niyaya siya ng mga 
ito na sumama na lamang sa Canada ngunit tumanggi 
siya.

“Okay lang ako dito. Huwag na, Ma, mas 
kailangan ka ni Clarisse diyan,” tukoy niya sa kapatid 
na babae. “Saka kahit ano’ng pilit kong maging okay, 
kung hindi pa ibinibigay sa akin iyon ng panahon… 
mahirap talaga. Kahit ano’ng pilit ko, nasasaktan pa 
rin ako.” Pero kalaunan ay unti-unti nang natatanggap 
ng puso niya ang katotohanan. 

She had to. There was no other way to live and 
move on but to accept that Lester was gone forever. 
Tatlong taon pa lamang silang kasal ngunit iniwan 
na siya nito. 

Mas nasasaktan siya dahil bagong kasal pa 
lamang sila ay gusto na nitong magkaanak. Tumanggi 
siya dahil mas pinagtuunan niya ng atensyon ang 
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pagpapalago ng Cocina De Madrid. Sabi niya kay 
Lester, saka na kapag matagumpay na ang restaurant. 
She somehow regretted that decision. 

Kung alam lamang niya na sandaling panahon 
lang ang ipagsasama nila, sana ay bumuo na sila 
ng malaking pamilya. Sa gayon, naibigay niya ang 
tangi nitong hiling sa kanya. “Alana, Anak, iba rin 
kung nariyan ako para samahan ka. Mahal na mahal 
ka namin ng Papa mo at ni Clarisse. Palagi mong 
tatandaan iyan. Sabihin mo lamang at uuwi ako riyan. 
Palagi akong tatawag diyan, Anak. Alagaan mo ang 
sarili mo, Alana.”

“Opo, Ma. Narito si Janina, kilala n’yo iyon. Daig 
pa kayo minsan sa pag-aalala sa akin,” biro niya.

“O, sige, ikumusta mo na lamang ako kay Janina. 
Mag-ingat kayo diyan ng Yaya Ambie mo, ha?”  
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Maaga pa lamang ay nasa restaurant na si Alana. 
Hinihintay niya ang pagdating ni Kenneth Limjoco. 
Ang security guard at ang janitor pa lamang ang 
naroon. Gaya ng napag-usapan ay nasa kabilang 
branch si Janina. Nag-ayos siya sa loob ng kusina. 
Tiningnan din niya ang stocks na naroon at nag-
imbentaryo. Mas gusto niyang alam niya ang lahat 
ng nangyayari roon kaysa iasa ang lahat sa manager. 
Nasa malalim siyang pag-iisip nang may magsalita 
sa pintuan ng kusina.

“Hey, good morning. Pumasok na ako rito, ha? 
Wala kasing tao sa labas.” Kenneth smiled at her. 

Tumayo siya mula sa pagkakayukod sa sink 
cabinet. Nginitian niya rin ito. 

“Okay lang iyon. Sandali lang, ha? Kukunin ko 
lang ang kontrata.”

“Alana, papasok na ako rito, ha?”

“Sure, kunin mo na lang iyong high stool diyan 
sa gilid.” 

Pumasok siya sa opisina at hinanap ang envelope. 

3
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Lumabas na siya dala ang kontrata. Inilatag niya iyon 
sa steel table. Lumapit si Kenneth dala ang stool. 
Naupo ito sa harap ng mesa at kinuha ang papel at 
binasa.

“Sir Kenneth, gusto mo ba ng juice or coffee?” alok 
niya.

“I told you, don’t call me Sir. Kenneth would do.” 
Tumingin ito sa kanya at ngumiting muli.

“O-okay, sige na. Coffee or juice?”

“Sige, orange juice na lang.” 

Kumuha siya sa steel fridge ng container na may 
lamang fresh orange juice. Isinalin niya iyon sa baso. 
Sinamahan na rin niya iyon ng chocolate mousse at 
binigay sa bisita. 

“Uy, thank you, may cake pa, ha?” Uminom ito 
at tinikman ang dessert.

Naupo siya sa harap nito. 

“Nasaan nga pala si Janina? Palagi kaming 
kumakain dito ng family ko kaya nakilala ko na siya. 
”Nakangiti ang tsinito nitong mga mata sa kanya.

“Busy ngayon iyon sa kabilang branch, rush na 
kasi kami, malapit na ang Christmas season,” she said.
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“Ah, ganoon ba? Pasensya ka na kahapon kay 

Kara, ha?”

“It’s okay, walang problema iyon.”

“Nagbakasyon ka ba with your family? I hope 
you don’t mind my asking. I just never have seen you 
and your husband here before,” kaswal nitong saad. 

He seemed to be a very friendly and down to 
earth guy. Parang alam na niya ang patutunguhan ng 
mga tanong nito. Inihanda na lamang niya ang sarili.

“Yeah.” Napipi na yata siya dahil sa alaala ni 
Lester. 

Naglabas ng sign pen si Kenneth at pinirmahan 
ang kontrata. Ibinigay nito ang papel sa kanya pati 
ang sign pen.

“Your turn,” saad nito.

Habang tinitingnan niya ang mga pahinang 
pinirmahan nito ay naramdaman niyang sinusuri siya 
ng tingin ng lalaki. Pipirma na sana siya ngunit natigil 
siya sa komento nito. Napansin nito ang kuwintas na 
suot niya. Lumabas iyon sa damit niya dahil nakayuko 
siya habang pipirma sana sa papel. 

“Nice way to wear your wedding and engagement 
bands as pendants. Iyan na ba ang uso ngayon?” 
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Nakangiti pa rin ito sa kanya. 

Hindi niya malaman ang isasagot dito. Napansin 
nito ang reaksyon sa mukha niya.

“I… I’m sorry, Alana. Did I say something 
wrong?” Nawala ang ngiti nito. Bakas ang pag-aalala 
sa mukha nito. 

She collected herself. Mabilis niyang pinirmahan 
ang kontrata.

“Uh, my husband already p-passed away.” There, 
she had said it. 

Ito ang kauna-unahang indibidwal na hindi niya 
lubos na kakilala na nagtanong ng ganoon sa kanya. 
Nabigla rin ito sa sinabi niya.

“Alana, I’m so sorry. It’s very insensitive of me.”

“No, no, it’s okay.” Hinawakan niya ang kuwintas 
sa leeg niya. “This way, I feel like he’s closer to my 
heart.” 

Natahimik ang lalaki sa sinabi niya. Tipid itong 
ngumiti at tumayo na.

“Again, I’m really very sorry.” Inabot nito sa kanya 
ang tseke. “Here’s the down payment.”

“Thank you. And don’t worry. Okay lang 
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iyon.” Kinuha niya ang tseke at tiningnan iyon.

“You can cash that out first thing tomorrow. I-I’ll 
go ahead.”

“Okay, salamat.” Inihatid niya ito sa labas. 

Lumapit ito sa nakaparadang black Ducati 
motorbike sa gilid ng parking area. Bago ito nagsuot 
ng helmet ay nagpasalamat itong muli. 

“Thanks for the juice and cake… see you sa 
party.”

Tinanguan na lamang niya ito. Pinaandar na nito 
ang motor at umalis na.

—————

Habang nasa kalye ay naaalala ni Kenneth ang 
pagluluksa sa mga mata ni Alana nang mabanggit 
niya ang tungkol sa asawa nito. Marahil kung hindi 
siya naoperahan noong isang taon ay ganoon na rin 
ang ekspresyon sa mukha ng pamilya niya. He just felt 
so thankful for what he considered as his second life. 

Hinawakan  n iya  ang  d ibd ib  habang 
pinapakiramdaman ang tibok ng puso niya. He 
breathed in deeply. Kahit isang taon na ang bagong 
puso niya ay parang hindi pa rin niya iyon pag-aari. 
The heart inside him seemed so foreign. He felt like 
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something was missing. 

Naantala ang kanyang pag-iisip nang mag-ring 
at mag-vibrate ang cellphone niya sa bulsa. Inihinto 
niya sa gilid ng kalsada ang motor. Tinanggal niya 
ang helmet at sinagot ang tawag. Si Kara iyon.

“Ken? Honey?” Napakalambing nito. Hindi niya 
ito tinawagan mula nang mag-away sila kagabi. “Galit 
ka pa ba sa akin?”

“Kara, I’m not mad at you anymore. I just think 
iba lang talaga mga priorities natin.”

“You know that’s not true. We feel the same way 
toward each other. Di ba, Ken?”

“Whatever you say, Kara.” At that moment, that 
was all he could offer. 

“Ken, punta ka dito sa condo. I’ll make it up to 
you, promise.” Her voice was naughty. Alam na niya 
ang ibig sabihin nito.

“I’ll be there in twenty minutes.”

—————

“Jan, here’s the check from Kenneth Limjoco. 
Iyong downpayment sa catering. Ikaw na ang mag-
cash out sa bangko bukas if okay lang?” Nasa bahay 
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na siya at nagluluto ng hapunan. “Dito ka na rin 
mag-dinner, ha?” imbita niya.

“Sure.” Lumapit ito sa niluluto niya at binuksan 
ang takip ng kaldero. “Wow, sinigang na hipon! 
Yummy!” Tinulungan siya nito na maghain. “Ang bait 
n’ung Kenneth, ano? Iyong girlfriend may pagka-
intrimitida, sarap barahin.”

“Hinahanap ka nga n’ung Kara kahapon. 
Napagkamalan akong staff, ayaw makipag-deal sa 
akin.”

“See what I mean? Palaging sa restaurant 
kumakain iyong pamilya n’ung lalaki. Kaya nag-avail 
na sa atin ng catering service. Mabuti nga at malaki 
iyong event nila. In time para sa opening ng isang 
branch. Free advertising na rin, di ba? Siyanga pala, 
kelan ka pupunta ng San Isidro? Kailangan na natin 
ng supplies.”

“Sa Friday ako pupunta doon, matagal na rin 
akong hindi nakakadalaw sa farm”

“Gusto mo samahan kita?”

“Huwag na, okay na ako. Isa pa, walang maiiwan 
sa resto at mahirap na.”

“Sige.” Magana itong sumalo sa kanya. 
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—————

Umaga pa lamang ay nasa pagdarausan na sila 
ng event. Nagse-set up na sila ng portable kitchen sa 
likod ng malaking multi-purpose hall sa ten-storey 
building-warehouse ng Limjoco Corporation. Mula sa 
maliliit na cargo truck ay isa-isang ibinaba ng mga 
kargador ang mga fixtures na gagamitin nila. 

Abalang-abala si Janina sa pag-aayos ng mga 
mesa at upuan. Bawat mesa ay nilalagyan nito 
sa gitna ng maliit na vase na may makukulay na 
bulaklak. Nasa kusina si Alana at nagbibilin sa mga 
wine and food waiters, head waiters at mga assistant 
chefs na naroon. 

Dumating na rin ang banda na inarkila ng mga 
Limjoco, kasabay ang nag-deliver ng mamahaling 
bulaklak. Alana felt a little dizzy with all the 
movements happening around her. Lumabas siya sa 
likod patungo sa parking area. She breathed in and 
out for about twenty seconds. Hindi siya makapag- 
concentrate sa ginagawa. 

Kenneth parked his Ducati motorbike behind the 
multi-purpose hall. Gusto sana niyang i-check ang 
lugar bago ang pagdiriwang mamaya. He passed a 
curve and saw a woman holding up her forehead in 
a nearby car. Napahinto siya. Si Alana Elizar iyon. 
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Nakasuot ito ng puting uniporme na nakita 

niya noong una niya itong masilayan sa restaurant. 
Nakapusod ang buhok nito at nakakunot ang noo. Sa 
kabila ng nanlalalim na mga mata ay maganda pa rin 
ang maamo nitong mukha. Her small frame made her 
look like a teenager. Katamtaman lang ang tangkad 
nito. Mahahalatang napakasimple nitong tao.

Alana might not be as gorgeous or as fashionable 
as Kara. But there was something that made her appear 
deeply lovely and mysterious… in a fascinating way. 
From where he stood, nakikita niya ang tila hirap na 
paghinga nito. As if she was having an anxiety attack. 

Then he remembered Alana telling him about her 
bereavement. Hindi niya alam kung lalapitan niya ito 
o hindi. Ngunit nang malingat ito sa direksyon niya ay 
nahagip siya nito ng tingin. Agad nitong inayos ang 
sarili at nagpilit na ngumiti. He smiled back at her.

“Ang aga n’yo rito, ah,” aniya nang makalapit.

“Better early than late,” sagot nito.

“Bakit nandito ka sa initan? Are you okay?”

“Oo, nagpapahangin lang. Medyo nahilo lang 
ako nang kaunti…”

He didn’t believe what she said. Matindi ang init 
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sa labas at walang kahangin-hangin. Alam niyang 
may problema ito o di kaya ay may dinaramdam. 
She looked extremely sad. Somehow, kahit hindi sila 
gaanong magkakilala, nakadama siya ng lungkot 
para rito. 

“I think you should rest for a while, Alana. You 
can go up to my office. I’m sure may assistants kang 
kasama. You really don’t look well,” he politely 
offered.

“Hindi, okay lang talaga ako. This is nothing 
serious.”

“Kung babalik ka agad sa loob ay hindi ka rin 
makakapagpahinga. It’s gonna be a very long and 
tiring day for you. So, halika na, just rest a bit 
first.” Inalalayan na niya ito para hindi makatanggi. 
“You can freshen up there.” 

Sumakay sila sa elevator at inakay niya ito 
papasok sa opisina niya. Sinabihan niya itong maupo 
at inabutan ito ng malamig na tubig.

“Alana, may private bathroom diyan. Feel free to 
use it. Pahinga ka muna dito at bababa muna ako.”

Tumango ito sa kanya at ngumiti. He left her 
alone to relax. He felt a little better because of what 
he did. The poor girl really looked grief-stricken and 
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lost. 

Pinagmasdan ni Alana ang paligid ng opisina ni 
Kenneth nang makaalis ito. Malaki iyon at talagang 
malamig kaysa sa multi-purpose hall dahil sa aircon 
unit na ini-on ng binata nang pumasok sila. Ininom 
niya ang tubig at isinandal ang ulo sa head rest ng 
leather sofa. 

For a few minutes, she allowed herself to rest. It 
cleared up her head. Ninamnam niya ang lamig ng 
opisina nito. Nang maayos na ang pakiramdam ay 
tumayo siya at tiningnan ang mga photo frames na 
nasa isang side table. 

Alam niyang mga kaanak ito ni Kenneth. They 
all looked kind and happy. May isang album doon 
na pinangahasan niyang buklatin. There were baby 
pictures inside. Ngunit may mga kuha roon na 
bahagya niyang ipinagtaka. 

Napakurap siya at sinuring muli ang mga litrato. 
May mga kuha si Kenneth kung saan ubod ito ng 
payat. Halos hindi niya ito nakilala. It was a far cry 
fom the Kenneth she had met. Malayung-malayo sa 
kasama niya kanina lang. 

Makisig na ito ngayon at lalong naging guwapo. 
He looked… healthy—in very good physical shape. 
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May ibang kuha rin ito na nakahiga sa hospital bed 
na kasama ang pamilya, may suwero at oxygen. She 
felt intrigued by it. 

Pero alam niyang wala siyang karapatan na 
usisain ang nakaraan nito. Nang matapos niyang 
tingnan ang album ay pumasok siya sa bathroom nito 
at naghilamos. She felt refreshed by the cold water. 
Kumuha siya ng fresh paper towel sa dispenser. She 
dried her face and got out. Nagulat siya nang makita 
si Kara na nakaupo sa executive chair ni Kenneth. 
Halatang nagulat din itong makita siya. Kara arched 
her eyebrow.

“I thought Ken was the one using the toilet. What 
are you doing here?” There was a trace of arrogance 
in her voice. 

Nabigla rin siya at di agad nakapagsalita. She 
made up an excuse para ma-pacify ang pagkairita ni 
Kara.

“Nakigamit lang ako ng bathroom. Bumaba lang 
si Sir Kenneth.”

“Marami namang comfort room sa lobby, ah, you 
should have used that.”

“Pasensya na. May nilinaw lang siya sa kontrata. 
Kaya ako narito. Pababa na rin ako.” Naglakad siya 
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palayo at isinara ang pinto. Sumakay na siya ng 
elevator pababa. Tinungo niya ang portable kitchen. 
Naroon si Janina na nakatingin sa kanya.

“O, Alana, s’an ka nanggaling? Akala ko iniwan 
mo na ako rito,” saad nito.

“Puwede ba naman kitang iwan. Nag-CR lang 
ako sandali.” Tinulungan na niyang mag-ayos ang 
mga ito roon. 

Ilang oras pa ang lumipas at dumating na 
ang mga bisita. Nakahanda na ang mga pagkain. 
Tinutulungan niya ang mga assistant chefs na ayusin 
ang mga isi-serve. They warmed those that needed 
reheating. 

May homemade premium nougat and cashew 
nuts as cocktail nibblers. Lemon-sprinkled green 
salad with fresh mozzarella and dried olives ang 
appetizer. The main course was portioned fit-in-the-
mouth duck liver patê with passion jelly, braised lamb 
shank served with apricots and red wine sauce and 
Galician-style steak. 

Chocolate truffles and macadamia sorbet ang 
dessert. As the last batch were served, napaupo siya 
sa pagod. Ilang oras din siyang nakatayo at paikot-
ikot. Ang natitira na lamang na isi-serve ay ang mga 
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refillable drinks and cocktails. 

Walang itulak-kabigin ang mga bisita sa sarap ng 
pagkain. Ang iba ay sadyang humingi pa sa kanila 
ng calling card. Pagkaabot niya ng isa sa matandang 
babae na interesado sa kanilang catering services ay 
nakita niyang palapit si Kenneth sa kanya. Napatingin 
sa kanilang dalawa si Janina nang magsalita ang 
lalaki.

“Alana, the food is fantastic!”

Nakakagaan ng pagod ang papuri mula rito. She 
smiled at him.

“Thank you,” she said.

“Kumain ka na ba? Pahinga ka na at kanina pa 
masama ang pakiramdam mo.”

Nailang siya sa mga sinabi nito. Nagtataka 
marahil ang katabi na ngayong si Janina kung bakit 
siya kinakausap nang ganoon ni Kenneth. Alam 
niyang nagmamalasakit lamang ito. Nakita siya nito 
sa labas kanina at batid niyang may dahilan ito para 
mag-alala.

“Kakain na rin kami. And don’t worry, okay na 
talaga ako,” saad niya.

Ngumiti ito. Napansin din yata nitong nakatingin 
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si Janina sa kanila kaya binalingan ito ng binata.

“Janina, kumusta?”

“Okay lang, Kenneth. Nasa kabilang branch kasi 
ako last time kaya si Alana na ang nag-entertain sa 
inyo.” Ngumiti nang malapad ang dalaga.

“Okay lang iyon.” 

Sa di kalayuan ay nakatayo si Kara at nakatingin 
sa kanilang tatlo. Siniko niya si Janina. Lumapit ang 
nobya ni Kenneth sa kanila.

“Hon, nandito ka lang pala. Hinahanap ka ni 
Papa sa labas.” Hindi man lang ito bumati o nagtapon 
ng tingin sa kanila.

“Ganoon ba?” Nagpaalam na ang binata. “Alana, 
Janina, see you later.”

Tinanguan lamang nila ito. Paalis na ang mga ito 
subalit narinig nilang nagkomento si Kara at sabay 
pa silang inirapan na magkaibigan. 

“Ken, bakit ka ba nakikipag-usap sa mga iyon? 
Let them do their job.” 

Nakalabas na ang mga ito nang magsalita si 
Janina.

“Sasakalin ko na ang babaeng ’yan, Alana! Ang 



Deep In My Heart - Yara Gabriel
yabang! Hindi naman lahat ng mayayaman ay ganyan 
ang ugali. Ano’ng akala niya sa atin?”

“Cool ka lang. Hayaan mo na siya,” awat niya.

“At bakit todo concern sa iyo ang Kenneth na 
’yon, aber?” Nakangiti ito. 

Pero wala siyang balak ikuwento ang nangyari 
kanina.

“Aba, malay ko,” tanggi niya.

“’Sus, baka type ka n’un. Kaya tingnan mo ’yung 
suso na si Kara, kung makanguso sa iyo ay para kang 
hihigupin,” Jan said mockingly.

“Type ka diyan. Nakita mong ang ganda-ganda ni 
Kara, eh. Saka baka sa sinasabi mong ’yan ay dalawin 
ka ni Lester.”

“Hoy! Walang ganyanan.” Tumingin pa ito sa 
langit. “Kuya, joke lang iyon, ha? Huwag mo akong 
dadalawin.” 

For the first time, Alana caught herself laughing. 


