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“Tita, tutuloy na po ako. Baka ma-traffic ngayon 
papuntang school,” paalam ni Debbie sa kanyang 
Tita Donna. 

Kapatid ito ng kanyang ama. Sa Baguio na 
ito tumira mula nang mag-asawa. Amerikano ang 
napangasawa nito. 

“You take care, Hija,” sagot ng butihing tiyahin.

Humalik siya rito bago tuluyang lumabas ng 
bahay. 

Ang kanyang amang si Don Antonio ang 
nagdesisyon na sa Baguio siya mag-aral ng 
kolehiyo kaysa sa Maynila na kung tutuusin ay mas 
malapit sa kanilang bayan sa Pampanga. Lima silang 
magkakapatid na babae. Ang kanyang Ate Kriselda 
ang kasama niya sa Baguio. 

Walang anak ang kanilang Tita Donna at Tito 
Rick. Ang mga ito ang tumatayong magulang nila 
habang nag-aaral doon. Minsan sa isang buwan ay 
umaakyat ng Baguio ang kanilang mga magulang 
kasama ang iba pa nilang mga kapatid na sina Raine, 
Charmaine, at Samantha. 

Prologue
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Ito ang kanyang unang taon sa kolehiyo. Medical 

Technology ang kanyang kurso. At seventeen, 
Deborah Villegas was a sight to behold. She was 
very pretty even in her plain school uniform. Nakuha 
nilang magkakapatid ang nakakaakit na mukha sa 
kanilang ina na may dugong Pranses.

Debbie was cheerful and amicable. Madami 
siyang kaibigan sa unibersidad na kanyang pinag-
aaralan. She was also a responsible student. 

Honor student siya mula grade school hanggang 
high school. Gusto niya talagang maging doctor mula 
pa sa pagkabata at suportado siya ng pamilya sa 
kanyang pangarap. 

“Miss, makikiabot ng bayad.” 

Napalingon siya sa katabi sa jeep. Nabigla at medyo 
napaatras siya sapagkat muntik madikit ang kanyang 
mukha sa mukha ng lalaking katabi. Pinamulahan 
siya ng pisngi at ibinalik ang tingin sa harapan ng 
jeep upang iabot ang bayad nito. Napatingin siya sa 
kanyang relo. Mukhang male-late siya sa una niyang 
subject. Kung bakit kasi na-late siya ng gising.

Napabuntong-hininga siya at tumingin sa 
dinadaanan ng jeep. Nasa kahabaan na sila ng 
Rimando Road, medyo malapit na sa kanilang 
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unibersidad. 

“Manong, sa tabi lang,” narinig niyang para ng 
katabi.

Hindi niya napigilan na sundan ng tingin ang 
pababang lalaki. Napakunot ang kanyang noo 
sapagkat ngayon niya lang napansin ang mataas na 
gupit nito. She thought about her Aunt’s foster sons 
from the Philippine Military Academy. She shrugged 
her shoulders. 

If she was true to herself, she would admit that 
the man who just got off the jeep was exceptionally 
good-looking. 
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“Deb, congrats! Dean’s Lister ka. Nakita mo na ba 
iyong naka-post sa bulletin sa third floor?” excited 
na balita ng classmate na si Carla. 

Hindi pa dumarating ang kanilang professor sa first 
subject kaya may oras pa sila para magkuwentuhan. 

“Talaga? Thanks, Carla. Check ko mamayang 
vacant period natin,” tuwang sagot niya. 

She couldn’t wait to break the news to her 
parents. She knew she would make them proud again.

“Galing mo, Sis, tatlo lang kayong MedTech 
students na nakapasok,” Carla added cheerfully. “By 
the way, nag-aaya si Haydee. Guest daw ang Calla 
Lily Band mamayang gabi sa Enrico’s. Sama tayo para 
makapag-unwind din tayo. Clean fun naman.” 

Hindi na siya kailangang pilitin ng kaibigan. 
Debbie knew her friends well. Most of them were 
members of affluent families from different provinces. 
They were rich, but disciplined. Kagaya na lang ni 
Carla na anak ng isang congressman sa Cagayan 
Valley. 
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Napagkaisahan nilang magkita-kita na lang sa 

nasabing bar kinagabihan. 

Napahaba ang dapat sana ay nap lang ni Debbie. 
Pasado alas ocho na siya nagising. Dali-dali siyang 
bumaba ng bahay upang maghapunan. Inabutan 
niya ang tiyahin at ang Ate Kriselda niya sa salas na 
nanonood ng Hollywood film. 

“Tita, Ate, lalabas po kami ngayon nina Haydz 
at Carla. Sa Enrico’s lang po,” paalam niya.

“Sige. Just eat your dinner first at pahatid ka 
na din mamaya sa ate mo. It’s quite late,” sagot 
ng kanyang Tita Donna sabay sulyap sa orasan na 
nakatayo malapit sa main door ng bahay.

“Sure, Tita, thanks po. Ate Kris, thirty minutes 
and I’m set,” nakangiti niyang sabi sa kapatid, 
pagkatapos ay tinungo na ang dining room ng bahay. 

—————

“Ate Kris, why don’t you join us? Sige na, Saturday 
naman bukas. And besides, tapos na ang exams mo, 
di ba?” pilit niya sa kapatid. 

Kriselda was two years her senior and currently 
taking up BA Social Sciences at the University of 
the Philippines Baguio. Her sister wanted to be a 
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lawyer. Sa kanilang magkakapatid, ang Ate Kris niya 
talaga ang mahilig magbasa ng ‘serious’ books. May 
complete collection din ito ng novels ni John Grisham. 

They were opposite in some ways. While Debbie 
was fun-loving and friendly, Kriselda was serious and 
deep, an introvert. Pero mahal na mahal niya ang 
kanyang ate. Ito kasi ang tipo na kayang isakripisyo 
ang lahat para sa mga nakababatang kapatid.

“No, Deb, but thanks all the same. Movie 
marathon kami ngayon ni Tita Donna.” Iginilid nito 
ang sasakyan sa tapat ng Enrico’s. “We’re here. Baba 
ka na, tawagan mo ako mamaya para masundo kita, 
okay?” Pinatakbo na nito ang kotse paalis.

Nakangiti siya habang inihahatid ng tanaw ang 
kapatid. 

—————

Tanaw ni Brandon mula sa loob ng kotseng 
ginamit nila ng kapatid na si Haydee ang babaeng 
nakatabi niya kaninang umaga sa jeep. Nasa loob na 
ng bar si Haydee kasama ang kaibigan nitong si Carla. 

Gusto niya munang magpahangin sa parking lot, 
bukas ang mga bintana ng kotse. In a week’s time, 
he would be graduating from the PMA.
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Brandon Evangelista was the only son of a 

business tycoon from Laguna. Four years ago, he 
decided to join the Philippine Military Academy 
despite his mother’s resistance. He could not blame 
his mother, she had always been very protective of 
him and his sister Haydee. Idagdag pa na marami 
itong naririnig tungkol sa kung gaano kahirap ang 
training sa naturang akademya. 

But he insisted. 

Good thing his father ruled that Brandon could 
decide for himself. 

It was not an easy road. He learned everything 
from the academy the hardest way. But it made him 
whole. He became his own person. He’d had his share 
of prestige and women. Perhaps it had something 
to do with the uniform. Pero hindi maikakaila na 
naka-uniporme man o hindi, madaming babae ang 
nahahaling sa kanya. 

Brandon possessed a gorgeous body. His tanned 
complexion gave accent to his proud features. Saang 
anggulo man tingnan ay makatawag-pansin ang 
kaguwapuhan ng binata.

Muli niyang tinanaw ang babaeng bagong dating. 

Napakaganda nito. Hindi nito kailangang magtaas 
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ng noo at magsuot ng diamante upang mahulaan na 
galing ito sa maharlikang angkan. It was written on 
the way she moved her head and carried herself. 

Natauhan siya mula sa pagkakatitig sa dalaga 
nang kumilos ito para pumasok sa Enrico’s. He 
hurriedly closed the car windows and got out of 
the car, na para bang hindi puwedeng mawala sa 
paningin niya ang babaeng papunta sa loob ng bar. 

—————

“Guys, ’til eleven lang ako, ha?” Debbie informed 
her friends, and then took a sip of her Shirley Temple 
drink. 

“But why? Hindi ka ba pinayagan ni Tita Donna 
na magtagal?” maarteng tanong ni Jay. 

Classmate din nila ang lalaki. Sa loob ng klase ay 
seryoso ito lagi at hindi mahahalatang gay. Pero kapag 
sila-sila na lang magkakaibigan ang magkakasama ay 
lumalabas na ang tunay na preference nito.

“Pinayagan, pero nakakahiya kay Ate Kris, 
maghihintay iyon sa tawag ko para masundo ako,” 
paliwanag niya. 

Napakunot ang noo niya nang masulyapan ang 
lalaki na papalapit sa puwesto nila. Biglang sumasal 
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ang pintig ng kanyang puso. Ipinagpapasalamat 
niyang medyo madilim sa loob ng bar kung hindi ay 
baka mapansin ng mga kaibigan ang pagiging uneasy 
niya. At bakit hindi? Ito ang lalaki na nakatabi niya 
sa jeep kaninang umaga lang. 

Ang lalaking muntik nang makahalik sa kanya! 

“Guys, this is my brother Brandon. Siya ’yong 
sinasabi ko na graduating this March sa PMA,” tuluy-
tuloy na pagpapakilala ni Haydee. “Kuya, friends ko.” 

Isa-isa silang ipinakilala ng dalaga sa kapatid 
nito. Nakangiti si Brandon at partikular na nakatutok 
ang mga mata nito sa kanya. Hindi niya magawang 
ngumiti sa pagkabigla. 

So, that explains the haircut and the physique. 
She gasped at the thought. Ano ba itong naiisip niya? 
Pati katawan ng lalaki ay napansin agad niya. 

Nagkakagusto na ba siya sa kapatid ni Haydee? 

Pinilit niyang umakto nang normal kahit madalas 
ay nahuhuli niyang nakatutok sa kanya ang tingin 
ni Brandon. Nagpaalam siya sa mga kaibigan nang 
malapit nang mag-alas onse. 

Nagulat siya nang tumayo si Brandon at 
magsalita.
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“Haydee, ihahatid ko ang kaibigan mo. Delikado 

kung magta-taxi siya. It’s too late.”

“No, thank you. My sister—” Naputol ang 
sasabihin niya nang sumabat si Haydee.

“Sis, Kuya will drive you home. Harmless ’yan, 
’wag kang mag-alala,” biro nito.

Tumango na lang siya at baka makahalata ang 
mga kaibigan sa pagkailang niya kay Brandon. 
Naglakad na siya palabas ng bar pagkatapos 
magpaalam sa mga kaibigan. Nayakap niya ang sarili 
nang maramdaman ang malamig na dapyo ng hangin. 
Lumingon siya upang tingnan kung nakasunod na si 
Brandon. Muntik siyang matumba dahil nabunggo 
niya ang lalaki sa dibdib sa ginawang pagkilos. 

Napatawa nang malakas ang binata. 

“Whoa, Lady, careful!” 

Hinawakan siya nito sa likod upang di siya 
mawalan ng balanse. Debbie felt good while being 
held by him. Pero lakas-loob niyang tinanggal ang 
kamay nito at nagpatiuna papuntang parking lot. 

—————

Sinundan ni Brandon si Debbie. Gusto niyang 
kutusan ang sarili. Bakit hindi? Napakabata pa ng 
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babae, kahit na ba matangkad ito sa edad nito. 

Napabuntong-hininga siya. He was already 
twenty-two years old. Debbie could be around 
seventeen, kaedad lang ni Haydee. Madami siyang 
nakaka-date sa tuwing nakakalabas ng akademya. 
May mga naging girlfriends din siya sa mga iyon. 
Pero pinipili niya iyong mga kaedad niya.

Ngunit napakalakas ng dating sa kanya ni Debbie. 
And for the first time in his life, he wanted to pursue 
a girl who was a lot younger than him. 

Tahimik sila habang bumibiyahe. Walang-imik 
na nagda-drive ang binata. Si Debbie ay nakatingin 
sa labas ng sasakyan. Nagsasalita lang ang dalaga 
kapag itinuturo ang lilikuang daan pauwi sa bahay 
ng tiyahin. 

—————

Bubuksan na ni Debbie ang pinto ng kotse ngunit 
hinawakan siya ni Brandon sa braso. Hindi iyon 
inaasahan ng dalaga kaya napalingon siya bigla rito. 
Isang pagkakamali. 

Ngayon ay malapit na malapit ang mukha nila 
sa isa’t isa. 

Tuluyang sinakop ng mga labi ni Brandon ang 
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kanyang natural na mapupulang labi. Sa pagkabigla 
ay hindi nakapag-protesta si Debbie. Marahan ngunit 
madiin ang ginagawang pananalakay ng mga labi 
ng binata sa bibig niya. Napapikit siya habang pilit 
pinapagana ang isip. 

This was her very first kiss. 

And she never thought that she would experience 
it at seventeen. At sa lalaking ngayong araw lang niya 
nakilala. Bigla siyang natauhan. Naitulak niya ang 
binata na tila nagising din at nahimasmasan. 

Dali-dali siyang bumaba ng kotse. 

Tamang-tama na siyang pagbukas ng Ate Kris 
niya sa gate kaya agad siyang nakapasok at tumuloy 
sa nakabukas na pinto ng bahay.

“Ate Kris, mauna na ’ko sa itaas ha, nahihilo na 
ako sa antok, eh. Thanks for waiting for me. Good 
night,” tuluy-tuloy niyang sabi bago ito hinalikan sa 
pisngi. Umakyat na siya sa hagdan.

Napapailing na sumunod sa kapatid si Kriselda.  
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Masayang-masaya si Debbie habang inaayos ang 
kanyang mga gamit na iuuwi sa Pampanga. Nagdesisyon 
siyang hindi na muna mag-enroll para sa summer 
class. Pati ang Ate Kris niya ay uuwi para makasama 
ang kanilang mga kapatid at magulang. 

Bukas na siya uuwi. Magko-commute na siya 
sapagkat nakabakasyon ngayon ang kanilang family 
driver na si Mang Mikor. Hindi nila pinapayagan ang 
kanilang ama na mag-drive nang malayuan bilang 
pag-iingat na rin sa kalusugan nito. 

Nauna nang isang linggo ang bakasyon niya kaya 
hindi na niya hihintayin ang kanyang Ate Kris pauwi 
sa kanila.

“Ate Kris, basta bukas gigisingin kita nang maaga, 
ha? Marami kasing mag-uuwian, baka wala akong 
maupuan,” paalala niya sa kapatid na nahiga na sa 
kama. Ito ang maghahatid sa kanya sa terminal ng 
bus. 

“Okay,” nakapikit na sagot nito.

Natatawang tinunghayan ni Debbie ang 
nakatatandang kapatid. Mukhang manika ito sa 

2



Lavender And Love Letters - Lily Angela
sobrang haba ng mga pilik-mata nito. Hindi ito 
kasimputi niya ngunit hindi rin ito masasabing 
morena. 

They were almost of the same height but Kriselda’s 
body was a knock-out. She had a very slender figure 
with great curves, all at the right places. 

Not that Debbie wasn’t sexy. But she was more 
on the voluptuous side. It was not only once or twice 
that she had voiced out to her Ate Kris that she’d 
rather have her sister’s slim figure. 

Hindi niya ikinatutuwa ang kanyang malulusog 
na dibdib. Iniisip niyang napakabata niya pa para 
sa hubog ng mga iyon. Mas gusto niya ang katawan 
ng ate niya—pang-supermodel. Debbie was not that 
bothered about her body. She just liked her sister’s 
figure better.

Natapos rin siya sa pag-aayos ng gamit sa 
kanyang hindi kalakihang travelling bag. Hindi niya 
kinalimutang unahin ang mga pasalubong sa kanyang 
mga magulang at kapatid. 

She took a half-bath before finally going to sleep. 

—————

Laking pasalamat ni Debbie na kaagad siyang 
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nakasakay sa paalis nang bus papuntang Maynila. 
Dadaan ang nasabing bus sa Dau, Mabalacat, 
Pampanga kung saan siya susunduin ng ama. Mula 
sa nasabing terminal, tatlumpong minuto hanggang 
isang oras pa ang kanilang ibibiyahe papuntang 
Hacienda Villegas.

Kasalukuyan niyang inaayos ang dalang travelling 
bag sa kanyang paanan nang maramdaman niya ang 
pagtabi ng isang pasahero sa kanya. Pag-angat niya 
ng paningin ay muntik na siyang himatayin sa gulat.

“What are you doing here? Sinusundan mo ba 
ako?” sa pagkagitla’y tanong niya sa pasaherong 
walang iba kundi si Brandon.

Napakunot-noo ang lalaki sa kanyang tanong. 

“Why, Miss Villegas? Do you, by any chance, own 
this bus?” he said with a lopsided smile.

“Of course not. I’m just surprised to see you 
here,” ang taas-noong sagot niya. 

Hindi na siya nagtataka kung paano nito 
nalaman ang kanyang apelyido. At hinding-hindi niya 
ipapahalata rito ang bigla niyang pagka-conscious. 
Bumaling siya sa labas.

Paglingon niya ay nasalubong niyang muli 
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ang nakatitig na mga mata ng binata. Nais niyang 
pamulahan ng mukha sapagkat sigurado siyang 
kanina pa ito nakatingin sa kanya.

Parang nababasa nito ang kanyang mga naiisip.

And when Brandon laughed softly with merriment 
in his eyes, she could swear that he could guess her 
feelings.

“You—brute!” Sa inis ay naitulak niya ang binata 
na muntikan nang mahulog sa kinauupuan kung 
hindi ito nakakapit sa upuan sa harap nito.

“Too violent, Deb,” kutya nito. “May nasabi 
ba akong masama?” Natatawang umayos ito sa 
pagkakaupo. 

Amusement was still apparent on his face. Sa 
halip na sumagot ay inirapan niya ito. Humalukipkip 
siya at tumingin sa kabilang direksiyon. 

Bakit ba siya napipikon dito? Tama naman ang 
binata, wala itong ginagawang masama sa kanya. Ano 
ba mayroon ang lalaking ito at nawawalan siya ng 
control sa nadarama? At iyon ay buhat pa nang una 
silang nagkita. Napalakas ang kanyang paghugot ng 
hininga sa naisip. 

—————
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Brandon looked adoringly at the woman beside 

him. He felt at home just by being with her. He felt 
warm at the thought that she was also attracted to 
him, just as he was drawn to her. 

Debbie could not deny it. 

Ah, Debbie, my sweet, innocent girl…

Hindi niya napigilang iangat ang kanyang kanang 
kamay upang hagurin ang buhok na tumatabing sa 
kaliwang pisngi ng dalaga. Nakatutok pa rin ang 
paningin nito sa labas ng bintana. Napaigtad ito at 
gulilat na napatingin sa kanya. Bemusement was all 
over her face. 

Tumikhim muna siya bago lakas-loob na kinabig 
sa dibdib ang nabiglang dalaga. They stayed that way 
until Debbie wriggled out of his arms.

“I’m sorry, Deb,” walang-mahagilap na usal niya.

Ikinulong niya ang mukha ng dalaga sa kanyang 
dalawang palad bago muling nagsalita. “Deb, can I 
see you some time soon?” 

—————

Napatitig si Debbie sa binata. Wala siyang maisip 
na isagot dito sapagkat kanina pa siya tila nawalan ng 
lakas. Ang nais na lamang niyang gawin ay namnamin 
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ang bawat sandali nang mga oras na iyon. 

Nais niyang magtatatalon sa tuwa kahit walang 
ibang sinabi ang binata kundi nais nitong magkita 
sila sa malao’t madali. 

Could it be that he felt the same way she did? 
She could only keep her fingers crossed that this 
drop-dead-gorgeous man was also attracted to her. 
Napailing siya sa naisip. Bigla niyang naalala ang 
kanyang ama at ang mga pangaral nito sa kanilang 
magkapatid. She suddenly felt guilty. 

And to think that she was only seventeen years 
old! Ang kanyang Ate Kris ay ni hindi nag-e-entertain 
ng mga manliligaw. At talagang napakarami nitong 
tagahanga. Ikiniling niya ang mukha upang makawala 
sa pagkakakulong sa mga palad nito.

“I-I’m sorry, Brad, pero hindi puwede. I don’t 
need to explain. Basta hindi puwede. Excuse me.” 
Iyon lang at tumayo na siya upang lumipat sa upuang 
malapit sa unahan ng bus. Natanaw niyang may 
bagong baba na pasahero. 

Hindi na pinigilan ni Brandon Si Debbie. 
Sinundan na lamang nito ng tingin ang dalaga.

At least she has her own endearment for me, he 
thought. 
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He loved the way she called her Brad.

—————

Kasalukuyang nasa burol nang hapong iyon ang 
mag-anak na Villegas. Nangangabayo sa parteng 
kapatagan ang magkakapatid habang ang mag-
asawang Antonio at Viktoria ay nag-ba-barbecue ng 
marinated meat malapit sa malaking picnic blanket 
na nakalatag sa ilalim ng puno. Dalawang kilometro 
ang layo nito sa mansion ng pamilya. 

Ang Hacienda Villegas ay isa sa pinakamalaking 
estado sa Southern Pampanga. May mahigit sandaang 
tauhan ang hacienda at mga pangunahing produkto 
nila ay kape at palay. Ang ibang pamilya ng mga 
manggagawa ay sa loob na ng hacienda nanirahan. 
May libreng pabahay ang mabait na mag-asawang 
Villegas. 

Mahal na mahal ng mga taga-hacienda ang mga 
Villegas dahil sa kabutihang loob ng mga ito. Pati 
ang mga anak ng mga ito ay hindi kakikitaan ng 
katayugan ng pag-uugali. 

Tinawag ni Don Sergio ang pangalawang anak 
mula sa burol.

“Papa!” ang masayang tugon ni Debbie. “What can 
I do for my ever-so-handsome father?” napahagikgik 
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na dagdag ng dalaga. Itinali nito ang kabayo sa sanga 
ng isang puno.

“May good news kami ng mama mo sa ’yo, Hija,” 
anang don.

“Ano ’yon, Pa?” Biglang namilog ang mga mata 
niya nang mapansin na kakaiba ang ngiti ng mga 
magulang. “Ma, Pa, don’t tell me…“

Nakangiting tumango ang don at nakuha agad 
ni Debbie ang balitang nais iparating ng mga ito.

“Oh, my God!” Iyon lang at nagtatatalon nang 
niyakap niya ang mga magulang na maluha-luha rin 
sa tuwa. 

“Tumawag kagabi ang lola mo mula sa America 
at pumayag na siya na doon mo na ituloy ang pag-
aaral mo ng pre-Med hanggang Med proper gaya ng 
hiling mo, Anak,” nakangiting paglilinaw ng kanyang 
inang napakaganda pa rin sa edad na forty-two. 

“Thank you, Ma, Pa. I know that, somehow, you 
helped me convince Lola. I still can’t believe it,” aniya.

“You’d better believe it now, Hija. Anyway, you 
really deserve it, your Lola was impressed when you 
made it to the Dean’s List on your first year.” Malungkot 
na ang mukha ng papa niya ngayon. “Ang hiling lang 
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namin ng mama mo, Deb, sana magpakabait ka 
doon. Alagaan mo ang sarili mo. Please don’t fail us 
and your sisters. Iba ang Amerika, Anak. Sana lagi 
mong tatandaan ang mga pangaral namin simula 
noong maliliit pa kayong magkakapatid.” Sumungaw 
ang luha sa mga mata ng don.

Niyakap ni Debbie ang ama habang naglalambing 
na inihilig ang ulo sa balikat nito. 

“Pa, tama na po. Nangangako po ako sa inyo ni 
Mama ngayon. I will never ever forget the values you 
instilled in me. Ako pa din po ang Debbie na anak 
n’yo pagbalik ko. At saka, uuwi naman ako dito once 
a year, right?” nakangiti niyang dagdag.

“Naku, tama na nga ’yan. Baka magkaiyakan 
tayong lahat niyan. Hija, tawagin mo na ang mga 
kapatid mo at nang makapag-merienda na tayo,” 
utos ni Doña Viktoria.

“Ma, Pa, may isa po pala akong hiling since hindi 
na ako mag-e-enroll sa Baguio this coming June,” 
naalala niya. “I’m not sure if you’ll let me, pero nag-
i-invite po kasi iyong friend ko, si Haydee. Nakilala 
n’yo na po siya n’ung umakyat kayo ng Baguio. Iyong 
taga-Laguna po? Debut po kasi niya this May. Kasama 
po kaming mga kaibigan niya sa entourage. Sige na 
po, Pa. Baka last time ko na sila makasama ngayon 
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kasi pupunta na akong New Jersey sa July. Please, 
Papa…” naglalambing niyang saad sa ama.

“Okay, Hija. Pero overnight lang, ha? At 
ipapahatid kita kay Mang Mikor,” pagtatapos ng don.  

Tuwang-tuwa na agad siyang nag-text kay 
Haydee. Sa birthday na lang nito niya ibabalita sa 
mga kaibigan na paalis na siya papuntang America. 

She felt a little sad at the thought. 

—————

Alam ni Debbie na mayaman sina Haydee pero 
hindi niya akalain na ganoon kayaman. Napakalaki 
ng bahay ng pamilya ng dalaga, at halatang ibinayad 
iyon ng isang magaling na arkitekto. Sa foreign 
magazine pa lamang siya nakakita ng gayong disenyo. 

Lumanghap siya ng sariwang hangin pagkababa 
ng kotse. Tamang-tamang sinalubong siya ng mga 
kaibigan na naunang dumating kaysa sa kanya. 
Nagyakap silang magkakaibigan. Halos dalawang 
buwan silang hindi nagkita-kita kaya hindi maampat 
ang kanilang kuwentuhan. 

Inihatid siya ng mga kaibigan sa kuwartong 
gagamitin nila. Inilabas niya mula sa garment bag ang 
lavender gown na isusuot niya sa party ni Haydee. 
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Pagkatapos ayusin ang iba pa niyang gamit 

ay nagyaya si Haydee na bumaba sila para mag-
merienda. Iginala ni Debbie ang mga mata sa mga 
taong pulos abala sa pag-aayos ng lawn para sa 
pagdiriwang mamayang gabi. 

Tha place where the party would be held was 
very cozy. Pati ang mga bulaklak na naroon ay puro 
mamahalin. 

Pagkatapos mag-merienda ay bumalik silang 
magkakaibigan sa guest room upang magpahinga 
saglit. Dahil pagod sa biyahe, nakatulog si Debbie. 

Mag-a-alas seis na siya nagising. Nakaligo na sina 
Carla at Meg na siyang mga kasama niya sa kuwarto. 
Naghanda na rin siya para sa party. Eksaktong alas 
ocho ay tapos na sila sa pag-aayos ng sarili. 

Debbie undoubtedly stood out in her elegant 
lavender tube long gown. Hinayaan niyang nakalugay 
nang maayos ang mahabang buhok. Lalo siyang 
tumangkad sa suot na silver stilettos. Ang sinumang 
makakakita sa kanya ay hindi mag-aakalang labing-
pitong taong gulang lamang siya. 

Kahit ang mga kaibigan ay napabulalas sa 
paghanga sa dalaga.

“Naku, Sis, wala ka namang balak na talbugan 
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ang debutante niyan? Why, you’re so beautiful!” 
humahangang palatak ni Jay. Bahagya pang 
pumilantik ang mga daliri nito habang nagsasalita. 
“Sorry na lang kayong lahat dahil sa ’kin mapupunta 
ang pinakaguwapong lalaki ngayong gabi,” ang 
malanding dugtong nito habang nakatingin sa 
hagdan. 

Sinundan niya ng tingin ang tinutukoy nito. 

She met the dark eyes of Brandon Evangelista as 
he steadily tackled the flight of stairs. 

Umiwas siya ng tingin. 

And why not? Brandon’s gaze was piercing 
through her, she could not help shivering. 

Pero hindi niya maiwasan na ibalik ang titig sa 
binata. She told herself it was for Haydee. Escort nito 
ang kapatid at kasalukuyang naglalakad ang dalawa 
papunta sa makeshift stage. 

Brandon looked breathtakingly handsome in his 
dark gray suit and expensive tie. His deep set eyes 
exuded power that seemed to affect Debbie even at 
a distance. She guessed his height to be five-eleven, 
certainly dominating.

She could feel herself blushing when Brandon 
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caught her stare. Pilit niyang iwinaksi ang 
nararamdamang pagkabog ng dibdib sa pamamagitan 
ng pakikipagkuwentuhan sa mga kaibigan na kasama 
niya sa mesa.

Pinilit niyang mag-enjoy nang gabing iyon. Debbie 
was feeling really uneasy. Pakiramdam niya kasi ay 
may naka-bantay sa bawat kilos niya. Nagkatuwaan 
silang uminom ng red wine nina Meg at Carla. At 
dahil hindi sanay sa alkohol, madali siyang nahilo. 

Nang hindi na makaya ang pagkahilo at antok, 
she decided to go to their room upstairs. 

Pagpihit niya ng seradura ay bumukas agad iyon. 
Hindi na siya nag-abalang buksan ang ilaw dahil 
may banaag ng liwanag na nagmumula sa bintana 
ng kuwarto. 

Tinahak niya ang direksyon ng kama at nahiga. 
Ipinikit niya ang mga mata. Nagulat siya nang may 
biglang gumalaw sa kanyang tabi. Nawala bigla ang 
antok niya. Gayak siyang sisigaw nang takpan ng 
estranghero ang kanyang bibig. 

Mula sa kaunting sinag na galing sa labas ay pilit 
niyang inaninag ang kaharap. 

It was none other than Brandon Evangelista!
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Mali siya ng pinasok na silid! Sa dinami-dami 

ng silid sa mansion ay iyon pa ang aksidenteng 
napuntahan niya. 

Tatayo na siya ngunit lalong humigpit ang hawak 
sa kanya ng binata. Kitang-kita na niya ngayon ang 
mga mata nitong matiim na nakatitig sa kanyang 
mukha. Nakapag-adjust na ang kanyang paningin 
sa dilim.

Halos ga-dangkal na lamang ang pagitan ng 
kanilang mga mukha. At pakiramdam niya ay 
natutunaw ang lahat ng kanyang buto habang 
nakikipagtagisan ng titig sa lalaki. 

Naramdaman niya ang bahagyang pagdaiti ng 
mga labi nito sa kanyang bahagyang nakaawang na 
mga labi. Hindi niya namalayan na napakawalan na 
nito iyon. 

At dala siguro ng kanyang nainom na alak ay 
kusa siyang tumugon sa nakalalasing na halik ng 
binata.

What am I doing? hirap na usal ni Brandon sa 
isipan. 

Hindi nito magawang bitawan ang dalagang 
nasa mga bisig. Alam nitong kailangan na nitong 
pakawalan ang babae habang may natitira pa itong 
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control sa sarili. 

Ngunit ang kaaya-ayang samyo ng babae ay 
pumipigil dito na huminto sa pananalakay sa basal 
na mga labi ng ka-ulayaw. 

The girl was way too young, for God’s sake! 

Debbie felt the sudden urge to respond to the 
kisses and caresses that Brandon was making. Heat 
ran through her veins to the portal of her womanhood. 
It was heaven to be in his arms. 

At napatunayan niya nang mga sandaling iyon 
na gusto niya ang binata, gaya ng nararamdaman 
nito para sa kanya.

Nag-angat ng paningin si Brandon at kinuyumos 
nito ng halik ang kanyang mga labi habang ang isa 
nitong palad ay naglakbay mula sa kanyang tiyan 
pababa sa kanyang puson. She writhed in anticipation. 

Ipinikit niya ang mga mata nang maramdaman 
ang katawan ng binata sa kanyang ibabaw. Yumakap 
siya rito nang mahigpit at kusang inialay ang sarili 
para sa binata. 

Nais makonsyensya ni Brandon sa nakikitang sakit 
na nakabalatay sa mukha ng babae. He whispered 
soft words of reassurance in her ear, telling her the 



Lavender And Love Letters - Lily Angela
pain was fleeting. 

Then he saw her nod, as if giving him permission 
to go on loving her.

And so, he did.
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Tapos nang mag-empake ang magkakaibigan. 
Napagkasunduan nilang sabay-sabay na umuwi papunta 
sa kani-kanyang probinsya pagkapananghalian. 

“Paano, mga Sis, see you na lang sa June sa 
Baguio?” sabi ni Carla habang tinituyo ang bagong 
paligong buhok. 

“Surely, Sis,” sang-ayon ni Meg. Handa na itong 
bumaba para sa pananghalian. 

Walang nakakapansin sa hindi pagsali ni Debbie 
sa usapan. Hindi alam ng dalaga pero ayaw niya 
munang ipaalam sa mga kaibigan ang napipinto 
niyang pag-alis papuntang Amerika. Tatawagan na 
lang niya ang mga kaibigan kapag nasa New Jersey 
na siya. 

Nais mangilid ng luha mula sa mga mata niya. 
Alam niyang walang sinuman sa mga kasama niya 
ang may alam sa nangyari nang nagdaang gabi. 
Tulog na ang mga ito nang lumipat siya ng kuwarto 
bandang alas tres ng madaling araw kanina. Nais 
niya sanang tawagan ang kanilang driver upang 
magpahatid na rito pauwi ngunit magtataka iyon pati 

3
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na rin ang kanyang mga kaibigan, lalung-lalo na ang 
pamilya ni Haydee. 

Except for Brandon, of course. 

Hindi niya ngayon alam kung paano haharapin 
ang sitwasyon. 

Napalingon silang lahat sa pintuan nang may 
kumatok nang sunud-sunod. Kusang bumukas ang 
pinto at tuluy-tuloy na pumasok si Haydee. Naka-
roba ito, nakapatong iyon suot nitong manipis na 
pyjama set na kulay rosas. Halatang bagong gising 
lamang ito.

“Bukas na kaya kayo magsiuwi. Sige na, mag-
swimming muna tayo. Treat ni Kuya Brandon,” 
pamimilit nito.

“Why not?” Carla agreed excitedly.

Lahat ay sumang-ayon na magpalipas ng isa pang 
gabi roon. Maliban kay Debbie.

“Sis, pasensya na, ha? Alam mo naman na isang 
gabi lang ang paalam ko kay Papa,” paumanhin niya. 

Ang totoo ay nais lamang niyang iwasan ang 
pagku-krus ng landas nila ni Brandon. Alam niyang 
kapag tumawag siya ngayon sa kanyang mga 
magulang ay papayagan siya ng mga ito. Malaki ang 
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tiwala ng mga ito sa kanila ng kanyang Ate Krisel.

And she had broken their trust last night. 

Agad silang umalis ni Mang Mikor matapos niyang 
makapagpaalam sa mga magulang ng kaibigan. 

—————

Five years after…

Limang taon na pala mula nang nagpunta siya 
ng Amerika. Sa U.S. na rin siya nagtrabaho bilang 
medical technologist. 

Plano niyang mag-ipon muna bago mag-enroll 
sa med school kahit na tutol ang kanyang lola at 
mga magulang. Kaya naman daw tustusan ng mga 
ito ang kanyang pag-aaral. Ngunit desidido siyang 
magtrabaho muna. 

Debbie was enjoying her job very much, in 
fact, she was promoted after a year of being a staff 
employee. Mga medical pathologists ang kasama niya 
sa bagong department. 

Debbie had decided that she would specialize 
in pathology. But right now, she was having second 
thoughts about pursuing medicine at all. 

After five years of being far from her family, 
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parang gusto na niyang umuwi sa Pilipinas at doon 
na lang ituloy ang pangarap na maging doctor. 

Minsan lamang siyang nakauwi sa Pilipinas 
sa loob ng limang taon. And that was three years 
ago. Ngunit dalawang beses namang bumisita ang 
kanyang mga magulang sa Amerika. Sa pangalawang 
pagbisita ng mga ito nang nakaraang taon ay kasama 
pa ang kanyang mga kapatid. 

She missed her family so much. 

Her first year in New Jersey was so lonely she 
could have taken the first flight back home. Pero 
ang pangyayari bago siya umalis ng Pilipinas ang 
pumipigil sa kanyang bumalik doon. 

Tinawagan niya ang kanyang Ate Kris.

“Kelan ka ba makakapagbakasyon dito?” masayang 
lambing ng ate niya matapos nilang magkumustahan. 
Sa edad na dalawampu’t lima ay wala pa rin itong 
asawa. 

“I am thinking of coming home this summer, Ate. 
Di pa definite ang date pero mid-April siguro. I miss 
all of you so much,” nalulungkot nang sabi niya.

“O, sige na, Sis. Gabing-gabi na dito. I miss you 
and do take care of yourself there.” Kris hung up after 
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she had said good night. 

Pagkababa ng telepono ay napasandal si Debbie 
sa swivel chair. The thought of coming home suddenly 
brought upon her a sudden realization. 

Brandon…

At hindi niya napigilang maalala ang mga 
naganap bago siya nagtungo sa America limang taon 
na ang nakakaraan…

—————

Naalimpungatan si Debbie nang tumunog ang 
kanyang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table. 
Inaantok pa ang kanyang diwa ngunit pilit niyang 
idinilat ang kanyang mga mata upang aninagin ang 
oras mula sa kanyang cellphone. Mag-a-alas doce na 
ng hatinggabi at hindi nakarehistro sa phonebook niya 
ang numerong tumatawag.

“Hello?” paos ang boses mula sa pagkakatulog 
niyang sagot.

“Deb? This is Brandon…” 

Silence. 

Hindi siya makapagsalita. Halos dinig niya 
ang sikdo ng kanyang dibdib. She could admit now 
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that after Haydee’s birthday two weeks ago, she had 
missed this man. Hindi na sila nakapag-usap bago 
siya umalis. Mas pinili niyang iwasan ang lalaki dahil 
sa nararamdamang hiya sa nangyari nang gabi ng 
kaarawan ni Haydee. 

Pagkaraan ng ilang minuto ay muling nagsalita 
si Brandon.

“I-I want to see you. I’m here in Clark now to process 
some papers. If you are not so busy tomorrow...?” tila 
kinakabahang tanong nito. 

Sinadya ng binata na magpunta ng Pampanga 
hindi dahil may inasikaso itong papeles kundi upang 
sadyaing makita at makausap si Debbie. After what they 
had shared that night, ginawa nito ang lahat upang 
makalimutan ang dalaga. Napakabata pa ni Debbie at 
marami pang puwedeng gawin sa buhay. Ayaw nitong 
maging dahilan upang magsisi ang babae balang-araw 
sakaling hindi matupad ang mga pangarap nito. 

Pero sabi nga nila, makapangyarihan ang puso at 
minsan hindi ito kayang diktahan ng isipan. 

So here he was…

“I’m sorry, Brandon, but I can’t.” Debbie pressed the 
end button of her cellphone then immediately turned 
it off. 
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Napasubsob siya sa kama. Gusto niyang magalit sa 

sarili kung bakit siya tumanggi sa paanyaya ng binata. 
Ngunit ayaw niyang magkaroon pa ng komunikasyon 
dito. 

She was flying to the U.S. soon to fulfill not only 
her dream but her parents’, too. 

Umagos ang luha sa kanyang mga mata. Hindi 
niya inakala na darating siya sa sitwasyong ganito. 
Napakabata niya pa at mahal na mahal niya ang 
kanyang mga magulang. 

She was thirteen when she first had her menstrual 
period. Nang malaman iyon ng kanyang ina ay 
kinausap siya nito nang sarilinan sa kanyang kuwarto. 

Her mom patiently explained to her the relevance of 
that milestone to her as a woman. Nangako siya nang 
araw na iyon sa kanyang ina na pag-iingatan niya ang 
kanyang pagkababae hanggang sa siya ay makapag-
asawa. At nangako siya na ang kanyang magiging 
asawa lamang ang magkakaroon ng karapatan sa 
kanyang katawan. 

Napahagulgol siya nang maalala ang araw na 
iyon. Sinira niya ang kanyang pangako sa ina. 

She could blame Brandon. 
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But she had herself to blame too. 

She turned on her cellphone upon waking up. 
Sunud-sunod ang pagtunog niyon. Text messages. 

Binasa niya ang unang mensahe na alam niyang 
galing kay Brandon base sa numerong nakarehistro. 
Nakikipagkita pa rin ang binata sa kanya at sinabi 
nito sa text na hihintayin siya nito sa SM San Fernando 
mamayang alas doce ng tanghali. Hindi raw ito aalis 
doon kahit na gumabi pa. 

At aasa raw itong darating siya kahit late na. 

Napabuntong-hininga ang dalaga. Alam niyang 
gagawin iyon ng binata. Nakaramdam siya ng 
magkahalong inis at kaba. Bakit ba kasi napaka-
demanding nito? Hindi man lang itinanong kung gusto 
ba niya itong makita. Gusto niyang matawa sa naisip. 
Dahil ayaw man niyang aminin ay nais na din niya 
itong masilayan. Nais niyang pamulahan ng mukha 
sa imahe ng binata na biglang lumitaw sa kanyang 
imahinasyon. 

Goodness! Paano ba niya malilimutan ang 
matipuno nitong katawan at ang mabango nitong 
hininga? And that night…

Brandon was not her usual type. She used to 
admire boy-next-door kind of guys. Brandon, on the 
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other hand, was ruggedly handsome with his deep, dark 
eyes. Hindi rin ito masyadong ngumingiti na sobrang 
nakaka-intimidate, lalo na kapag hindi pa ito lubusang 
nakikilala. 

She could imagine John, the army soldier character 
in Nicholas Sparks’ book entitled ‘Dear John’. She 
remembered imagining herself in-love with the said 
hero in the novel. Parang nakikita niya ang katauhan 
ng nasabing bida kay Brandon.

Hinamig niya ang sarili at sumulyap sa kanyang 
relos. Sa isang iglap ay pumasok siya ng kanyang 
kuwarto at binuksan ang kanyang dresser. She found a 
white sundress with a scattered shade of lavender—her 
favorite color. 

Debbie smiled when he touched her hand. It felt 
good to be held by this man. 

She was still feeling guilty somehow. Ang alam ng 
mga magulang ay kakatagpuin niya ang mga kaklase 
noong high school. 

She dismissed the thought. She was leaving soon 
and she believed that this ‘date’ would give her more 
memories of Brandon to cherish while she was away. 
Hindi niya alam kung magkikita pa ulit sila ng binata 
pagkatapos ng araw na ito. Pagkaalis niya papuntang 
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Amerika, posible na madali siya nitong makalimutan. 

At bakit hindi? Ito ang klase ng lalaking hindi 
kailangang manligaw ng babae. Alam niyang 
napakaraming humahanga rito, lalo na at ganap na 
itong opisyal. 

Ibinukas niya ang bintana ng bagong Toyota 
Fortuner pagdating nila sa gate ng isang farm. Gawa sa 
mga inukit na kahoy ang may kataasang gate ng farm.

Halos kalahating oras din ang biyahe nila mula 
sa San Fernando papunta roon. At sa buong panahon 
ng biyahe ay tungkol sa trabaho nito ang kanilang 
pinag-usapan. Walang nagbukas tungkol sa nangyari 
sa Laguna dalawang linggo na ang nakararaan.

Hindi kalakihan ang farm ngunit napakaganda 
nito at sagana sa mga punong namumunga. Muntik 
na siyang mapabulalas sa paghanga nang masulyapan 
ang isang napakalaking greenhouse. The owners must 
have green thumbs. Napakaraming bulaklak ng mga 
halaman sa loob ng nasabing greenhouse. 

Kapag nakita ito ng kanyang ina ay malamang 
na magbabad ito roon. Her mother had always been 
a plant-lover. 

She felt at home when she breathed in the fresh air. 
She would surely miss this when she’s in New Jersey. 
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Ipinagbukas siya ng pinto ng binata nang 

naiparada na nito ang sasakyan. Hindi kalakihan ang 
bahay ng tiyuhin nito ngunit maganda iyon. Halatang 
matibay ang kahoy at materyales na ginamit doon. 

Lalo siyang humanga nang makita ang loob ng 
bahay. The owners must be minimalists, she thought. 
Fully-carpeted ang sahig at talagang kakaunti 
ang kasangkapan sa loob ng bahay. Mababa ang 
pagkakayari ng mga sofa. Gawa rin iyon sa mga 
magagandang klase ng kahoy na sigurado siyang 
ipinasadya sapagkat nakalapat ang lahat ng iyon sa 
mga dingding ng sala. 

There was a huge rectangular mirror situated at 
the middle portion of the wall. Makatawag-pansin ito 
dahil sa eleganteng pagkakaukit ng frame niyon. 

Naputol ang tahimik niyang pagsisiyasat sa 
kabuuan ng bahay nang marinig nila ang masayang 
tawanan mula sa dining hall ng bahay. Pinuntahan 
sila ng mga ito. Nahulaan niyang iyon ang tiyuhin at 
tiyahin ng binata base na rin sa edad ng mga ito. May 
hawig din ang matandang babae sa ama nina Haydee 
at Brandon. 

Ipinakilala siya ng binata sa mga ito bilang 
katipan. Gusto niyang kiligin sa tuwa. She felt proud 
that this man was her boyfriend. 
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Mainit ang naging pagtanggap ng matatanda sa 

kanya. Pinilit silang pakainin ng mga ito ng lumpiang 
ubod at malamig na buko juice. Ipinagmalaki ng mga 
ito na lahat ng mga iyon ay galing sa mga pananim 
sa kanilang farm. 

Nagkuwentuhan sila ni Tiya Zenny at doon niya 
nalaman na kaya ang mag-asawa na lamang ang 
naroon sa bahay ay dahil ang dalawang anak ng mga 
ito ay parehong may-asawa na at naninirahan sa 
Amerika. 

“Kaya kung ako sa inyo, mas magandang planuhin 
n’yong magkaroon ng madaming anak upang malayo 
man ang iba ay meron pa ring maiiwan sa Pilipinas 
na malapit sa inyo,” saad pa ng matandang babae.

Namimilyo ang matang sumulyap sa kanya si 
Brandon. Kinindatan pa siya nito. Namula siya sa 
ginawi ng binata. Umirap siya rito bago niya muling 
ibinaling kay Tiya Zenny ang paningin. May sariling 
usapan sina Brandon at Tiyo Rogel. 

Nakadulog sila sa mesa habang nagkukuwentuhan. 
Natutuwa siya sa mag-asawa dahil sa kabila ng edad 
ay mukhang malakas pa ang mga ito. Isa sigurong 
dahilan ay ang pagiging aktibo ng mga ito sa mga 
gawain sa maliit na farm ng mga ito. 
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Napag-alaman din niya na sagana sa gulay at 

prutas ang farm kung kaya halos lahat ng kinakain 
ng mag-asawa ay galing doon. Naisip niya na sa 
pagtanda ay mas nanaisin niya ang ganitong klase 
ng pamumuhay basta kasama niya ang lalaking 
minamahal. 

“O, paano, mga anak, kami ng inyong tiya ay may 
kakatagpuin lamang sa San Fernando. Mahalaga lang 
makausap namin ang supplier na iyon para sa mga 
pagkain ng manok at baboy,” ani Tiyo Rogel. 

Kaya pala nakagayak ang mga ito nang dumating 
sila.

“Sige po, Tiyo Rogel. Hihintayin na lang po namin 
kayo bago ko ihatid mamaya si Debbie,” ani Brandon.

“Ipasyal mo muna si Debbie sa likod nang makita 
niya ang mga puno roon. Huwag mong gugutumin ang 
bisita mo, Brandon. Maraming prutas at mamiminindal 
sa loob ng ref,” bilin pa ng matandang babae sa binata. 

Nang makaalis ang matatanda ay isinama siya 
ng binata sa likod-bahay. Maraming balag doon ng 
iba’t ibang gulay. Napakarami ring bunga ng mga 
puno. May nakita siyang maliit na kubo sa ilalim ng 
isang puno. Ito siguro ang pahingahan ng mag-asawa 
tuwing hapon. Tumuloy sila roon. Nalulula pa rin siya 
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sa dami ng halaman sa paligid.

“Sila lang ba ang nakatira dito, Brandon?” tanong 
niya habang nakaupong iginagala ang paningin sa 
paligid ng farm. 

Napakapresko ng dapyo ng hangin kahit hindi pa 
tapos ang summer season. Dahil siguro sa madaming 
puno.

“Why, Sweetie? Afraid we’re alone here?” Bahagya 
pang umusod ang binata sa tabi niya habang pilyong 
nakangiti. 

Biglang nakaramdam ng kaba ang dalaga. 

Or was it anticipation? 

Bigla niyang naisip na sila lang ang naroon 
ngayon sa bahay. Napatayo siya sa kawalan ng maisip 
na sagot. Sa biglaan niyang pagtayo ay bumuway ang 
kanyang hakbang at bago pa siya nakagalaw ay nahila 
na siya ng binata palapit dito. 

Hinuli nito ang nakaawang niyang mga labi at 
mapusok na pinagpala iyon. Para siyang lalagnatin 
sa idinudulot nitong init sa kanyang katawan. She 
could admit now that she missed this man as much as 
he missed her. 

They were too consumed with their longing for 
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each other that they hardly noticed where they were.


