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ag-park si Carina sa harap ng malaking 
bahay sa gitna ng hacienda, pero nanatili 
siya sa loob ng kotse. Pinagmasdan niya 

lamang iyon habang nabuhay sa kanyang alaala 
nang huling tanawin niya niyon.  Kung paanong 
ipinagtabuyan siya roon na parang asong kalye. 
Kung paanong halos mabaliw siya sa kaiiyak habang 
pinanonood ang ama niyang nakaposas na inilalabas 
sa bahay na iyon.  

Madilim at bumabagyo nang gabing iyon pero 
nilakad niya ang mahigit limang kilometrong layo 
mula rito hanggang sa bahay nila sa bayan.  

Nilakad... 
Nagkakandarapa niyang tinakbo ang distansyang 

iyon. Hindi na niya maalala kung ilang beses siyang 
napasubasob sa lupa sa pagmamadali.  Maputik 
at duguan na ang mga kamay at tuhod niya bago 
makalapit sa bahay nila, at bigla ay bumigat ang 
kanyang mga hakbang.  

Paano niya sasabihin sa kanyang ina ang 
nangyari... kung ano ang ginawa ng mga Montecillo 
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sa ama niya?
At ngayon nga ay muli siyang ipinatawag dito, 

gaya ng pagpapatawag ng mga ito sa kanyang ama 
noong gabing iyon, sampung taon nang nakalipas. 

Kumurba ang labi niya. Hindi na mauulit, pangako 
niya sa sarili.  Kung siya nga ang nasunod ay hindi 
siya tutuntong sa anumang lugar na pagmamay-ari 
ng mga Montecillo.

Pero mapilit ang inay niya, panahon na raw para 
harapin ang mga multo ng nakaraan. Napailing siya 
sa kamusmusan ng katuwirang iyon. 

Gaya ng kamusmusan ng pag-iisip niya noong 
gabing sumama siya sa kanyang ama patungo rito. 
Tuwang-tuwa siyang sumakay sa kotse nila, excited 
na makita si Raphael Montecillo. 

Fourteen years old siya noon, at malaki ang crush 
sa nag-iisang anak na lalaki ng mga Montecillo.  
Nineteen years old ang binata at isang magandang 
lalaki. Pinaghalo sa mukha nito ang mestisuhing anyo 
ng ama at ang kakaibang ganda ng banyagang ina. 
At unang nakatawag-pansin sa mukha nito ay ang 
kakaibang mata nito. Berde ang kulay ng mga iyon at 
napapaligiran ng ubod-kapal at mapilantik na mga 
pilik. Tuwing nagtatama ang mga mata nila noon ay 
para siyang namamatanda at napapatitig na lang dito.  
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Naalala niya ang reaksyon nito sa mga may 
paghangang titig niya. Bahagya itong matatawa at 
guguluhin ang buhok niya. “Brat,” anito, “bilisan mo 
na kasi ang paglaki at nang maligawan na kita.” 

“Hintayin mo ako, Raphael, ha?” sagot naman niya 
at tatawa lang ito.

Napailing ulit siya. Kay laki na ng ipinagbago 
niya sa musmos na iyon. Sinira ng gabing iyon ang 
lahat ng mga pangarap niya. Lahat ng mga ilusyon 
niya sa buhay ay naglahong parang bula.

Hanggang sa ngayon ay hindi niya lubusang 
naintindihan kung ano ang mga nangyari. 
Inakusahan ni Ernani Montecillo, papa ni Raphael, 
ang ama niya na nagnakaw ng malaking halaga sa 
kompanya nito. Matagal nang tumayong katiwala 
ang ama niya rito; magkababata ang mga ito at 
matalik na magkaibigan.  

Kung paanong tinalikuran ni Don Ernani ang 
pagkakaibigang iyon at naniwalang magagawa 
ng  kababata ang binibintang nito, iyon ang tila 
nagbigay-hatol sa ama niya. Sa labis na sama ng 
loob, nagkasakit ito sa piitan at hindi pa natapos ang 
paglilitis ay pumanaw na ito.

May-kaya ang mga Montecillo, magaling ang mga 
abogadong inupahan ng mga ito. Napalabas nilang 
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totoo lahat ng ibinintang sa ama niya. Inilit sa kanila 
ang tanging bahay at lupa nila bilang kabayaran sa 
ninakaw raw nito. Wala silang natangay kundi ilang 
damit at tila palaboy silang  napadpad sa tiya niya sa 
Maynila.

Napabuntong-hininga siya at napatitig sa itim na 
telang nakasampay sa patsada ng bahay. Wala na nga 
si Don Ernani. Ano pa kaya ang dahilan kung bakit 
siya ipinatawag sa lugar na ito? May  magagawa pa 
ba ang paggunita sa nakaraan?  Gusto na niya iyong 
kalimutan. Kung bakit kasi dumating pa ang liham na 
iyon.  

Bumukas ang pinto ng bahay. Pinakawalan ni 
Carina ang hiningang tila naipit sa lalamunan niya 
nang bumungad doon ang panganay na kapatid ni 
Raphael, si Nina. At humugot muli siya ng malalim 
na hininga, pinangaralan ang sarili. Kaya niyang 
harapin nang taas-noo ang mga taong ito dahil 
walang-sala ang ama niya.

Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kotse 
at taas-noong bumaba. Nagtagpo ang mga mata nila 
ng babae. Sa una ay blangko ang mukha nito ngunit 
nang makilala siya ay nabuhay ang pagkamuhi roon.  

Natawa siya sa sarili. Bakit pa nga ba siya 
nakaramdam ng gulat sa reaksyon nito sa kanya, 
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ganoon din ang nakita niya sa mukha ni Raphael 
nang gabing palayasin siya nito mula sa pamamahay 
na iyon.

Derecho siyang naglakad palapit sa bahay at 
walang-atubiling umakyat sa hagdanan tungo sa 
front door. Nanatili si Nina sa harap ng pinto at 
hinintay ang paglapit niya.

“Bakit ka pa nagpunta rito?” bungad nito.
Sandali siyang nanatiling umid, pinagmasdan 

ang mukha ng kaharap. Hawig na hawig ito sa ina 
maliban sa mga mata nitong nakuha sa ama. Tanging 
si Raphael, sa tatlong magkakapatid, ang nabiyayaan 
ng kakaibang mga mata ng ina.  

“Pupunta ba ako rito kung hindi ninyo ako 
ipinatawag?” malamig na tanong niya.

“You’re not welcome here.”
Nanigas ang mukha niya. “Fine,” maigsing 

sagot niya at tumalikod na para bumalik sa kanyang 
sasakyan.  

Tiyempong dumating ang isa pang kotse.  Tumigil 
siya sa paglalakad para hayaan itong makalampas 
pero tumigil ito sa harapan niya.  Lumabas mula sa 
passenger’s side ang matandang abogado. Ito ang 
pumalit sa ama niya bilang katiwala sa kompanya ng 
mga Montecillo. 
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“Carina, I’m glad to see you made it,” anito.
Tumango lang siya at umikot sa likuran ng 

kotse nito para maabot ang sarili niyang sasakyan.  
Bumaling ang matanda sa bahay at nabasa ang 
mukha ni Nina. Dali-dali siya nitong sinundan.

“Sandali lang, Hija.” Kinapitan nito ang siko niya.  
“I think you should stay.”

“Atty. Franco,” timpi ang galit na binalingan niya 
ito, “pinaniwala ninyo ako na pinatatawag ako ng 
mga Montecillo rito.”

“Hija, ito ang huling kahilingan ni Naning.  
Sinusunod ko lang ang kagustuhan niya,” marahang 
paliwanag nito.

“Wala akong pakialam sa kagustuhan ni Naning 
Montecillo,” gigil na bulong niya. “Hindi ako 
nagpunta rito para yurak-yurakan na naman ng mga 
Montecillo ang pagkatao ko o ng ama ko.”

“Carina...” Nag-atubili ang abogado, tila nag-isip 
kung ano ang sasabihin. “Sa bandang huli, naniwala 
si Naning na walang kasalanan ang ama mo sa 
nangyari. Nagsisi siya sa nagawa niya sa inyo ng ina 
mo.”

“Wala akong pakialam!”
“Really?” Nilampasan ng mga mata niya si Atty. 

Franco at tinagpo ang malalamig na mata ni Raphael. 
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Ito pala ang nagmamaneho ng kotseng naglulan sa 
matandang abogado.  

Sa tindi ng kanyang galit ay di niya napansing 
itim na Jaguar ang sinakyan ng mga ito. Ang binata 
lang ang nagmamay-ari ng ganoong sasakyan sa 
lugar na ito. Kahit pa man noon ay hilig na nito ang 
magagarang kotse.

“You’ve done a good job of growing up, Brat,” 
anito at naglakbay ang mga mata sa katawan niya. 
Pero basa na niyang panunuya ang naroroon at hindi 
paghanga.

Dama niyang tila haplos ang paggala ng mga 
mata nito, mula sa mahahaba niyang binti na lantad 
sa above the knee niyang palda, paakyat sa balakang, 
sa baywang, sa mga braso niyang lantad din sa 
sleeveless blouse niya at saglit na natutok sa kanyang 
dibdib bago muling nagtagpo ang mga mata nila. 

“I’m impressed,” halos bulong nito pero abot-
dinig pa rin niya. 

Lalo lang niyang itinaas ang baba at nagkunwang 
hindi apektado ng panunuya nito. Ayaw niyang 
maunang magbawi ng tingin, pero pinamulahan 
siya ng pisngi sa patuloy na pagtitig nito. Umangat 
ang isang kilay nito at binawi niya ang tingin para 
balingan si Atty. Franco.  
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“Uuwi na lang ako, hindi ko nakikita ang saysay 
ng pagpunta ko rito,” aniya.

“Please stay, Hija.”
Nagtiim ang mga bagang niya. Ngunit hindi niya 

kayang hiyain ang matanda at ayaw niyang mawalan 
ng kontrol sa harap ng mga taong ito.

Inialok nito sa kanya ang siko nito at matapos 
ang ilang tahimik na sandali ay kinapitan niya iyon at 
sabay silang naglakad tungo sa bahay. 

Sumunod si Raphael. Lihim na nagpasalamat ang 
dalaga sa pagsuhay na iyon ni Atty. Franco. Nginig-
tuhod niyang hinakbang ang hagdanan, pilit siyang 
dinadaluyong ng masasamang alaala.

Binuksan ni Nina ang pinto para makapasok 
sila sa loob pero matalim pa rin ang titig nito sa 
kanya.  Hindi na niya ito pinansin, habol-hininga 
niyang pinakalma ang sarili. Hindi niya kailanman 
ipahahalata sa mga taong ito ang kanyang kahinaan.  

       
LIHIM NA NAPAMURA SI RAPHAEL nang 

makita si Carina sa harap ng bahay sa hacienda.  
Inabisuhan na siya ni Atty. Franco na inimbitahan nito 
ang dalaga sa pagbabasa ng last will and testament 
ng ama niya. Isa raw iyon sa mga huling habilin nito.

Isa lang ang maaaring dahilan kung bakit 



Desire w
11CLASSICS

gusto ni Don Ernani na naroon ang dalaga sa 
pagbabasa ng testamento; pinamanahan din ito. 
Hindi iyon nagustuhan ng mama at mga kapatid 
niya. Naniniwala pa rin silang pinagtaksilan ng ama 
nito ang pamilya nila at ninakawan ang kanilang 
kompanya.

Alam niyang hindi magiging maganda ang 
pagtanggap ng mga ito kay Carina. Maging siya ay 
alinlangan din sa sariling reaksyon sa muli nilang 
pagkikita. 

Hindi niya alam kung bakit sa huli ay tila 
nakumbinsi na ang kanyang ama na walang sala ang 
kaibigan. Lubha nitong pinagsisihan na namatay ang 
huli sa piitan nang hindi man lang naipagtanggol ang 
sarili.  

Nang gabing magbuhos ito ng sama ng loob 
sa kanya, bago ipadakip si Renan Fondevilla, para 
na ring hiniwa ang puso niya sa isiniwalat nito.  
Itinuring na niyang pangalawang ama ang Tito Renan 
niya. Magaan din ang loob niya sa nag-iisa nitong 
anak na babae.  

Alam niyang may crush noon sa kanya ang 
dalagita. Ni hindi nito tinatago ang paghanga sa 
kanya, at tila naman nagliliwanag ang mundo niya 
tuwing masisilayan ang napakagandang mukha nito. 
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Kahit noon ay medyo patpatin at asiwang kumilos ay 
mababanaag na rito ang nag-uumpisang pagsibol ng 
kagandahan. Hindi siya nagkamali, lumaki nga itong 
napakagandang babae. 

Muli siyang napamura sa sarili habang 
sinusundan itong paakyat sa hagdanan.  

Pansin niya ang napahigpit nitong kapit sa braso 
ni Atty. Franco. Hindi naging madali para rito ang 
bumalik sa bahay nila.

Bakit nga ba ito pumayag na pumarito? Dahil 
ba sa interes nito sa ipamamana ng ama niya? Gaya 
rin ba ito ng ama nito, na sa pagkaganid sa kuwarta 
ay ibinasura ang matagal nang pagkakaibigan?  
Handa nga ba itong tanggapin ang pang-aalipusta ng 
pamilya Montecillo, makamit lang ang kayamanang 
inilaan ng ama niya?

Sa isip ay alam niyang wala itong kinalaman 
sa anumang ginawa ng ama nito. Patas siyang tao, 
noon pa man. Pero noong gabing iyon ay nagawa 
niyang ipagtabuyan ito sa pamamahay nila dala ng 
matinding galit niya sa pagtataksil ng ama nito.

Naikuwento ng isang kaibigan niyang taga-bayan 
na namataan itong nagtatatakbo pauwi sa bahay, 
putikan at basang-basa ng ulan. Duguan ang mga 
tuhod, mukha raw nadapa. Hindi niya naisip na hindi 
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nito kayang imaneho ang naiwang sasakyan ng ama. 
Nilakad nito ang mahigit limang kilometrong layo 
hanggang bayan sa gitna ng napakalakas na bagyo. 

Hanggang ngayon ay naaantig pa rin ang 
konsyensya niya sa alaalang iyon. Napabuntong-
hininga siya. Bakit pa ba ginawa ng papa niya ang 
ganito? Bakit pa kailangan ungkatin ang nakaraan? 
Lahat sila ay nabago ng gabing iyon, higit lalo siguro 
si Carina.

Nakaabot na sila sa sala. Naroon na ang mama 
niya at si Carmel na bunso nila. Naalala niyang 
halos kaedad ito ni Carina at naging matalik ding 
magkaibigan ang dalawa bago nangyari ang lahat. 

Parang mga estrangherong nagpalitan ng 
malalamig na tingin sina Carmel at Carina. Hindi 
naman maipinta ang mukha ni Doña Laurena nang 
makita nito ang dalagang kasama ni Atty. Franco. 

Tumuloy na sila ni Nina sa sala pero napansin 
niyang tumigil si Carina sa bukana ng sala.

“Good, we’re all here,” ani Atty. Franco. “Puwede 
na nating umpisahan ang pagbabasa ng last will and 
testament ni Naning.”

“Attorney,” kunot-noong singit ni Carina, 
“puwede ba tayong mag-usap nang sarilinan bago 
umpisahan itong....” Tila naubusan ito ng salita, 
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ikinumpas na lang nito ang kamay bilang pagtatapos 
sa sinasabi.

“Of course, Hija,” sagot nito.
“Why don’t you use the library?” singit ni 

Raphael na nakatitig sa mukha ng dalaga. “Feel at 
home.” Hindi niya naitago ang bahid ng panunuya sa 
tono.

Matapang na tinagpo ni Carina ang tingin niya. 
“Thank you,” maigsi at malamig na sagot nito. 
“Paumanhin ho, Mrs. Montecillo. Nais ko lang 
munang makausap si Atty. Franco bago... ang lahat.”

Tumango lang si Doña Laurena bilang 
pagbibigay-permiso at nagtungo na ang dalawa sa 
library para mag-usap.

“ATTY. FRANCO, noong nag-usap tayo, wala 
kayong binanggit sa akin tungkol sa pagbabasa ng 
huling testamento ni Naning Montecillo. Ang sabi 
n’yo lang ay hiniling niya na pumunta ako rito para 
magkaayos kami ng pamilya niya,” bungad kaagad ni 
Carina nang makapasok sila sa library.

“Alam ko, Hija. Kung sinabi ko sa iyo ang totoo 
ay hindi ka pupunta. Mahalagang marinig mo 
ang nilalaman ng huling testamento ni Naning,” 
malumanay na paliwanag ng abogado.
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Marahas ang pagpapakawala niya ng hininga.  
“Kung tratuhin nila ako ay para akong may ketong!  I 
don’t need this, Attorney.” Balisa siyang nagpalakad-
lakad sa loob ng library. “Kung hindi nga lang 
hiniling ni Inay na.... Bakit nga ba ako ang pinapunta 
ninyo rito at hindi si Inay?” Bigla siyang napatigil sa 
paglalakad para balingan ito.

Napatikhim ito, matagal siyang tinitigan bago 
maingat na sumagot, “Ayon kay Naning ay ikaw ang 
nakasaksi ng nangyari kay Renan kaya’t ikaw rin ang 
gusto niyang makarinig ng huli niyang habilin.”

“Nangyari,” puno ng pait ang tono niya. “Kung 
magsalita kayo ay parang wala siyang kinalaman sa 
nangyari sa ama ko.” 

Napangiwi ito. “Wrong choice of words. Pasensya 
ka na, Hija.”

Muli siyang napabuntong-hininga. “Ayokong 
makinig sa anumang mga hinabilin ni Naning 
Montecillo. Wala akong interes sa kanya at sa pamilya 
niya.”

“Nandito ka na rin lang, makinig ka na. Huwag 
mong sayangin ang biyahe mo rito.”

Matagal silang nagtitigan bago siya tumango at 
bumalik sila sa sala.
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ng babaeng bumalik sa sala ay poised at 
kalmado na. Sino nga ba ang magsasabi na 
halos hindi siya makalakad sa panginginig 

ng mga tuhod o sa lakas ng kabog ng puso niya ay 
halos magkumawala iyon sa kanyang dibdib? Wala 
siyang magiging sandigan sa bahay na ito, anuman 
ang mangyari, kundi ang sarili niya. Kailangang 
manatili siyang matatag.

Pero paano gagawin iyon ni Carina kung sa 
tuwing magtatama ang mga paningin nila ni Raphael 
ay parang hinihigop ang hangin sa baga niya at hindi 
siya makahinga.

Nakipagpalitan siya ng magalang at ubod-lamig 
na pakikipagbati sa ina at mga kapatid nito. Pinili 
niya ang silyang pinakamalapit kay Atty. Franco—at 
pinakamalayo sa kinatatayuan ni Raphael.

Binalot ng katahimikan ang silid, nagharap-
harap sila—siya at si Atty. Franco sa isang banda at 
ang pamilyang Montecillo sa kabila. Para silang mga 
sasagupa sa giyera, mga heneral na kinikilatis muna 
ang lakas ng kalaban bago sumuong sa digmaan.

A
Chapter twO
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Humugot siya ng malalim na hininga at 
humalukipkip bago nag-ekis ng mga binti. Dahil 
nakatuon ang pansin niya kay Raphael ay di nalingid 
sa kanya ang pagsunod ng mga mata nito sa galaw ng 
mga binti niya.  

May paghahamon sa mata niya nang magtagpo 
ang mga tingin nila. Bahagya lang kumurba ang labi 
nito bago bumaling sa abogado.

“What are we waiting for, Attorney?” anito.
Tumikhim ang matanda. Kinuha nito ang 

briefcase at inumpisahan na ang pagbabasa ng 
testamento.

Lumipad ang isip niya, nawala ang atensyon sa 
mga binabasa nitong walang kinalaman sa kanya. 

Di niya malaman kung bakit biglang pumasok sa 
isip niyang pagbalik sa Manila ay hanapin si Daryl at 
ipaalam dito ang desisyon niyang tanggapin na ang 
alok nitong kasal. Dahil ba sa muli nilang paghaharap 
ni Raphael?

Matagal nang namatay ang lahat ng paghanga 
niya para sa binata. Tanga na lang siya kung 
bubuhayin pa niya iyon ngayon. Pero bakit tila 
nakakaramdam siya ng panganib, o pagbabanta ba 
iyon, sa tuwing magtatama ang mga tingin nila?

Lihim siyang napabuntong-hininga. Sa dami ng 
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ari-arian ng mga Montecillo, baka abutin na siya ng 
dilim ay hindi pa natatapos basahin ni Atty. Franco 
kung paano hahati-hatiin ang mga iyon sa asawa  at 
mga anak Don Ernani. Ano nga ba ang ginagawa niya 
rito?

Kumunot ang noo niya nang mabanggit ng 
abogado ang tungkol sa bahay na inilit sa kanila ng 
mga Montecillo. Ibabalik daw ito sa pag-aari ng inay 
niya.  

Gusto niyang matawa. Ipinamana ni Don 
Ernani sa inay niya ang dati nang pag-aari nila. Na 
kinamkam nito bilang paghihiganti sa sinasabing 
kataksilan ng ama niya. Ang kanyang ama na 
namatay sa bilangguan bilang kabayaran sa mahigit 
dalawampung taong tapat na paglilingkod sa 
pamilya Montecillo.

Lubha ngang katawa-tawa. Napailing siya at 
napangiwi.

At muling kumunot ang noo niya sa patuloy 
na pagbabasa ni Atty. Franco. Patungkol naman 
ito ngayon sa Montecillo and Son, ang kompanyang 
dating pinagtrabahuhan ng ama niya. 

Ang limampung porsyento ng shares of stocks ay 
pinaghahatian nina Raphael, Doña Laurena, Nina at 
Carmel. Thirty percent kay Raphael, ten percent kay 
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Doña Laurena at tiglilimang porsyento sina Nina at 
Carmel.

Ang beinte porsyento ay pagmamay-ari ng 
business partner nila na nagpasok ng kapital na 
kailangan ng kompanya para sa expansion nito. At 
ang treinta porsyentong pinanghahawakan ni Don 
Ernani ay isinalin nitong buong-buo sa pangalan 
niya!

Bigla siyang napatayo sa kinauupuan. Kunot-noo 
ring napatayo si Raphael.

“Ano’ng ibig sabihin nito, Attorney?” galit nitong 
bungad. “Thirty percent! That would automatically 
give her a seat on the board of directors!”

“Binabasa ko lang ang huling testamento ng ama 
mo, Raphael,” malumanay na sagot ni Atty. Franco. 
“Siya ang may kagustuhan nito, hindi ako.”

“Hindi ito puwede,” segunda ni Doña 
Laurena.  “Montecillo and Son is still a family-owned 
corporation. Ang controlling interest ay dapat 
nasa kamay ng pamilya. Inilaan ito ni Naning para 
ipamana kay Raphael at hindi sa isang...”

Nagtama ang mga mata nila ni Carina, nasa mata 
niya ang paghahamon na tapusin nito ang sinasabi. 
Kumurba ang labi nito.

“...sampid,” pagtatapos nitong binalik ang hamon 
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sa kanya.
Nagtiim ang kanyang mga bagang. Umikot ang 

tingin niya sa sala. Wala nang nanatiling nakaupo. 
Di man umimik sina Nina at Carmel ay makamatay 
naman ang mga titig ng mga ito sa kanya. Si Raphael 
ay di pa rin makapaniwalang nakatitig kay Atty. 
Franco.

“Hindi ninyo kailangang mag-panic,” pagbasag 
niya sa katahimikang napuno ng tensyon. “I’m not 
interested. Tatanggapin ko para sa ina ko ang bahay 
at lupa na ipinamana ni Mr. Montecillo dahil  dati na 
namang kanya iyon. Pero anumang bukod doon ay 
wala na akong interes. Inyong-inyo na ang lahat ng 
kayamanan ninyo.” Hindi na niya tinangkang itago 
pa ang panunuya at pagkasuklam sa kanyang tono.

Tumikhim si Atty. Franco. “I’m afraid it’s not that 
simple, Hija. Hindi mo puwedeng basta ibalik ang 
shares of stocks mo sa kompanya. Ayon sa kontratang 
pinatala ni Naning, kapag tinanggihan mong 
tanggapin ang shares, bubuksan iyon sa merkado—sa 
ibang kamay rin mapupunta,” paglilinaw pa nito.

Napamaang ang lahat sa binitawan nitong 
deklarasyon. Lalong dumilim ang mukha ni Carina. 
Ano ba ang gustong palabasin ni Naning Montecillo sa 
ginawa niyang ito?
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“There must be loopholes in the contract, 
Attorney,” tiim-bagang niyang giit dito.

Umiling ang matanda.
Nagpakawala siya ng impit na tawa. “C’mon, 

hindi tayo mga tanga rito. We all know na lahat ng 
mga kontrata ay may loophole. You’re the lawyer, 
find it!”

Ngumiti ito bago maingat na nagsalita. “There is 
one...”

“Well? Ano ’yon?” Si Raphael ang nagtanong.
Tumikhim uli ito bago nagpatuloy, “Maaaring 

maibalik ang shares of stocks sa pamilyang 
Montecillo through...” Bahagya itong umubo. 
“Marriage. That would make it conjugal property and 
keep it within the family, so to speak,” mabilis nitong 
pagtatapos.

Si Carina naman ang napamaang ngayon 
sa abogado. Di niya malaman kung magtatawa 
sa panukala nito. At sino ang tinutukoy nitong 
magpapakasal? Sila ni Raphael? 

Diyos ko! Ano ba ’tong komedyang napasok ko? Gusto 
niyang murahin si Don Ernani kung hindi lang sa 
turo ng inay niya na galangin ang mga pumanaw na.   

Para siyang nauubusan ng hangin.  Naramdaman 
niya ang namumuong hysteria sa kanyang tiyan. 



y Mapagkunwaring Puso22

Kapag inumpisahan niyang tumawa ay baka hindi 
na niya mapigil at tuluyan na siyang mabaliw. 
Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng 
ulo at hinagilap ang armchair sa likuran niya para 
makaupo.

Nagtama ang mga paningin nila ng binata. “I 
think we need to talk,” anito sa kanya.

Bahagya siyang natawa.
“Tayong tatlo lang nina Atty. Franco,” malamig na 

patuloy nito.
Pinanood niya habang iginiya nitong palabas ng 

sala ang ina at mga kapatid bago bumalik para akayin 
siyang umupo sa sofa. Hindi siya tumayo.

“I prefer to remain here,” aniya.
Nagkibit-balikat lang ito at humila ng upuan para 

mapalapit sa kanila ni Atty. Franco.  
“Okay, Attorney,” bungad nito. “Pag-usapan 

natin ito nang mahinahon. Hindi ako makapapayag 
na buksan sa merkado ang thirty percent ng shares of 
stocks sa Montecillo and Son.”

“Then your only other option would be for Carina 
to retain the thirty percent or for the two of you to 
get married para manatili sa pamilya ang shares of 
stocks.”

“I don’t want to have anything to do with that 
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company,” giit ng dalaga.
Nagkibit-balikat ang matanda. “Then your only 

option would be...”
“At ayokong magkaroon ng anumang kaugnayan 

sa sinumang Montecillo,” dugtong niya.
“Sinabi ko na. Hindi ako papayag na ibenta sa 

merkado ang thirty percent shares of stocks mo. 
Hindi puwedeng mawala sa amin ang controlling 
interest sa kompanya,” tiim-bagang na sabat ni 
Raphael. Nagtagis ang mga paningin nila bago sabay 
rin nilang binalingan ang abogado.

“Kung magpapakasal kami, gaanong katagal 
bago maaari naming ipa-dissolve ang kasal?” tanong 
nito, malalim ang boses at halatang tinitimpi ang 
galit.

“Well, that might cause more problems, Raphael.  
If you get married, everything becomes conjugal 
property. Carina gets fifty percent of everything you 
own, if you decide to file for annulment.”

“Draw up a pre-nuptial agreement,” sabat niya.
Saglit siyang sinulyapan ni Raphael bago nito 

ibinalik ang tingin sa abogado. “Tama. In exchange 
for her thirty percent, kapag na-annul ang kasal ay 
babayaran ko siya ng—” Hindi na nito natapos ang 
sasabihin.



y Mapagkunwaring Puso24

“I want nothing from you,” tiim-bagang niyang 
pagputol.  “Ang tatanggapin ko lang mula sa inyo 
ay ang bahay at lupa na inagaw ninyo sa ina ko. At 
sa pagpapa-annul ng kasal natin, ang tangi kong 
hihilingin sa iyo ay ang aking kalayaan... mula sa 
angkan ng mga Montecillo. Fair enough?” Nag-angat 
siya ng tingin.

Ubod ng lamig ang mga matang tinagpo niya.  
“As my wife you would be entitled to—”

“I don’t want it,” muli niyang sabat. “Ilang beses 
ko kailangang ulitin bago mo maintindihan?”

Lalo lang lumamig ang mga mata nito. “Draw up 
the pre-nuptial agreement,” utos nito sa abogado.

“Sa pangalan lang kami magiging kasal,” sabat 
niya, para maidagdag sa itatala nitong kontrata.

“Hindi puwede,” tutol nito. “If you become 
my wife, you become my wife in every sense of the 
word. Hindi ako papayag sa kasal-kasalan lang.” 
Nagbabanta at naghahamon ang tono nito.

“Really?” malamig niyang balik.
Ngumiti lang ito.
“Then you can go to hell!” asik niya at tumayo na 

sa kinauupuan. Mabilis siyang naglakad palabas ng 
sala, patawid ng pasilyo at nakaabot na sa kotse niya 
bago pa nahabol ni Raphael.
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Napigilan ng paghawak nito sa kanyang braso 
ang pagbukas niya ng pinto ng kotse. “Sandali lang.”

Nanlilisik ang mga mata sa galit na hinarap niya 
ito. “Meron pa ba tayong dapat pag-usapan?”

“Sinabi ko na, hindi ako papayag na mapunta sa 
ibang kamay ang shares of stocks mo sa Montecillo and 
Son.” May pagbabanta sa boses nito. “If you’re going 
to hold on to your thirty percent, then I expect you at 
the next meeting of the board of directors, sa susunod 
na linggo.”

“Wala akong alam tungkol sa pagpapalakad ng 
kompanya. At wala akong panahong aaksayahin sa 
mga bagay na wala naman akong kinalaman. May 
sarili rin akong negosyong pinatatakbo, doon ako 
kailangan.”

Nanatili itong nakatitig sa kanya habang 
bahagyang nagtaas-baba ang mga daliri nito sa 
kanyang braso, tila isang haplos. “Wala sa ating 
ginusto ang sitwasyon na ito, Carina,” mababa at 
nang-aamo ang boses nito. “But it’s here whether 
we like it or not. Ang tanong na lang, kung ano ang 
gagawin natin para maremedyuhan.”

Napabuntong-hininga siya at napatingin sa 
kalawakan ng hacienda. “Gusto kong ibalik sa inyo 
ang porsyento ng stocks na ipinamana ng ama mo, 
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pero hindi ako puwedeng pumayag sa gusto mo.”
“Bakit hindi?” Lalo pang bumaba ang boses nito. 

“Di ba sabi mo, hintayin kita?”
Hindi niya napigilan ang sarili. Tila may sariling 

isip na gumalaw ang kamay niya at nasampal niya 
ang binata. Saglit siyang naantig nang makita ang 
pamumula ng pisngi nito at ang bakat ng palad niya 
roon. Pero hindi na rin niya napigilan ang dila. 

“May gana ka pang ipaalala sa akin ’yon 
pagkatapos mo akong ipagtabuyan dito na parang—”

Hindi niya inaasahan ang bigla nitong pagkabig 
sa kanya at pagbihag sa nagpupumiglas niyang mga 
kamay. Sa pagpipilit niyang kumawala sa yakap nito 
ay lalo tuloy nagdiit ang kanilang mga katawan. Tila 
may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila sa pagdidiit 
na iyon at pareho silang natigilan. 

Naningkit ang mga mata nito, natutok ang titig 
nito sa kanyang mga labi. Alam na niya ang susunod 
na mangyayari, pero nanatili siyang di-kumikilos sa 
loob ng mga bisig nito.  

Bakit hindi siya nagpupumiglas na kumawala? 
naitanong niya sa sarili. Pero para siyang nagayuma, 
nanatili lang siyang nakatitig sa mga mata nito at 
hinintay na dumapo ang halik nito sa mga labi niya.

Dahan-dahan nitong inilapat ang labi sa mga 
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mata niya at napapikit siya. Dinama niya ang 
paglakbay ng mga labi nito sa kanyang pisngi bago 
pa nito inangkin ang kanyang mga labi. Marahan ang 
pag-aangking iyon. 

Kung dinaan siya nito sa dahas, siguro ay may 
laban pa siya. Ngunit nang-aamo ang mga labi nito, 
sa una ay padampi-damping mga halik na nang 
lumaon ay naging malalim.

Unti-unti ring tumindi ang init na namagitan sa 
kanila. Hanggang sa huli ay nagtatalik na ang mga 
dila nila at parehas na silang habol-hininga. Hindi 
na rin niya namalayan kung kailan napapulupot ang 
mga braso niya sa leeg nito. Tila natunaw ang mga 
buto, nanlambot ang buong katawan niya at kung 
bumitiw siya rito ay baka hindi na siya nakatayo 
nang derecho.

Nagtama ang mga mata nila at nadama niya ang 
pagbaba ng kamay nito sa likod niya. Ang pagkapa 
niyon sa umbok ng puwit niya at ang biglang 
paghigpit ng yakap nito para lalo pang paglapitin ang 
mga katawan nila.

Napasinghap siya sa nadamang ebidensya ng 
pagnanasa nito.  

“Kung sa tingin mo, maaari tayong magsama 
bilang mag-asawa nang walang namamagitan sa ating 
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dalawa,” pagaw-boses na saad nito, “nagkakamali ka. 
Kung talagang gusto mong makalaya sa angkan ng 
mga Montecillo, magpapakasal ka sa ’kin at ibibigay 
mo ang hihilingin ko sa ’yo.”

“At ano naman ang hihilingin mo?” sarkastikong 
balik niya.

Kumurba ang mga labi nito pero hindi umabot sa 
mga mata nito ang ngiti na iyon. “Anak.”

Napamaang siya, di-makapaniwalang natawa. 
“Anak? Ano ako, palahian? Mag-aanak ako at iiwan 
na lang sa iyo ang anak ko? Nahihibang ka na!”  

Noon lang niya napansing nakapulupot pa ang 
mga braso niya sa leeg nito. Bigla niya iyong binawi 
at itinulak ito. Para siyang nakipagtulakan sa bato.

Binitiwan man siya nito ay kinapitan naman nito 
ang bubong ng kotse niya kaya nanatili siyang bihag 
sa mga bisig nito. “Ibigay mo iyon sa ’kin at wala ka 
nang maririnig sa mga Montecillo. ’Yon naman ang 
gusto mo, di ba?”

“Marami namang babae d’yan. Kung anak lang 
gusto mo, pumito ka lang at siguradong maraming 
magkakandarapang mag-apply. Bakit ako pa?”

“Marami ngang babae but they don’t own 
thirty percent of Montecillo,” malamig na paalala 
nito.  “Besides, kung isusuko ko rin lang sa ’yo ang 
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pagkabinata ko, pakinabangan ko na rin, di ba? If I’m 
going to be forced to marry you, you might as well 
give me a son.”

Muli siyang natawa. “Nasisiraan ka na ng bait 
kung sa tingin mo ay papayag ako sa gusto mo.  Baka 
nakakalimutan mong kayo ang may kailangan sa akin 
at hindi ako sa inyo.

“Bukod pa d’on,” patuloy niyang panunuya, 
“kung talagang matindi ang pangangailangan mong 
mag-asawa, mag-advertise ka na lang sa classified ads 
dahil hindi na ako puwede. I’m getting married in 
June.”

TALO PA NI RAPHAEL ang binagsakan ng 
bomba sa sinabing iyon ni Carina. Hindi na niya 
sinuri  kung bakit ganoon ang naramdaman niya. 

“You’re engaged,” paglilinaw niya sa 
impormasyong  binitiwan nito.

“Yes.”
“Hindi kita papayagang magpakasal sa iba 

hanggang pag-aari mo ang mga shares na ’yon,” 
tiim-bagang niyang sabi. “Hindi ako papayag na 
magkaroon pa ng ibang taong may karapatan sa 
shares na ’yon.”

“And what are you going to do to stop me?” 
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malamig na tanong ng dalaga.
“I can make your life a living hell, believe me,” 

pagbabanta niya.
“You can try,” nakangiting balik nito.
“Make no mistake, I can and I will do it.”
“Go ahead. Tingnan natin kung sino ang 

magwawagi sa huli.” Muli siya nitong itinulak at 
binitiwan na niya ang pagkakakapit sa bubong ng 
kotse nito. 

Pinanood niya ang pagpasok nito sa sasakyan.  
Dagling nagningning ang mga mata niya sa 
bahagyang pag-angat ng palda nito nang umupo sa 
likod ng manibela. 

At napangiti siya, nagkakamali  ito kung iniisip 
nitong madali siyang kalabanin. Umpisa pa lang ng 
giyera. Tila nalalasahan pa niya ang tamis ng mga labi 
nito. Unang tikim pa lang iyon at tila nagumon na 
siya sa mga halik nito. Sa pagwawakas ng laban na ito 
ay ganap nang magiging kanya si Carina. Pati na ang 
tatlumpung porsyentong pag-aari nito sa Montecillo 
and Son. 

“Dapat ay pumayag ka na lang sa gusto niya.” 
Nagsalita sa likuran niya si Atty. Franco.  Magkatabi 
nilang pinanood ang papalayong sasakyan ng dalaga.

“Hindi ako kumbinsidong hindi nga sa kanila 
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napunta ang ninakaw ng ama niya,” sagot niya. “At 
ngayon ay co-owner pa siya ng kompanya.”

“Walang ebidensyang sa kanila nga napunta ang 
pera, Raphael,” pagpapaalala nito. “At ang ama mo 
ang may kagustuhan na ibigay sa kanya ang shares of 
stocks.”

“Kung hindi si Renan Fondevilla ang kumuha ng 
pera na iyon, sino? At saan napunta? Panahon nang 
malaman ang katotohanan, Attorney.” Tinalikuran 
niya ang abogado para pumasok sa bahay.
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umipad ang isip ni Carina. Wala siyang 
naintindihan sa pinag-uusapan sa meeting. 
Halos mapapikit na siya sa antok dahil hindi 

siya halos nakatulog buong gabi. Bumalik sa alaala 
niya ang pag-aaway nila ni Daryl noong isang araw.

Nakapagdesisyon na nga sana siyang tanggapin  
ang alok nitong kasal, pero sa huling sandali ay 
parang nilagyan ng bikig ang lalamunan niya.  
Nagalit ito dahil binibitin-bitin pa raw niya ang 
kanyang sagot. Sa kinatapusan, imbis na maging 
engaged ay nakipag-break pa siya rito. Na lalo lang 
nitong ikinagalit.

Napabuntong-hininga siya. Buong gabing ginulo 
ang mga panaginip niya ng mukha ni Raphael at ng 
halik na namagitan sa kanila. At  kinaumagahan ay 
ginising siya ng pag-timbre ng doorbell.  

Ipinasundo siya ni Raphael sa driver nito para 
mag-attend ng meeting ng board of directors sa 
Montecillo and Son.  

Noong head of operations ang ama niya roon, 
sa Bulacan naka-base ang main office pati na mga 

L
Chapter three
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factories at lahat ng operations ng kompanya.  
Malapit iyon sa bahay nila sa bayan at pati na sa 
hacienda ng mga Montecillo. Ngayon ay inilipat na 
ang main office ng kompanya sa Makati. Doon siya 
dinala ng driver ng lalaki.

Hindi na siya nagtaka na alam na nito kung saan 
siya nakatira. Inasahan na niyang aalamin nito ang 
lahat tungkol sa kanya. Hindi ito papasok sa laban 
nang hindi inaalam ang kalibre ng makakasagupa.  

Malamang sa ngayon, pati brand ng panty niya 
ay alam na rin nito. Ang hindi niya maintindihan 
ay kung bakit mapilit itong may mamagitan pa 
sa kanila. Dahil lang ba gusto nitong maghiganti?  
Willing naman siyang ibalik dito nang buong-buo ang 
anupamang ipinamana sa kanya ng ama nito.

Anumang atraksyong nararamdaman niya 
para sa binata ay gusto na rin niyang talikuran. 
Kung puwede lang sana niya itong makausap nang 
mahinahon at masinsinan. Walang mawawala kung 
susubukin niya ulit.

“Miss Fondevilla, may we have your vote on this 
matter?” 

Natauhan siya at napansing nakatuon sa kanya 
ang tingin ng lahat ng miyembro ng board na 
nakapalibot sa mesa. Pinamulahan siya ng pisngi, 
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aaminin ba niyang wala siyang naintindihan sa 
pinagpupulungan?

Saglit na umikot ang tingin niya sa mesa.  Dalawa 
lang silang babae roon ngunit wala siyang nakitang 
simpatya sa mukha ng dalagang katabi ni Raphael. 
Umikot pa ang mga mata nito sa kisame, waring di-
makapaniwala sa kabobohan niya.

“Uhm... I’ll just go with whoever Mr. Montecillo 
decides,” bilis niyang bawi at tinapunan ng tingin ang 
binata.

Bahagyang gumalaw ang labi nito, tila naaliw sa 
naging sagot niya. “Well, I guess that wraps it up,” 
salo nito at mabilis nang tinapos ang meeting. Nang 
nagpapaalamanan na ang mga miyembro ng board ay 
nagpahuli siya para makausap ito nang solo.

“Raphael,” bungad niya nang makalayo na ang 
huli nitong kausap. Pero hindi na niya naituloy dahil 
nang magtama ang mga mata nila ay tila naubusan 
siya ng hangin. Nahirapan siyang huminga.

Pumikit siya para maputol ang koneksyon na 
iyon. At nang muling magmulat ay tinutok niya ang 
tingin sa necktie nito. 

“Puwede ba tayong mag-usap nang sarilinan? 
Sandali lang,” mabilis niyang dagdag para putulin 
ang anumang pagtutol nito.
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Muli niyang iniangat ang tingin sa mukha nito 
nang nanatili itong umid. Nakatitig lang ito sa 
mukha niya, hindi niya mabasa ang iniisip. Pero nang 
bumaba ang tingin nito sa labi niya, naging malinaw 
sa kanya na inaalala nito ang halik na namagitan sa 
kanila.  

Bahagyang bumuka ang mga labi niya at 
matagal na natutok doon ang titig nito. Nang muling 
magtagpo ang mga tingin nila ay habol-hininga na ito 
at naglulumiyab ang mga mata.  Alam niyang kung 
hindi lang may nanatili pang ilang tao sa conference 
room ay hindi na ito magpipigil at hahalikan na siya.

Humakbang siyang palayo rito at humarap na 
sa pinto. “S-sa ibang araw na lang siguro,” aniya at 
hahakbang na sana patungong pinto pero kinapitan 
nito ang siko niya.

“We can talk in my office,” anitong mababa ang 
boses.

“S-saka na lang,” ulit niya.
“In my office. Now,” bulong nito sa tainga niya 

at hindi na hinintay ang pagsang-ayon niya ay hinila 
na siya palabas ng conference room. Nakapaskil 
ang ngiti sa labi, patangu-tango ito sa mga taong 
bumabati rito pero derecho ang lakad nito.  Binilisan 
niya ang lakad para hindi makaladkad sa bilis ng 
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kilos nito.
Ni hindi na niya nangitian ang sekretaryang 

nagbabantay sa labas ng opisina nito. Iginiya na siya 
nitong papasok doon. “Hold all my calls, Elvie,” 
narinig niyang sabi nito sa sekretarya.

Humakbang siya ng ilan papasok sa kuwarto 
bago bumaling para harapin ito. Napalunok siya 
nang ini-lock nito ang pinto at halukipkip na 
sumandal doon.

Pakiramdam niya ay para siyang kunehong 
inilagay sa kuwadra ng isang gutom na leon. Muli 
siyang napalunok.

“Well? You wanted to talk to me?” taas-kilay 
na tanong nito. Hindi niya nagustuhan ang ngiti sa 
mukha nito.

Humigop siya ng malalim na hininga. 
Hinahamon siya ng binata, akala nito ay mai-
intimidate siya. Wagi ito sa layunin na iyon pero 
hindi na niya kailangang ipahalata iyon. Nagtaas-noo 
siya at matapang itong hinarap.

“Kung gusto mong ipamukha sa akin na 
wala akong poder sa kompanyang ito, you were 
very successful. Nagmukha akong tanga d’on, 
congratulations,” patuyang bungad niya.

Napangisi ito. “That wasn’t my motive.”
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Umiling siya. “Wala akong alam tungkol sa 
pagpapalakad ng kompanyang ito, malinaw naman 
’yon. Why don’t you just take back the thirty percent, 
Raphael?”

“I gave you my terms. Are you agreeing to them?”
“Sinabi ko na sa iyong hindi puwede. I’ll marry 

you and sign the pre-nuptial giving you back the 
thirty percent. That’s as far as I’m willing to go.”

“At paano kang magpapakasal sa June kung kasal 
ka na sa ’kin?”

Umiwas siya ng tingin. “Puwedeng i-postpone 
ang kasal namin ni Daryl.”

“Hmm... bilib ako sa boyfriend mo kung 
pumayag siya sa ganitong arrangement.” 

Nanigas siya nang lumapit ito sa kinatatayuan 
niya.

“Wala kang pakialam sa usapan namin ng 
boyfriend ko,” pagmamatigas niya. “Tawagan mo na 
si Atty. Franco and have him draw up the necessary 
papers. Tapusin na natin ’to, Raphael.”

“Kung ako ang boyfriend mo at pumayag kang 
magpakasal sa ibang lalaki...” bulong nito sa tainga 
niya.

Kaagad siyang umiwas at nag-ilang hakbang 
palayo rito. “I just want this over with, Raphael.”
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“And I want you in my bed, Carina,” pakutyang 
sabi nito. “Are you agreeing to my terms?”

“Sinabi ko nang hindi puwede,” tiim-bagang na 
sagot niya.

“At ano’ng gusto mong mangyari, na habang 
mag-asawa tayo ay nakikipagkita ako sa ibang babae? 
No, Carina, because I’m not used to being celibate. 
Kung ganoon ang gusto ko, dapat nagpari na lang 
ako,” pangangatuwiran nito.

Napabuntong-hininga siya at minasahe ng mga 
daliri ang sentido. “Hindi mo ba kayang magtiis kahit 
ilang buwan lang?” yamot na tanong niya.

“Bakit ko kailangang magtiis kung nandoon ka 
naman?” nakangising balik nito.

“Kung gusto mong mabalik ang shares sa 
pamilya mo, I will marry you and sign the pre-
nuptial agreement. Pero walang mamamagitan sa 
ating dalawa. Those are my terms, take it or leave it,” 
patapos na sabi niya.

Ubod-lamig nitong pinagala ang mga mata 
sa kabuuan niya. Nanatili siya sa kinatatayuan at 
hinintay ang desisyon nito. Kahit ano ang gawin nito 
ay hindi siya papayag sa gusto nitong mangyari.

“All right,” sa wakas ay sabi nito.  
Pinakawalan niya ang hiningang noon lang niya 
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napansing naipon na pala sa kanyang baga. “Fine. 
Have Atty. Franco draw up the necessary papers at 
tawagan mo na lang ako kapag puwede na tayong 
magpirmahan.” Bumaling siya para tunguhin na ang 
pinto pero pinigilan siya ni Raphael.

“Sandali lang,” anito. “Payag ako sa kondisyon 
mo, pero ’eto naman ang kondisyon ko.  Wala mang 
mamamagitan sa ating dalawa, tayong dalawa na 
lang ang makakaalam noon. Sa mata ng ibang tao, 
magiging totoong asawa kita. That means you will be 
living in my house for the length of time that it takes 
to straighten these things out.”

Tinagpo niya ang mga mata nito at saglit na nag-
isip. “Nangangako kang hindi mo ako gagalawin?” 
tanong niya.

Ngumiti ito. “Yes, but if you decide to invite me to 
your bed, makakaasa kang hindi kita hihiyain.”

“Imposibleng mangyari ’yon,” malamig na balik 
niya. “Saan ba ang bahay mo?”

“Dasmariñas Village.”
Napabuntong-hininga siya. “Mapapalayo ako sa 

restaurant. Pero hindi na bale, I’ll manage. All right, 
I’ll agree to those terms.”

“Mag-a-assign ako ng driver na maghahatid sa 
’yo sa restaurant ninyo,” anito.
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“Hindi na kailangan. Wala akong balak na 
magbuhay-mayaman. I can take care of myself,” 
kaagad niyang tanggi sa alok nito.

Naningkit ang mga mata nito pero hindi na nito 
pinatulan ang sinabi niya. “I’ll call you when the 
papers are ready.”

Tumango siya at tinungo na ang pinto.  
Nanginginig ang mga daliri niya kaya nahirapan 
siyang buksan iyon.  

Lumapit ang binata at pinihit ang seradura.  
Nanigas siyang parang estatwa nang maramdaman 
ang init ng katawan nito sa likod niya.

Sunod ay naramdaman na lang niya ang kamay 
nito sa kanyang balikat bago siya pinihit para 
magkaharap sila. Hahakbang sana siya palayo ngunit 
napasandal na siya sa pinto.

Kahit halos dumagundong ang puso sa dibdib 
niya, buong tapang niyang tinagpo ang mga mata 
nito. “May kailangan ka pa?” taas-kilay na tanong 
niya.

Kumurba ang labi nito. “Oo,” bulong na sagot 
nito. “Ito....” At dumapo ang halik nito sa labi niya.

Hindi siya nakagalaw. Lumapat ang mga palad 
niya sa dibdib nito para itulak itong palayo pero 
wala siyang lakas. Lalo pa siyang nanghina nang 
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maramdaman ang marahang pagdaan ng dila nito  sa 
labi niya.

Bumilis ang kanyang paghinga at bahagyang 
bumuka ang bibig niya. Hindi naman inaksaya ni 
Raphael ang pagkakataon. Nanghimasok kaagad ang 
dila nito.

Nanlambot ang mga tuhod niya. Kung hindi siya 
napakapit sa mga balikat nito ay baka napaupo siya. 
Pinag-ibayo nito ang pananaliksik sa bibig niya. Pati 
mga kamay nito ay  gumalaw, kinapa ang kanyang 
dibdib at marahan iyong minasahe.

Bigla siyang napamulat nang maramdaman ang 
init ng palad nito roon. Halos malunod siya sa mga 
sensasyong dulot niyon ngunit hindi niya kayang 
magbingi-bingihan sa sigaw ng isang bahagi ng isip 
niya. Nahihibang ka na!  Ano’ng ginagawa mo! 

Tumulak siyang palayo sa binata. Kaagad siyang 
binitiwan nito.

Habol-hininga silang nagkatitigan.  
“Nangako ka,” sumbat niya.
Nagdilim ang mukha nito. “Ginusto mo rin ’yon,” 

tiim-bagang na sagot nito.
“Ulitin mo pa ’yon and the deal is off,” banta 

niya.
Naningkit ang mga mata nito pero nagtaas 
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ng dalawang kamay na parang sumusuko. “No 
problem,” sa wakas ay pabale-walang sabi nito bago 
tumalikod at bumalik sa likod ng desk.

Dali-daling binuksan ni Carina ang pinto at 
walang lingon-likod nang tumakas doon.


