
The Endless Promise - Kriss Dela Roca

“I want a divorce!” Nakatayo si Reian sa harap ng 
lalaki na halos limang taon na niyang hindi nakita. At 
iyon ang unang pangungusap na lumabas sa kanyang 
bibig. 

Mula nang malaman niya na totoo pala ang kasal 
nila ay hindi na siya mapakali. Nang may dumating 
na kopya ng marriage certificate nila sa kanyang 
opisina ay hinanap na niya ang ex-boyfriend na si 
Patrick Andrada. 

Pinaghandaan niya ang paghaharap nilang ito, 
pati ang mga salitang sasabihin niya ay pinraktis 
niyang mabuti. Pero ngayong magkaharap na sila ay 
nagulo ang sistema niya.

Ibang-iba na ang hitsura nito ngayon. Siguro, 
kung hindi ito nag-improve, mas nakapag-cope siya. 
But the boy-next-door looks had gone and he was now 
very manly. Natriple yata ang lakas ng sex appeal nito.

He was taller than she remembered, mas 
gumuwapo. Was he this sinfully attractive before? 
Siguro nga, dahil nagawa niyang magpakasal dito.

But it was a phoney marriage! sigaw ng utak niya. 
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Well, akala lang niya iyon. 

Para tuloy gustong lumuwa ng kanyang mga 
mata at bumigay ng mga tuhod niya sa lalaking ito 
na asawa pala niya. His eyes were black as a raven’s 
wings. At naroon pa rin ang emosyon na sa tuwina ay 
nasasalamin niya kapag nakatitig ang dating nobyo 
sa kanya. 

Malulunod sa pagkahumaling ang sinumang 
titigan nito. Biniyayaan ito ng mahahabang pilikmata. 
His face was perfectly chiseled. At perpekto ang hugis 
ng ilong nito. Si Patrick Andrada ay tila isa sa mga 
Greek gods na bumaba mula sa bundok ng Olympus.

Nakadagdag sa appeal ni Patrick ang background 
nito. He was from a wealthy family of businessmen at 
isa sa mga pinakamatagumpay na negosyo ng pamilya 
nito ay ang Castillo Barcelona, isang winery sa Spain 
na sikat na mula pa noong 1467. Pag-aari rin ng mga 
ito ang Golden Times na manufacturer ng panluhong 
watches na imina-market sa Latin America. 

Kaya siguro ang daming nagkakandarapa sa ’yo! 
maktol ng isip ni Reian.

Noong university students sila ay nasa College 
of  Business Administration ang lalaki. Ang ina nito 
ay nag-iisang babaeng kapatid ng ama ni Jethrone 
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Andrada, ang asawa ng pinsan niyang si Danie. 

Napakalakas ng tibok ng puso niya. 

This is so wrong…

Hindi ang paghanga sa pisikal nitong kaguwapuhan 
ang pakay niya. Tinunton niya ito para humingi ng 
divorce. Kahit kasal-kasalan lang ang nangyari. Iyon 
ang paniniwala niya. Isang malaking pagkakamali.

It happened during a university fair. Nagpakasal 
silang magkasintahan sa isang marriage booth. Ang 
hindi niya alam, legal pala ang kasal na isinagawa 
roon.

—————

Parang narindi si Trek sa narinig mula sa 
magandang babaeng kaharap. Ngayon lang niya 
muling nasilayan ang kagandahan ni Gabie. Si 
Gabrielle Soledad ang babaeng minahal niya at nang-
iwan sa kanya humigit-kumulang limang taon na ang 
nakakaraan.

“Anong divorce?” bulalas niya. 

Nakatayo pa rin ang babae sa harapan niya. She 
never took the seat he offered a while ago.

“From our stupid marriage, you idiot!” saad nito.
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“What marriage?” tanong niya. Isang malakas 

na sampal ang dumapo sa kanyang kanang pisngi. 

“Nagkukunwari ka pa. How dare you trap me 
into a real marriage without even proposing to me! 
Don’t even try to deny that you used that university 
fair and that stupid marriage booth just to get what 
you wanted five years ago. I want a divorce, Patrick!” 
Her angry voice echoed through the walls of his office.

“Gabie…”

“Don’t ever—call me—that name again.”

“Why?” tanong niya.

“Basta! Wala ka nang pakialam sa rason ko.”

“So, what do I call you?” Pinukulan lamang siya 
nito ng isang masamang tingin. “Fine. Would you 
care to enlighten me about this divorce you’re talking 
about? Alam nating pareho na hindi totoong kasal 
ang nangyari sa atin sa marriage booth na iyon,” sabi 
niya.

“Really?” she asked sarcastically.

“Really. The marriage booth was just an attraction, 
a usual feature of the university fair—” Naputol ang 
sinasabi niya nang ibagsak nito sa center table ang 
isang brown envelop na may logo ng pamahalaan ng 
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England. Mabilis niyang dinampot iyon at binuksan. 
Inside were documents from the civil registry. 

Pinasadahan niya ang nasa pinakaibabaw. It was 
their marriage contract. May nakalakip na liham na 
nagsasabing kailangan nilang mag-report sa civil 
registry office para pumirma sa ilang dokumento 
na may kinalaman sa ginanap na kasal limang taon 
na ang nakalilipas. Ibinalik niya ang mga mata 
sa… asawa. Nakahalukipkip ito at naghihintay ng 
sasabihin niya.

It dawned on Reian that like her, Patrick Andrada 
was not aware of the binding legality of their marriage.

“We’re really married?” he asked.

“We’re still married,” sagot nito. “So, I am actually 
Mrs. Patrick Andrada.”

“Mrs. Patrick Villaraza, to be more correct,” 
aniya.

“Right. If I may ask, bakit kinailangan mo pang 
magpalit ng apelyido? Para ba taguan ako?” 

“Why would I do that?” Naupo siya sa couch na 
inialok niya sa babae. Nakita niyang kumunot ang 
noo nito. “I am Patrick Andrada Villaraza and you 
being my wife, are Mrs. Patrick Villaraza. Malinaw 
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na ba sa iyo?” 

“So, why change your surname?” gigil na tanong 
nito. 

She was pouting, and Trek found her amusing 
and attractive at the same time. Gabie possessed the 
face of an angel. Una niya itong nakita sa university 
library at nabighani agad siya sa lakas ng dating nito 
at ganda.

“Pare, sino ’yung nakaupo sa sulok?” tanong ni 
Patrick sa kaibigang si Jeff.

“Ah, iyong maganda?” Jeff smirked. “Si Gabie 
Soledad. Famous dahil sa dami ng manliligaw niya, 
pero infamous din dahil sa pagka-bratinella. Walang 
sinasanto iyan. She’s the most notorious student in the 
accounting department. Sakit ng ulo ng halos lahat ng 
faculty. Last month ay muntik na iyang ma-expel dito 
sa university.” 

Nag-angat ng ulo ang babaeng kanina pa 
nakaagaw ng pansin niya. Ang mahaba nitong buhok 
ay simpleng naka-ponytail. Walang makeup ang mala-
anghel na mukha nito. She was simply stunning. 

Parang hindi niya kayang paniwalaan na pasaway 
ito. Baka nagkakamali lang si Jeff.
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Tumayo ang babae at nagsimulang magligpit ng 

mga gamit nito. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. 
Baka ito na ang tamang panahon para makilala niya 
ito. Parang hindi na rin siya makapaghihintay ng 
isa pang pagkakataon. Sa unang tingin pa lang ay 
attracted na siya rito. 

Nilapitan niya ang dalaga na kunwa’y aksidente 
ang pagkakabangga rito. Muntik na itong matumba 
sa lakas ng collision nila. Mabilis niyang nahawakan 
ito sa baywang at hinila palapit sa kanya upang hindi 
ito mabuwal.

Oh, good Lord…

Lumakas lalo ang kabog ng puso niya nang 
mapatitig sa mga mata nito. He knew right then 
that he would not let go of the beauty in his arms. 
Magkamatayan na, pero gagawin niya ang lahat para 
mapalapit dito.

“How did you find me?” sa halip ay tanong niya.

“Easy. But that’s none of your business. At hindi 
iyon ang dahilan kung bakit ako narito.”

“Paano mo ako nahanap?” giit niya.

“Because of Jet. And no, hindi ko siya tinanong. 
I have my ways.”
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“Jethrone Andrada?” Kumunot ang noo niya.

Ngumiti ito, sarkastiko. “You’re Jet’s cousin, 
right?” anito. 

Tumango siya. “How did you know him? Close 
ba kayo?” Parang biglang gumuhit ang selos sa dibdib 
niya. 

Pinaikot lamang nito ang mga mata, hindi sinagot 
ang tanong niya. Kung wala lamang sa honeymoon 
nito si Jet ay tinawagan na niya ito at kinompronta 
kung paano nito nakilala ang dati niyang girlfriend. 

“Tapos na ako sa pagsagot sa mga tanong mo. 
Ang tanong ko naman ang sagutin mo. Bakit ka 
nagpalit ng apelyido?”

“Simple. Carmele Andrada at Antonio Villaraza 
ang pangalan ng mga magulang ko. After six 
months of dating, my mom got pregnant. Hindi siya 
nagpakasal kay Daddy dahil, well, ayaw niya. Hindi 
raw sagot ang kasal dahil lang sa nabuntis siya. But 
they lived together whenever they had the chance. 
Kahit walang kasal na pinanghahawakan. 

“Nang magkakilala tayo, kakakasal lang ng 
parents ko. Hindi muna ako nagpalit ng apelyido 
kahit pa pinipilit ako noon ni Daddy na dalhin na 
ang pangalan niya. Sabi ko saka na lang dahil hassle 
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masyado. There were my records in school, for one. 
Then there was my dual nationality. Also, I was 
undecided. I didn’t want my mother to think that I 
was ungrateful. I was worried that deep inside, she 
would be hurt if I changed my name. Ayokong isipin 
niya na mali ang ginawa niyang desisyon na huwag 
agad pakasal kay Dad.”

“Whether you’re Patrick Villaraza or Patrick 
Andrada, isa lang ang gusto ko,” anito.

“A divorce,” he stated.

“Yes,” maliwanag na sagot nito.

“Answer my question first.” Nagtaas lang ito ng 
kilay. “How did you know my cousin Jet?”

“Okay. He married my cousin Danie kaya 
technically, pinsan ko na rin ang pinsan mo.”

“Pinsan ka ni Danie?”

“I want that divorce, Patrick. Immediately! 
Ipadala mo sa opisina ng Amazon Solace ang divorce 
papers,” anito. 

“Office ng Amazon Solace?”

“Yes. The owner’s office.”

“Gabie…”



The Endless Promise - Kriss Dela Roca
“I don’t use that name anymore. So call me Reian. 

Reian Soledad.”

Ito si Reian Soledad? Ang may-ari ng Amazon 
Solace? 

Nag-suggest si Danie na makipagkilala siya sa 
may-ari ng club na iyon sa Camiguin. He became 
curious about the woman who conceptualized 
Amazon Solace so he agreed. Lalo siyang naintriga 
sa nasabing may-ari nang malamang alaga nito ang 
itim na itim na kabayong si Ares. Ayon kay Danie ay 
walang nakakasakay kay Ares kundi ang lady master 
ng kabayo—ang pinsan nitong si Reian. 

“Bakit? I like Gabie more. Mas masarap bigkasin.”

“Gabie’s dead, Trek,” anito, idiniin ang palayaw 
niya. “So is Patrick Andrada to me.” 

Bigla siyang tumayo at lumapit sa babae. 
Hinawakan niya ito sa magkabilang braso.

“You can’t dismiss me that easily, Gabie. If you 
want to be called Reian, fine. Iyon ang itatawag ko 
sa ’yo. But you can’t banish me out of your life. Ikaw 
mismo ang nagpaalam sa akin na asawa kita sa mata 
ng Diyos at ng batas so I’m here to stay in your life.”

“Sana hindi na lang kita minahal!” sigaw nito. 
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Humigpit ang hawak niya sa mga braso ni Reian.

“Ano ba ang iniayaw mo sa akin, ha? Bakit mo 
ako iniwan noon?  Bakit bigla kang naglaho nang 
walang paliwanag?”

“Wala akong balak na sabihin sa ’yo ang dahilan 
ko.”

“But I intend to find out. I will not give you a 
divorce. Magdusa ka.”

“Walanghiya ka!” 

Isa uling malakas na sampal ang dadapo sana 
sa pisngi niya pero maagap niyang nahawakan 
ang umigkas na kamay ng babae. Bahagya niyang 
niluwagan ang pagkakahawak sa braso nito. And then 
he pulled her to him and kissed her fully on the lips. 

Reian was not prepared for the sensation that 
assaulted her. His lips, his kisses, were so heady she 
could lose her mind.

He lingered on her lips long enough to feel the 
softness and sweetness of her mouth. He missed this. 
He missed her. 

Ang sarap niyang halikan… 

Pinalalim pa niya ang paghalik dito. He wanted 
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her… so bad. His tongue played inside her mouth 
and he heard a soft groan come from her. Lalo tuloy 
niyang siniil ang mga labi nito. When he released 
her mouth ay hindi niya inaasahan ang pagdapo ng 
palad nito sa pisngi niya. Habol nito ang hininga. 
He looked at her angrily ngunit nakalabas na ito ng 
kanyang opisina.

Wala sa loob na hinaplos niya ang pisngi na 
sinampal ni Gabie… ni Reian. He touched his lips and 
a realization hit him. Reian Soledad was one stubborn 
woman. Pero hindi siya papayag na makawala uli ito 
sa kanya.
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Tinawagan ni Trek ang kaibigan niya na nag-set 
up ng marriage booth kung saan sila nagpakasal ni 
Reian. At sinabi nito sa kanya na legal ang kasal na 
isinasagawa roon. 

“So, I am really married to her. It’s for real. 
She’s my wife,” wala sa loob na sabi niya. He felt 
happiness bubble up deep inside of him. Pero biglang 
naglaho iyon nang maalala ang pait na nasa mukha 
ng babaeng sumugod sa opisina niya. Sana ay hindi 
niya ito pinilit na magpakasal. 

“Sino’ng asawa mo?” tanong ni Jet.

Hindi niya namalayan na nakapasok na ito sa 
opisina niya. Ito ang CEO ng Andrada Chain of Hotels 
at siya ang marketing strategist nito. 

“When did you get back?” tanong niya.

“Last night,” sagot nito. “Answer my question, 
sino ang asawa mo? Nagpakasal ka habang wala ako? 
Hindi ka man lang nag-invite.”

“Paano kita ii-invite? Five years na akong kasal.”

“Are you kidding me?” tanong nito.
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“No, I’m not.”

“Okay, you’re not joking. So, sino ang malas na 
babae na nabihag ng kamandag mo?”

Malas nga ba si Reian dahil ako ang naging asawa 
niya?

“May balak ka bang sabihin sa akin o kailangan 
kong manghula kung sino sa mga naging girlfriends 
mo ang tuluyang nabiktima mo?”

“Si Gabie,” sagot niya.

“Si Gabrielle Soledad? Iyong girlfriend mo sa 
London n’ung college? I wonder why the name’s so 
familiar.”

“It should be. Dahil pinsan siya ng asawa mo,” 
sabi niya. “Si Reian Gabrielle Soledad.”

“Si Reian? Ang president ng Amazon Solace?” 

“The one and only. And before you say anything 
else, I didn’t know that we’re married. Not until she 
showed up hours ago and showed me the marriage 
contract.” 

“Hindi mo alam na mag-asawa kayo? Huwag 
mong sabihing lasing ka nang pakasalan mo siya!” 
bulyaw nito.
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“No, I wasn’t!” he shouted back. “Calm down, 

okay?”

“How would I calm down? Danie would half-kill 
me when she hears of this, Trek. I’m the one who 
brought you to Amazon Solace.”

“Then tell her that I didn’t have any inkling that 
my wife Reian Soledad was also my ex-girlfriend 
Gabie.”

“Paanong hindi mo alam?”

“Gabrielle Soledad ang pangalan ng dating 
girlfriend ko. Maraming Soledad sa mundo. I didn’t 
readily connect her with Danie and Noelle. And even 
if I did, I doubt if gugustuhin kong banggitin ang 
tungkol sa ex ko na Soledad din ang apelyido. You 
know I’m not the kiss and tell type.”

“So, ibig sabihin, si Reian lang ang may alam na 
asawa ka niya?”

“No. Hindi rin niya alam na legal kaming mag-
asawa.” Nakita niyang umarko ang kilay ni Jet. 
“Okay, we married each other in a marriage booth at 
a university fair. Kaya lang niya nalaman na binding 
ang kasal ay dahil dumating ang marriage contract 
namin galing sa England. Perhaps they sent me a 
copy of the document, too. Baka nagka-problema 
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lang sa courier kaya hindi ko pa natatanggap. Or baka 
ipinadala nila sa isa sa mga bahay ko. Or maybe the 
problem has to do with my change of name. I married 
her when I was still Patrick Andrada.”

Pumalatak si Jet. “Well, that’s Auntie Carmele 
for you.”

“Hay, si Mommy, magpapakasal din pala sa 
tatay ko pinatagal pa hanggang sa mag-college 
ako. Tinatamad kasi akong magparoo’t parito noon 
para lang ayusin ang legality ko bilang Villaraza,” 
paliwanag niya.

“You could have let the lawyers handle that,” 
ani Jet.

“Yes, but I was young then. Hindi pa rin ako 
makapag-decide.”

“Malaking gulo ito kapag nagkataon. Danie will 
surely kill you kapag nalaman niya ito,” his cousin 
said. “She may even revoke your membership at 
Solace, Trek.” 

Nahawakan niya ang sentido. Siguradong 
magwawala ang asawa ni Jet kapag nalaman nito 
ang tungkol sa kasal nila ni Reian five years ago. 

“Yeah, it will be a disaster. Do me one favor, Jet. 



The Endless Promise - Kriss Dela Roca
Huwag mo munang ipaalam kay Danie ang tungkol 
sa bagay na ito. I believe hindi rin gusto ni Reian na 
magkaroon ng gulo.”

Nagkibikit-balikat si Jet. “Gagawin ko lang 
ito dahil ayokong maging criminal ang asawa ko. 
Siguradong lagot ka kay Danie.”

“Are you trying to frighten me?” nakangiting 
tanong niya.

“No. I’m just telling you the truth. Kaya kung ako 
sa ’yo, gawan mo kaagad ng paraan ang problema 
n’yo. By the way, what did Reian say?”

“She wanted a divorce,” payak niyang sagot.

“Are you going to divorce her?”

“No.” May pilyong ngiti na sumilay sa kanyang 
mga labi. “She’s mine.”

“Gusto mo talagang sumabak sa giyera, ano? 
Reian’s not the type of girl you’d want to mess up 
with.”

“I know. I married her, didn’t I?” 

—————

Reian was pacing to and fro inside Noelle’s office. 
Kasalukuyang inaayos ng pinsan ang detalye ng kasal 
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nito kay Maverick Palacios. 

“Reian, will you please stop being one of your 
peripatetic ancestors? Hilong-hilo na ako sa iyo. 
Maupo ka na lang, puwede?”

“I can’t believe it. He was here all the time. At 
wala man lang siyang ginawang paraan para hanapin 
ako!” Nagngingitngit ang loob niya.

“Are you mad because all this time ay narito 
lamang pala siya sa Pilipinas at hindi ka hinahanap? 
O galit ka ba dahil hanggang ngayon ay may epekto 
pa rin si Trek sa iyo?”

Both? Gosh, tama yata si Noelle…

“Please, Noelle! I’m mad as hell dahil ayaw 
niyang ibigay ang hinihingi ko. I want a divorce!”

“Sigurado ka bang iyon ang gusto mo? Baka 
naman tulak lang ng bibig ’yan.”

“I’m sure!” sigaw niya.

“Reian, please calm down. Baka magiba itong 
opisina dahil sa pagwawala mo. Nakakahiya sa mga 
employees natin,” anito.

“I don’t care!” Wala talaga siyang pakialam kung 
anong chismis ang ikalat ng mga tauhan nila. 
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She could always fire them.

“Look, mag-isip ka muna kahit ilang araw lang. 
Baka mamaya pagsisihan mo ang paghingi mo ng 
divorce. Isa pa, manahimik ka dahil baka makarating 
ito kay Danie.”

“Noelle, hindi ko na kailangang mag-isip. Kung 
suwerte kayong dalawa ni Danie sa mga lalaking 
nakilala ninyo, ako hindi. Walang kuwenta si Trek 
Villaraza!” Malakas pa rin ang boses niya. 

Lumabas siya sa opisina ni Noelle at nagtungo 
sa sarili niyang silid. Kailangan niyang mapag-isa. 
Umupo siya sa executive chair at iniikot iyon upang 
humarap sa malaking bintana sa likuran niya. 

Hindi mawala sa isip niya ang halik ni Trek. 
Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang balintataw ang 
init ng mga labi nito sa kanya. She could still feel 
the intensity of his desire… and her equal passion 
for him. 

No, hindi maaari…

Hindi rin siya makapaniwala na ang ex-boyfriend 
niya na si Patrick Andrada at ang Solace member na 
si Trek Villaraza ay iisa. 

Patrick Andrada, now Trek Villaraza, was and 
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would always be her biggest mistake.

Tama ang pinsan niya. Walang mangyayari kahit 
magwala siya kung sinabi ni Trek na hindi nito ibibigay 
ang hinihingi niya. Patrick Andrada was a man of his 
word. Ganoon din siguro si Trek. He seemed to be 
one determined person. Noong niligawan siya nito, 
isa iyon sa mga ugali nito na nagustuhan niya. 

Naalala niya ang usapan nila ni Noelle.

“What did you say? Ulitin mo nga ang sinabi mo?” 
ani Noelle.

“Trek Villaraza is Patrick Andrada and—”

“Oh, my gosh! He’s your husband! Teka paano 
nangyari iyon?” tanong nito.

“His father and mother didn’t marry until he 
was in college kaya apelyido ng nanay niya ang dala-
dala niya. He changed his surname to Villaraza nang 
magkaroon siya ng oras na ayusin iyon after taking 
up his master’s degree.”

“Reian, ang suwerte mo! Naka-jackpot ka!” tili ng 
pinsan. 

Pinaikot niya ang mga mata sa reaksyon nito. 
Excited ito at kinikilig.
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“Ano’ng suwerte d’un?”

“Well, you have a handsome husband, for one. Do 
you know that Misha was caught off guard nang unang 
makita niya si Trek? Danie told me. She was actually 
thinking of setting you up with him. Pero mukha raw 
si Misha ang type ng—oops.”

Misha was caught off guard? Naningkit ang 
kanyang mga mata sa narinig. Aba, pati pala secretary 
ni Danie ay nahumaling sa lalaking iyon.

Nagpatuloy si Noelle nang hindi siya sumagot. 

“Ang suwerte mo talaga. Mabuti na lang nalaman 
ninyo na mag-asawa kayo bago pa naligawan ni Trek 
si Misha. Danie said he looked really smitten.”

“Puwede ba, Noelle? Wala akong pakialam kung 
sino man ang kaya niyang bolahin. I don’t give a damn. 
Ang gusto ko lang ay makawala na sa kanya.”

“Are you really, really sure about that?” tanong 
nito. 

Sigurado nga ba siya sa gusto niyang mangyari? 
Bakit parang naghihimagsik ang puso niya?

“Wait till Danie hears about this!” tili ulit nito.

“Mei Noelle!” sigaw niya.
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“What? Ano ba ang problema mo’t sumisigaw ka 

diyan?”

“Wala akong problema. Huwag mo munang 
sabihin kay Danie, okay? And for the nth time, I’m not 
interested in Trek Villaraza. He’s my worst nightmare!” 
palatak niya. 

Ilang minuto pa ang lumipas ngunit si Trek pa 
rin ang iniisip niya. 

She would get what she wanted. Reian always 
did. Kailangan niya ang divorce na iyon. 

For my sanity’s sake.
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Amazon Solace—ang lugar ng kapayapaan—ngunit 
ngayon ay nagugulo si Reian dahil sa isang Trek 
Villaraza. Siya ang nagnais na maitayo ang munting 
paraiso na iyon sa loob ng Hacienda de Soledad. 

Tumulak siya pauwi ng Camiguin nang tawagan 
siya ng kanyang abuelo. Pinauwi rin nito ang dalawa 
pa niyang pinsan na sina Danie at Noelle.

Habang hinihintay ang pagdating ni Danie ay 
napag-usapan nila ni Noelle ang tungkol sa testamento 
ng lolo nila. Ibibigay lang nito ang mamanahin nila 
kung susundin nila ang kahilingan nito na sa Pilipinas 
sila permanenteng maninirahan. At ibibigay nito iyon 
nang mas maaga.

Nang malaman niya na sa kanya ipapamana ang 
buong hacienda, nabuo ang plano niya. Gagawin 
niyang getaway iyon ng mga taong nais mag-relax. 

Unfortunately, they only catered to affluent 
people. Hindi niya pa afford magpaka-pilantropo.

Unti-unti, naisakatuparan ang Amazon Solace, 
isang country club sa Camiguin. Business venture 
iyon nilang tatlong magpipinsan. At ngayon ay 
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dinarayo na ito ng mga kilalang personalidad sa loob 
at labas ng Pilipinas. 

Too bad, isa sa mga personalidad na iyon 
ay asawa niya pala. Si Trek Villaraza. Hindi niya 
makakalimutan kung paano sila nagkakilala.

Lumipad ang mga dala-dala ni Gabie nang 
mabunggo siya ng kung sinong hudas na hindi nag-
iingat. 

Nagkamali ito ng binangga.

Mainit ang kanyang ulo. Nag-away na naman 
kasi sila ng daddy niya. Nabalitaan nitong hindi siya 
pumapasok at kung saan-saan naglalagalag.

“Aren’t you looking where you’re going? You...” 
Naumid ang dila niya nang mapatingala sa lalaking 
nakahawak sa kanya.  

Adan’s son! Ito na siguro ang pinakaguwapong 
nilalang na nakita niya. Her heart started pounding 
in her chest.

That’s weird. Parang naga-ground ako… 

Ramdam niya ang maliliit na boltahe ng kuryente 
na kumakalat mula sa bisig niya papunta sa kanyang 
buong katawan. Hindi niya maialis ang titig sa lalaki. 
Parang matutunaw siya sa paraan ng pagkakatingin 



The Endless Promise - Kriss Dela Roca
nito. 

Bakit ganito ang pakiramdam ko?

Bigla ang pagbitiw nito sa kanya. Hindi niya 
sigurado kung ‘nakuryente’ rin ito.

“Hi. I’m sorry. Did I hurt you?”

“It’s o-okay.” Okay? Bakit biglang nag-cool down 
ang kanina ay umuusok niyang ulo? And since when 
did she learn to stutter?

“I’m Patrick Andrada. You are?”

“Gabie… Gabrielle Soledad.” Binigyan niya ng 
isang matipid na ngiti ang lalaki.

“You’re so beautiful…” tila wala sa sariling nausal 
nito. 

Pinamulahan siya ng mukha.

—————

Kararating lamang ni Trek sa Chalet Westeria. 
Maganda at nakaka-relax ang tumingin sa paligid ng 
Solace. Maraming puno, nakakaaliw makinig sa huni 
ng mga ibon na naninirahan sa Rendezvous Forest. 

Masarap magtampisaw sa mga talon sa loob ng 
gubat na iyon, isa sa mga stress-reliever na ini-o-offer 
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ng club. Nagkasundo ang magpipinsan na buksan 
iyon sa members. 

Proposal iyon ni Jet na sinang-ayunan ni Reian. 
Mahigpit nga lamang ang regulations na ipinatutupad 
sa loob ng kagubatan. 

Sa Amazon Solace lamang niya nararanasang 
mag-unwind nang todo. Mabuti na lamang at in-
invite siya ni Jet doon nang minsang kailangan niyang 
magpahinga dahil sa isang pagkakamali. 

Naisip niya si Natasha. Muntik na niyang 
pakasalan ang ex-girlfriend ni Jet na noon ay ikakasal 
na dapat dito. Kung natuloy iyon, puwedeng-puwede 
siyang ihabla ni Reian ng bigamy ngayon. Mabuti na 
lang at maaga siyang nagising sa katangahan niya.

He was enjoying himself sa pagbababad sa 
Jacuzzi nang ma-realize ang posibleng dahilan kung 
bakit sobra ang attachment niya sa lugar na ito. Dahil 
narito ang totoong kabiyak ng kanyang puso. At 
kailangan niyang magkamali upang muling mapalapit 
sa tanging babaeng tunay niyang minahal. 

At nanakit sa ’yo, paalala niya sa sarili.

Reian. His wife.

Reian Gabrielle Soledad was of Spanish-Filipino 
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and Greek descent. Iba ang dating at pang-akit 
ng ganda nito sa kanya. Natural na light tan ang 
complexion nito na namana sa ama. And her eyes 
were the color of fresh green tea leaves that would 
lighten under the natural glare of the sun.

Matapos niyang magbabad sa tubig ay naghanda 
na siya para matulog. Gusto niyang mabawi ang ilang 
araw na wala siyang pahinga. Pinili niyang mahiga 
sa malaking sofa sa veranda ng kanyang kuwarto. 
Ipinaghehele siya ng lamig ng simoy ng hangin 
nang may narinig siyang lumagapak na kung anong 
babasagin sa ibaba ng kanyang bahay. 

Someone had entered  the house without his 
permission. 

Magnanakaw? Pero napakahigpit ng security ng 
Solace.

Baka naman pusa? Pusa? Saan manggagaling ang 
pusa? Ang alam niya ay hindi basta-basta pinagagala 
ang mga pusa sa loob ng club dahil sa allergic si Reian 
sa mga ito.

Dahan-dahan siyang bumaba ng kuwarto. 
Napansin niya ang pigura na pumunta sa kitchen. 

Babae.
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Itim na itim ang lampas balikat nitong buhok na 

layered ang style. Nakatalikod pa lang pero malakas 
na ang dating. Buhok pa lang, pang-commercial na. 

The lady had a slim figure. Perpekto ang height 
nito sa kanyang built. Nasa five-seven ito, bagay sa 
taas niyang six-three. Kahit magsuot ng high heels 
ang babae ay hindi nito lalampasan ang height niya. 
Napansin din niya ang makinis nitong balat. At ang 
mahahaba nitong binti na kitang-kita dahil sa suot 
nitong shorts.

“Sino ka?” tanong niya.

It made the girl jump. Nagulat siya nang humarap 
ito sa kanya. His heart skipped a beat or two because 
of his unexpected ‘visitor’.

“Puwede bang huwag kang manggulat?” bulyaw 
nito.

“Reian?” he whispered. Tinitigan lang siya ng 
dalaga habang nakahalukipkip ito. “What are you 
doing here? Paano ka nakapasok dito?”

“Did you forget? I own Amazon Solace. So may 
access ako sa lahat ng establishments dito.”

“Like I could forget that. Pero iyon ay bago 
magkaroon ng official resident ang mga chalet. And 
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Westeria is mine.”

Ngumiti ito nang pauyam. “Nakalimutan mo yata 
na asawa mo ako. So, conjugal property ang Westeria. 
I have a right to be here.”

“Ano’ng sinabi mo?” 

“I said I’m your wife. Pinakasalan mo ako sa 
London, di ba? Since legal tayong mag-asawa, I have 
the right to everything that you own.”

“Teka lang, Miss Soledad, baka lang nakakalimutan 
mong humihingi ka ng divorce.”

“Na ayaw mong ibigay sa ’kin!” palahaw nito.

“Bakit ba gusto mo ng divorce?”

“Ibigay mo na lang kung ayaw mo akong tumira 
rito. Huwag ka nang magtanong!”

“No! Hindi ko iyon ibibigay. Ayoko. Paghirapan 
mo. Remember, you left me without a word kaya 
magdusa ka ngayon!” bulyaw niya pabalik. 

“Talaga bang hindi mo ’to gagawing madali para 
sa ’kin?” tanong nito matapos kalmahin ang sarili. 

Pinagmasdan niya ito pagkatapos ay ngumiti 
siya at umiling.
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“Hindi.”

“So, I have to stay married to you?”

“Yup.” Nangiti siya sa takbo ng kanilang usapan. 
Nag-mellow na ang boses nito.

“So, wala rin akong choice kundi i-impose ang 
mga karapatan ko bilang asawa mo,” deklara nito. 

Natigilan siya sa sinabi nito.

Impose her rights as my wife? 

“And what do you mean by that? Are you coming 
back to me as my wife?”

“Yes and no,” she replied. Inilibot nito ang mga 
mata sa maaabot ng tingin nito.

“Anong yes and no?” nagugulong tanong niya.

“Figure it out for yourself.” Muli nitong iginala 
ang mga mata sa paligid.

“I never thought Westeria was this great. Parang 
hari ang nakatira dito, ah.” Nag-umpisa itong 
maglibot sa loob ng bahay. 

Nakasunod lang siya rito, hindi maialis ang tingin 
sa mga hita at pang-upo ng sexy niyang asawa.

“Are you even listening to me, Mr. Villaraza?” 
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tanong nito. 

Hindi niya napansin na nakatitig na ito sa kanya. 
Pinamulahan siya ng mukha nang mahuli nito ang 
pinagkakaabalahan niya.

“You were saying?”

“Sabi ko maganda ang bahay mo. Kung saan-saan 
ka kasi nakatingin.” Pinukulan siya nito ng masamang 
tingin. “Mabuti pa ay kuhanin mo na lang ang lahat 
ng gamit ko sa labas at iayos mo na sa kuwarto ko. 
I’ll be living here from now on.”

“Here? Oh, no! No, no, no. Hindi ka puwedeng 
tumira dito. May sarili kang bahay. Bakit ka dito 
titira?” Umiling siya. Nababaliw na talaga ang 
babaeng ito. 

Hindi ba nito alam kung anong pagpipigil ang 
ginagawa niya ngayon para huwag lang itong haklitin 
at halikan uli? 

“At bakit hindi? Siguro ayaw mong tumira ako 
dito dahil hindi ka makapagdadala ng babae dito, 
ano?”

“Reian—?”

“Hoy, Mr. Villaraza, since asawa mo ako at ayaw 
mong ibigay ang gusto kong divorce, puwes, as your 
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legal wife, pinagbabawalan kitang magdala ng kahit 
sinong babae sa bahay na ito.”

“Sandali lang, you’re imposing your rights on me 
as my wife. Bakit, handa ka bang makisama talaga 
bilang asawa ko at ibigay ang mga pangangailangan 
ko?”

“Magpapanggap ako na hindi ko narinig iyan,” 
sagot nito. 

“Miss Soledad, if you plan to live here as Mrs. 
Villaraza,  you need to follow my rules.”


