
The Truth Is... Mahal Kita - Krisma Gonzales

Seven thousand a month ang upa, plus ilaw at 
tubig pa. Whew! Mabigat-bigat ding bayarin; 
nakakatakot na responsibilidad. Idagdag pa rito 
iyong pangangailangan niyang kumuha ng maid. 
Four digits na rin ang pasuweldo sa mga katulong 
sa kasalukuyan.

Kinuwenta-kuwenta pa lang ni Julianne sa 
kanyang isip ang magiging monthly expense niya 
kapag kinuha ang magandang apartment na iyon ay 
naiiling na siya. Sa kinikita niyang sampung libong 
piso isang buwan bilang pre-school teacher sa isang 
Montessori school, tiyak na pati underwear ay hindi 
na siya makakabili.

“Ano, Hija, kukunin mo ba?” tila naiinip nang 
tanong ng may-ari ng apartment.

“Ho? Eh....” Napangiwi na lang siya. At sapat na 
iyon para makuha ng matabang babaeng may edad 
na ang ibig niyang ipahiwatig.

“Namamahalan ka sa upa, gan’on?” may 
katarayan sa himig na untag nito.

“Hindi naman ho,” pag-a-alibi niya sa kagustuhang 
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maibangon ang pride. “M-masyado lang itong malaki 
para sa akin. Sana, kung may makaka-share ako, mas 
okay.”

“Gan’on pa rin ang suma n’on. Hindi mo kayang 
pasaning mag-isa ang upa dahil can’t afford ka!” 
masungit na deklara nito. At saka na ito nagpauna 
sa pinto ng apartment na parang gustong sabihing: 
Sige, lumabas ka na. “Kung gusto mo ng murang 
matitirahan, d’un ka sa mga silung-silong!”

Nakaismid na lamang na lumisan si Julianne. 
Hindi na niya pinatulan ang pagsusungit ng may-
ari dahil hindi siya pumapatol sa matatanda. Isa 
pa, mahirap nang sumabog ang lahat ng galit na 
nakaipon sa kanyang dibdib at baka magilitan niya 
ng leeg ang mga taong kinaiinisan niya sa mismong 
loob ng bahay nila.

—————

“Malaki naman kasi ang bahay n’yo, bakit 
kailangan ka pang magkandahirap sa paghahanap 
ng malilipatan, ’no!” ani Cheska habang inaabutan 
si Julianne ng isang basong Coke. Sa halip na umuwi 
sa kanila, tumuloy siya sa tahanan ng kaibigang lagi 
niyang takbuhan.

“Malaki nga pero ang feeling ko’y nasasakal na 
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ako d’on. Pakiramdam ko’y sinisiliban na ako d’on.”

“Eh, paano ngayong nakita mo na kung gaano 
kahirap maghanap ng malilipatan?”

“Maraming mauupahan. Ang problema’y ’yung 
taas ng presyo.”

“Marami namang mura d’yan. Kaya lang, alam 
kong hindi ka titira sa basta-basta.”

“Best friend nga kita,” komento niya. “You 
know me better, Cheska. Alam mong very particular 
ako sa disenteng lugar at tirahan. Ayoko ng basta 
masisilungan lang. Alam mo naman ang ultimate 
dream ko—ang magkaroon ng mansyon na malapit 
sa dagat. Isang bahay kung saan puwedeng mag-
ballroom dancing sa sala at puwedeng magpa-party 
sa garden.”

“Hay naku, Julianne!” Humiwa ng slice ng brazo 
de mercedes si Cheska at inilagay iyon sa platito niya. 
“Kung ganyan nga ang gusto mong lipatan, huwag mo 
nang balakin pang umisyerda sa haybol ng mother 
dear mo. Magtiis ka na lang d’on!”

“No way! Ayoko na. Hindi na ako tatagal pa sa 
bahay na iyon,” maagap niyang asik. “Gusto ko na 
talagang  magsarili.”
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Ang primary reason na nagtutulak sa kanya para 

gawin iyon ay ang kanyang stepfather  na madalas 
niyang makabangga. Hindi kasi siya pabor sa maling 
pagpapalaki nito sa mga anak, ang dalawang kapatid 
niya sa ina. Masyado nitong sinanay ang mga anak 
sa mga luhong wala naman sa lugar.

May karapatan siyang magprotesta dahil ang 
mommy niya ay subsob ang ulo sa pagtatrabaho. 
Host ito at segment producer ng isang panghapong 
programa sa TV. Ang Tito Bobby niya? Nagpapalaki 
lang ng tiyan habang naghihintay ng boundary ng 
tatlong unit ng taxi na ang mommy naman niya ang 
nagsikap na magpundar. Super-kapal ang mukha! 

Dati ay ipinagsasawalang-kibo lang niya iyon 
dahil na rin sa pakiusap ng ina. Pero nang mag-
mature siya, hindi na niya matagalan ang kalakaran. 

—————

“Is it true na naghahanap ka raw ng malilipatan?” 
Naninita ang tono ng mommy ni Julianne nang 
mapagbuksan niya ito ng pinto ng kanyang bedroom  
kinagabihan.

“I want to live on my own, Mommy,” sagot niya 
habang humahakbang pabalik sa kanyang round bed.

Isinara nito ang pinto at saka humakbang 
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palapit sa kama. “Parang kaya mo nang mag-isa, ah. 
Nagkatrabaho ka lang, yumabang ka na yata,” anito 
nang maupo sa gilid ng higaan.

“Hindi sa ganoon, Mommy. Pero pipilitin kong 
maging independent kaysa naman maloka ako o 
tumanda kaagad sa kunsumisyon sa bahay na ito!” 
Tahasan niyang ipinakita sa ina ang pagkaimbiyerna 
sa kanyang mukha. 

“You’re only twenty-two, Hija. Sa palagay mo 
ba’y papayagan kitang magsarili na?”

“Whether payagan n’yo ako o hindi, I’ll stand by 
my decision,” may paninindigan sa anyo na sabi niya. 
“Unless... si Tito Bobby ang palilipatin n’yo ng bahay.”

Kumunot ang noo ng forty-four-year-old na 
babae. Gumuhit sa mukha nito ang pagkalito.

“See? Eh, di hindi kayo nakasagot,” naiiling 
niyang sabi. “Saka don’t worry, Mommy, I won’t insist 
na itapon n’yo si Tito Bobby. Fifteen years n’yo siyang 
asawa at daddy siya ng mga kapatid ko. Kaya if I were 
you, payagan n’yo na akong magsarili.”

Wala itong maapuhap na itugon.

“Tutal, wala kayong magawa para pagsabihan 
ang asawa n’yo. Madalas pa nga, kapag nagtatalo 
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kami, siya ang kinakampihan mo. Kaya it would be 
better na isa sa amin ang mawala sa bahay na ito, 
di ba?”

“Julianne....” Nabaghan ang anyo ng mommy 
niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Mababakas 
sa mga mata nito ang paghingi ng pang-unawa.

“Isa pang reason, Mommy, is I’m planning to 
go back to school and take up a master’s degree. 
Magulo na dito sa bahay dahil teen-agers na sina 
Randy at Jeffrey, bukod pa sa kulang sa disiplina. 
Para pang piyesta rito parati dahil sa bakasyunistang 
mga kamag-anak ni Tito Bobby.”

Masakit man sa kalooban ng kanyang mommy  
ang pawalan na siya ay napilitan na rin itong ibigay 
ang basbas sa paglipat niya ng ibang matitirhan. 

Tinulungan pa siya ng ina na makakuha ng 
maayos na malilipatan. Isang hindi kalakihan ngunit 
magandang apartment ang lilipatan niya sa may 
Project 4. Tahimik at disente ang lugar. Ipinilit ng 
mommy niya na hahatian siya sa upa para hindi 
maging mabigat sa kanya ang pagsosolo. Pumayag na 
rin siya kahit taliwas iyon sa gusto sana talaga niyang 
mangyari. Gusto niyang maging totally independent 
pero kahit kaya ng pride niya, hindi pa kaya ng 
kanyang kinikita.
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“Mas magiging kampante siguro ako kung 

makakakita ka ng makaka-share mo dito,” mapanglaw 
ang anyong sabi ng mommy niya matapos maisagawa 
ang paglilipat ng kanyang mga gamit.

“Hayaan n’yo, Mommy, pipilitin kong ma-
convince ang isa sa mga kaibigan o co-teacher ko na 
maki-share sa akin dito. Pero kung ang inaalala mo 
lang ay ang pag-iisa ko, there’s absolutely no need 
to worry. I can take care of myself,” saad niya sa 
pagsisikap na mapanatag ang kalooban nito.

“Mamili tayo ng mga gamit na kailangan mo pa 
like personal ref. Wala ka ring dining table, stove 
at—”

“Saka na, Mommy. Hayaan mo muna akong 
magpundar para naman ma-feel ko ang sarap ng 
pagiging independent. Kapag ikaw pa rin ang nag-
provide ng mga kailangan ko, para lang akong 
lumipat ng bahay niyan dahil nakasandal pa rin sa 
inyo. Baka pagtawanan lang ako ni Tito Bobby.”

“Okay, okay. Bahala ka na nga,” pagsuko nito. 
“Ikaw talagang bata ka, sa dami ng mamanahin mo 
sa ama mo, ’yang sobrang pride pa’ng nakuha mo.”

Ama mo! Dati ay nalulungkot si Julianne kapag 
nasasagi sa usapan ang tungkol sa daddy niya. Lumaki 
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siyang ang ikino-consider na biggest frustration sa 
buhay ay ang hindi pagkakaroon ng pagkakataong 
makasama ang ama. Pero nang magkaisip siya ay 
natanggap na rin niya ang pangit na katotohanang 
maagang nabuwag ang pagsasama ng kanyang mga 
magulang.

Sabik siya sa ama kaya sinikap niyang makatagpo 
ng isa sa katauhan ng kanyang stepfather. Pero bigo 
rin siya. Hindi sila gaanong naging close ng Tito 
Bobby niya dahil mula nang magsama ito at ang 
kanyang ina ay madalas siyang kinukuha ng lola niya 
sa mother’s side.

Habang nagkakaisip ay lalong lumalayo ang 
kanyang loob sa ama-amahan dahil nakikita niyang 
may katamaran ito. Just because malakas kumita ang 
mommy  niya ay naging palaasa na ito sa asawa.

Lately nga ay nagkakaroon na sila ng mumunting 
pagtatalo nito. Ayaw nitong pinakikialaman niya ang 
paraan ng pagpapalaki nito sa sariling mga anak. 

Tama lang itong naging decision ko, pilit niyang 
pagkumbinsi sa sarili sa unang araw niya sa 
inuupahang apartment.

Ang totoo ay hindi siya sanay sa pag-iisa, lalo 
na at lumaki siyang close sa mommy niya at lola’s 
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girl pa siya. Sayang at iniwan na siya ng Lola Juana 
niya. Talaga lang kailangan na niyang turuan ang 
sarili na maging independent dahil unti-unti nang 
nagkakaroon ng pader sa pagitan nila ng ina dahil 
sa kanyang stepfather.

—————

“Ang hirap palang mag-solo,” reklamo ni Julianne 
sa kaibigan habang nagmemerienda sila sa canteen 
ng eskuwela. Pangatlong araw pa lamang niya noon 
sa inuupahang apartment. “Laba ko, linis ko, luto ko. 
Ang nakakainis pa nito, hindi pa dumarating ’yung 
maid na galing sa agency.”

“Kasalanan mo ’yan,” sabi ni Cheska. “Nag-decide 
kang maging independent, eh.”

“Di bale, sa umpisa lang naman mahirap, eh,” 
pag-aalo niya sa sarili.

Para naman siyang pinapaboran ng tadhana dahil 
two weeks pa lang siya sa apartment ay dumating ang 
mommy niyang may dalang malungkot at magandang 
balita.

Na-puzzle bigla si Julianne. “Ano ’yung malungkot 
and at the same time ay magandang balita?” Naiintriga 
siya sa sinabi ng ina nang maging bisita niya ito sa  
apartment.
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“May sulat akong natanggap galing sa lawyer ng 

pamilya ng daddy mo,” simula nito. “Actually, para 
sa iyo ang letter.”

“Sulat?” takang tanong niya. After twenty-two 
long years, ngayon lang ako naalalang sulatan ng 
Daddy?

Lalo siyang na-puzzle nang mag-ulap ang mukha 
ng kanyang mommy. Matagal itong nawalan ng imik, 
nakatutok lang ang tingin sa hawak na sulat. “Your 
daddy is gone, Julianne,” nagluluksa ang boses na 
balita nito. “He passed away several months ago.”

May sumungaw na pighati sa puso ng dalaga. 
Oo nga at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong 
madama ang pagmamahal ng isang ama pero masakit 
pa ring isiping namatay ito nang hindi man lang niya 
nakakapiling.

Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan 
sa mag-ina. Pagkatapos ay kinabig ni Julianne ang 
ina at matagal silang nagyakap.

“He loved you, Julianne. Sa huling sandali ng 
buhay niya’y ikaw ang iniisip niya.”

“What do you mean, Mommy?”

Pinilit nitong pasayahin ang mukha. “Pinamanahan 
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ka niya ng isang villa at isang taniman ng palay sa 
hometown niya sa Bacolod.”

“Isang villa?” Nahalinhan ng tuwa ang kanyang 
kalungkutan. “Hindi ka ba nagbibiro, Mommy?” 
excited na paniniyak niya.

“Of course not, Hija. Basahin mo ’tong letter sa 
iyo ng abogado ng pamilya nila who happens to be 
the husband of your daddy’s cousin.”

Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ang 
sulat at pinasadahan ng tingin ang nilalaman niyon. 
Totoo nga! Pinamanahan siya ng ama!

“Tinawagan ko ang number na nakasulat diyan,” 
pukaw sa kanya ng ina. “Nagkausap na kami ni Atty. 
de Vera and he’s inviting us to his office in Makati 
para makapag-usap kayo.”

Nangingislap ang mga matang tumitig si Julianne 
sa ina. 
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“Maraming naging affairs sa iba’t ibang babae ang 
daddy mo, Julianne,” pagkukuwento ni Atty. de Vera, 
ang abogado ng ama ng dalaga.

Pinagsadya nila ito para makausap at makumpirma 
ang tungkol sa mga ari-ariang minana raw niya.

“At hindi niya tiyak kung nagkaanak siya sa 
mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa kanya o 
kung ilan,” patuloy ng abogado. “Ang alam niya’y 
dalawa kayong naging anak niya—ikaw at isa pa sa 
Australian na napangasawa niya. Pero patay na ito. 
Nahulog sa swimming pool nang sumpungin ng sakit 
na epilepsy. Kaya ikaw na lang ang tagapagmana ng 
ama mo.”

“Alam naman ni Julianne na playboy ang daddy 
niya, eh,” singit ng mommy niya. “And she knows na 
iyon ang dahilan kung bakit hindi kami nagtagal. In 
fact, pangalawa na ako sa pinakasalan niya. Suwerte 
na nga lang at hindi nagdemanda ng bigamy ang first 
wife niya.”

Ayon pa sa mommy niya ay one and a half 
years old lang siya nang maghiwalay ito at ang 
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kanyang ama. Nagpunta na raw ang lalaki sa States 
pagkatapos at tatlong beses lang nakaalalang 
sumulat. Nang lumipat sila ng bahay ay naputol na 
ang komunikasyon nila.

“Hindi lang playboy ang daddy mo, Julianne,” 
nangingiting patuloy ng abogado. “Gala rin siya. 
Pagkatapos mag-stay ng ilang taon sa States ay 
nagtrabaho naman sa Australia. Nakapag-asawa nga 
siya roon at doon nagkaanak ng epileptic.”

“Ano ho’ng ikinamatay niya, Attorney?” 
Lumungkot ang mukha ni Julianne nang maalala  
iyong itanong.

“Car accident, sa Sydney. Sayang nga dahil bago 
mangyari iyon ay may plano na siyang mag-stay 
dito sa Pilipinas for good. Kadi-divorce lang nila ng 
Australian wife niya n’on. Saka nang mamatay ang 
Lolo Anton mo two years ago, sa kanya ibinilin at 
ipinamahala ang mga negosyong iniwan nito.”

“At ni hindi man lang kami pinasabihan....” Nasa 
tono niya ang hinanakit.

“Hindi na namin naasikaso. Nahirapan kasi 
kaming i-trace ang kinaroroonan n’yo. Matagal na 
pala kayong umalis sa dati n’yong tirahan,” paliwanag 
ng abogado. “Pero huwag ka nang magdamdam, Hija. 
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Dahil napatunayan mo namang mahal ka ng iyong 
ama. Sa iyo niya ipinamana ang mga naiwan niya.”

“Nag-iisang anak ho ba siya, Attorney?”

“May isang kapatid na babae ang daddy mo pero 
nakapag-asawa ng ubod ng yaman at nag-migrate na 
sila sa States. Kaya nga iniwan na nito sa daddy mo 
ang mga negosyong iniwan ng mga magulang nila. 
May bahay sila sa Bacolod  na mga pinsan nila ang 
nakatira. Kaya ’yung mga natitirang ari-arian ng mga 
Sevilla’y sa iyo na.”

“‘Natitirang ari-arian?’” maang na ulit niya.

“Mayaman ang lolo mo noon pero nang mamatay 
siya’y pinabayaan ng daddy mo ang mga negosyo 
nila. Gala nga siya at walang interes magpatakbo ng 
business kaya ipinagkatiwala niya sa isang katiwala 
ang lahat. Hanggang ’yung iba nilang kabuhaya’y 
mapunta sa katiwalang iyon.”

May nagbangong ngitngit sa kalooban ni 
Julianne. Gusto na niyang kaagad ituring na kaaway 
ang di-nakikilalang katiwala ng kanyang ama. 
Mapagsamantala! akusa kaagad ng isip niya rito. 

“Sinamantala niya ang tiwala at kawalang-
interes ng daddy ko na magpatakbo ng mga negosyo 
kaya napunta sa kanya ang mga iyon!” galit niyang 
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sambit na ang tinutukoy ay ang katiwalang pinag-
uusapan nila.

“Maluho kasi ang daddy mo. Good time dito, 
travel doon, hanggang sa muntik nang mailit ng 
bangkong pinagkakautangan ng lolo mo ang beach 
resort. Hindi siya nakahingi ng tulong sa kapatid 
niyang nasa States dahil ayaw niyang masisi nito. Ang 
katiwala niya ang gumawa ng paraan para maisalba 
ang resort.”

“Mangangakam.” Hindi niya maitago sa tono 
ang ngitngit. “Kailangang magpunta ako sa Bacolod 
bago makamkam ng katiwalang iyon ang natitirang 
ari-arian ni Daddy.”

“Bukod sa villa, ikaw na rin ang may-ari ng 
taniman ng palay.” Inilahad ng fifty-year-old na 
abogado ang palad at kinamayan siya.

“Gusto ko nang makita ang mga iyon, Attorney,” 
may pagpupuyos sa kaloobang deklara niya.

“Pupunta ka sa Bacolod nang nag-iisa? Hectic 
ang schedule ko, Hija. I’m afraid, hindi kita puwedeng 
samahan,” sabad ng mommy niya.

“Don’t bother, Mommy. Kaya kong mag-isa.”

“Pero ayon kay Attorney ay nasa Bacolod City 
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ang relatives mo doon at malayo sa villa mo. Bukod 
sa bago ka sa lugar na iyo’y wala kang kakilala,” pag-
aalala ng ina.

Natigilan si Julianne. Iyon nga lang dalawang 
linggong namumuhay siyang mag-isa sa apartment 
ay medyo nahirapan siya, iyon pa kayang magpunta 
sa isang lugar na hindi pa niya nararating at wala 
siyang kakilala?

Ah, bahala na! Itinutulak siya ng excitement na 
makita ang kanyang minana.

May isa pang dahilang nagpapatindi ng 
kagustuhan niyang magpunta sa Bacolod. Kailangang 
magtuos sila ng kung sinumang katiwala ng daddy 
niya bago pa mapunta rito ang nalalabi nilang ari-
arian.

—————

Binitiwan na ni Julianne ang apartment. 
Nag-leave siya ng isang buwan sa eskuwelang 
pinagtuturuan at hinarap ang pagtungo sa Bacolod.

“Gusto sana kitang samahan, Hija,” malungkot 
na sabi ng mommy niya nang ihatid siya sa domestic 
airport. “Kaya lang....”

“No need, Mommy. I’m not a baby anymore. Kaya 
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ko nang pangalagaan ang sarili ko.”

“Just in case nahihirapan kang mag-adjust sa 
buhay doon, don’t hesitate to go back here, okay?”

Kinabig niya ang ina at niyakap nang mahigpit.

“Good luck, Hija. You take care. Ano’t anuman 
ang maging problema, please, call me.”

“I will, Mommy. And you take care of yourself, 
too. Saka sina Randy at Jeffrey, medyo rendahan mo 
na para hindi lumaking baluktot ang ugali.”

Hindi na niya isinama sa bilin ang stepfather na 
kasama ng mommy niyang naghatid sa kanya ngunit 
naiwan sa sasakyan.

Hindi na rin siya naihatid ni Atty. de Vera dahil 
may sakit ang asawa nito. Binigyan na lamang siya 
ng detailed instructions patungo sa kinaroroonan ng 
villa.

Ang mga dokumento na nagpapatunay na siya 
ang tagapagmana ni Efren Sevilla at sapat na lakas 
ng loob sa pagsuong sa bagong lugar ang tanging 
baon ni Julianne sa pagpunta niya sa Bacolod. Hindi 
man niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya ay 
excited pa rin siyang makarating doon dahil naroon 
ang katuparan ng kanyang pangarap.
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Ang villa, isang malaking tirahan na matagal ko 

nang pangarap, nangingiti niyang naiisip habang 
lulan ng eroplano. May sarili na akong bahay, may 
kabuhayan pa ako. Puwedeng-puwede na akong 
mabuhay nang hindi umaasa kay Mommy at nang 
hindi na kailangang makunsumi sa pangalawa niyang 
pamilya.

Ngunit may isang larawang tila biglang nag-
flash sa utak niya at bumura sa kanyang excitement. 
Naglaro sa imahinasyon niya ang posibleng hitsura 
ng mapag-interes na katiwala ng ama na kumamkam 
sa ari-ariang dapat ay napasakanya rin. 

Isang lalaking may edad na, mga nasa late 
forties, ang nai-imagine niya. Malaki ang tiyan nito, 
nakasalamin nang makapal na medyo nalalaglag pa, 
nakakalbo na, laging may nakasupalpal na tabako sa 
bibig, at mukhang matapang at arogante.

Humanda ka! banta ng isip ni Julianne. Kahit ano 
pa ang hitsura mo at kahit puwede na kitang maging 
lolo, magtutuos  tayo kung sinumang herodes ka!

At kapag napatunayan niyang kinamkam ng 
ganid na katiwala ang mga ari-arian ng ama, gagawin 
niya ang lahat upang mabawi ang mga iyon.

—————
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Isang mapang-akit na siyudad ang tumambad kay 

Julianne paglapag ng nilulanang eroplano sa airport. 
Malamig at banayad ang hanging tila sumalubong sa 
kanyang pagdating.

Mula roon, ayon sa instructions ni Atty. de Vera 
ay sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa pier kung 
saan sasakay ng ferry boat na maghahatid sa kanya sa 
islang kinaroroonan ng villa at ng taniman ng palay 
na minana niya sa ama.

Mga five minutes ding tinawid ng ferry boat ang 
dagat na hindi pa gaanong polluted bago narating 
ang Isla Inumpulugan. Mula roon ay sumakay si 
Julianne ng pampasaherong jeep, tulad ng habilin 
sa kanya ng abogado.

Saglit na nalibang ang dalaga sa bagong tanawin. 
Napakalamig sa mata ang kulay berdeng paligid, ang 
tubuhan, malalawak na hacienda at taniman ng palay.

Sa wakas ay narating niya ang pakay. Matapos 
magtanong sa ilang taga-roon at makatiyak na iyon 
nga ang villa ng mga Sevilla, mula sa harap ng gate 
ay minalas niya ang kabuuan niyon. 

Maganda ang villa at malapit sa dagat, katabi 
ng isang resort. Malawak ang bakuran, maganda 
at malaki ang bahay na bagaman may kalumaan 
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na ay kababakasan pa rin ng karangyaan. Krema 
ang kulay ang mansyon na may dalawang palapag 
at patarik ang mga bubong na yari sa pulang tisa. 
May veranda na nakaharap sa dagat at may isang 
bahaging nagsisilbing ikatlong palapag na animo 
ay kampanaryo ng simbahan. May isang bintana at 
maliit na terrace iyon.

“What a dream come true!” nasisiyahang 
naibulalas ni Julianne. Pansamantala ay nalimutan 
niya ang kinaiinisang stepfather. Sa bahay na iyon ay 
dama niyang isang payapang buhay ang naghihintay 
sa kanya.

Iyon ang kanyang akala....

—————

Feeling may-ari na si Julianne ng villa kaya 
kaagad siyang pumasok sa gate na bakal na kusang 
bumukas matapos niyang itulak nang marahan.

Nakakapagtakang walang guard sa guardhouse 
at hindi nakakandado ang gate. Naupo siya sa garden 
set na nasa may lawn patungo sa main door ng 
kabahayan.

“Hay! Ang sarap ng hangin dito. Parang close 
na close ako sa nature.” Isinandal niya ang patang 
katawan sa sandalan ng bakal na upuan at nag-inut-
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inot matapos ibaba ang dalawang maletang puno ng 
damit.

Nasa ganoon siyang komportableng pag-iinat 
nang biglang bumukas ang front door at iluwa niyon 
ang isang lalaki na may hitsurang ikinagulat niya.

Isang malaking bulto ito ng pinagsamang mala-
atletong katawan at nakakamagnetong personalidad. 
Kung hindi siya nagkakamali ay six footer ito. May 
authority sa anyo ng lalaki pero hindi naman mukhang 
nakakatakot. Ang pares ng mga mata nitong animo 
ay inaantok ay seryosong nakatitig sa kanya. Itim na 
itim ang buhok nitong dahil mahaba ay nakatali sa 
likod. Sa tantiya niya ay wala pa itong thirty years old. 
Mukhang nagdududa ang tingin nitong nagpalipat-
lipat sa kanya at sa mga maleta niya.

“Sino ka?” Pinilit ni Julianne na pahulasin 
ang mga katagang iyon sa bibig kahit ang totoo ay 
tila nabarhan ang daanan niya ng salita dahil sa 
kaguwapuhang kaagad na nagpawala sa kanyang 
huwisyo.

“Ikaw ang dapat kong tanungin niyan,”  
nakapamaywang na sabi nito sa tinig na hindi 
eksaktong husky pero authoritative ang dating sa 
tainga. Ano ang panama ng favorite DJ niya rito?
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“Ako?” nanunuya niyang sambot na gusto nang 

mairita sa kaharap. “For your information, kung sino 
ka mang nag-trespass dito, ako na ang bagong may-
ari ng villa na ito.”

Nangunot ang noo ng lalaki, saglit na natigilan 
at napatunganga sa kanya. “So, you are Julie Anne 
Sevilla?” paniniyak nito na parang matagal nang 
pamilyar dito sa pangalan niya.

“Ako nga,” mayabang na sagot niya. “May I know 
kung bakit mo ako kilala, Mister?”

Nabura ang pagdududa sa mukha ng lalaki. 
Bahagya itong ngumiti at lumapit sa kanya. Natuon 
ang pansin niya sa nag-aalsahang muscle nito na 
tila katunayang batak ang katawan nito sa trabaho. 
Naisip niyang siguro ay isa ito sa mga tauhan sa farm 
nila.

“Kilala kita kahit hindi pa kita nakikita dahil 
madalas kang mabanggit sa akin ng daddy mo 
noong nabubuhay pa siya,” anitong medyo nawala 
ang pagkaarogante sa tinig. “Alam kong ikaw na ang 
bagong may-ari ng villa na ito kaya lang, I was not 
expecting you today. Ang akala ko’y bukas pa ang 
dating mo. Iyon kasi ang sabi ni Atty. de Vera. Hindi 
tuloy kita nasundo.”
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“Hindi ko kailangan ng sundo,” may pagka-

supladang sabi ng dalaga. “Basta’t ibinigay sa akin 
nang tama at malinaw ang direksyon, hindi ako 
maliligaw.”

Napakibit-balikat ang lalaki. Naantipatikahan at 
nasupladahan ito sa kaharap. 

Hindi nito nahalatang pinipilit lang ni Julianne 
na magmukhang suplada para hindi mahalatang 
nagtu-twist ang puso niya dahil sa malakas na 
attraction sa lalaki na kaagad tumama sa kanya. 
At gusto niyang mainsulto dahil parang walang 
dating ang kanyang beauty rito. Parang wala siyang 
kakuwenta-kuwentang tao sa paningin nito gayong 
sinabi na nga niyang siya ang may-ari ng villa.

“Sorry kung napagkamalan kitang kung sino 
lang, Miss Sevilla.” Naging mapagkumbaba ang tono 
nito. “By the way, come in nga pala.” Kinuha nito 
ang mga maleta niya at nagpatiunang pumasok sa 
kabahayan.

Come in daw, o!  Kung magsalita ang herodes na 
ito’y parang pag-aari niya ang bahay at ako ay bisita 
lang.

Nakaismid tuloy siya habang nakasunod dito 
papasok sa bahay.
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Isang maluwag na sala na animo isang bulwagan 

ang tumambad sa kanya. Napipinturahan ng puti ang 
kabuuan niyon. Ang walls, ang kisame, at maging 
ang mga kurtina at sofa nito ay kulay puti. Marmol 
ang floor tiles. Puno ng naglalakihang chandelier, 
mamahaling gamit at paintings ang sala. Parang 
sa palasyo ang hagdan nitong paikot ang baitang 
patungo sa second floor.

May pagyayabang sa sariling napangiti si 
Julianne habang iginagala ang paningin sa loob ng 
kabahayan.  

“Sit down, Miss Sevilla,” pukaw sa kanya ng 
lalaking hindi pa niya alam kung sino. “Alam kong 
napagod ka sa biyahe. What can I offer you? Coffee, 
juice or soft drink?”

Nakaarko ang kilay na binalingang muli ni 
Julianne  ang lalaki. Naiintriga na siya. Nakakahalata 
na siyang kung makaasta ito ay parang pag-aari 
nito ang bahay. “Teka nga, Mister,” hindi na nakatiis 
niyang simula. “Do you mind telling me who you 
are?”

Napangiti ito. Lumitaw ang malalim na biloy 
nito sa kaliwang bahagi ng pisngi at ang mapuputi 
at pantay-pantay na ngipin. Inilahad nito ang kamay. 
“I’m Richard, Richard Villegas. Ang katiwala ng daddy 
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mo.”

Muntik nang malulon ni Julianne ang dila sa 
narinig. Katiwala? Ang macho guwapitong ito? Ito 
ang katiwala ng Daddy na hindi ko pa man nakikita’y 
itinuring ko nang kaaway?

Sa isang iglap ay pumangit sa paningin niya 
ang guwapong lalaki sa kanyang harapan. “So, ikaw 
pala ang magaling na katiwala ng daddy ko,” may 
panunuya sa tonong sambit niya nang makabawi 
mula sa pagkabigla.

“Why do you look so shocked, Miss Sevilla?” 
Ibinaba nito ang kamay na nakalahad nang hindi 
niya iyon abutin.

“Hindi isang katulad mo ang inasahan kong 
katiwala ng daddy ko,” taas-noo niyang sabi.

“And what did you expect? Isang lalaking kalbo, 
malaki ang tiyan at nakatungkod na?”

“Medyo. Hindi ko alam na bata ka pa pala. 
Batambatang tuso.”

“And what do you exactly mean by that?” tanong 
nito na medyo kumunot ang noo.

“Hindi ba’t nasa pangalan mo na ang ilan sa mga 
dating business ng daddy ko na iniwan sa kanya ng 
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Lolo tulad ng prawn farm, palaisdaan ng bangus at 
’yung beach resort dito sa isla?” pausig niyang tanong.

Naningkit ang mga mata ni Richard. Hindi nito 
nagustuhan ang narinig. “Are you accusing me na 
napasaakin ang ibang business ng daddy mo dahil 
sa maruming paraan?”

“That’s exactly the reason why I’m here, 
Mr. Villegas. ’Yan ang gusto kong tiyakin.”

Gusto mang mainis ng lalaki sa pag-aakusa niya 
ay pinilit pa rin nitong magpakahinahon.  “You’re 
absolutely wrong, Miss Sevilla. Hindi ko pinag-
interesan  ang ari-arian ng mga Sevilla. In fact, 
sinikap kong makatulong dahil ayokong mauwi na 
lamang sa wala ang mga negosyong ipinundar ng 
lolo mo.”

“O ayaw mong sa iba pa mapunta kaya gumawa 
ka ng paraan para mapunta sa iyo?” nang-uuyam na 
sahod ni Julianne.

“Malaki ang utang ng lolo mo sa bangko dahil 
nalugi ang tubuhan niya nang bumaba ang presyo 
ng asukal. Sunud-sunod ang bagyong dumaan dito 
sa Visayas kaya’t walang ani at muntik nang mailit 
ng bangko ang resort. Nakamatayan na iyon ng lolo 
mo. At pinabayaan na ng daddy mo. Nangutang ako 



The Truth Is... Mahal Kita - Krisma Gonzales
para maisalba iyon ng ama mo pero sa kalaunan ay 
ibinenta na niya nang tuluyan sa akin ang beach 
resort dahil mahina naman daw ang income niyon.”

Nakaarko pa rin ang kilay ng dalaga na parang 
hindi kumbinsido sa paliwanag ng kausap. “At ’yung 
palaisdaan ng bangus, paanong naging iyo?” nag-
uusig pa rin niyang tanong.

“Hindi na rin maasikaso ng lolo mo na naging 
sakitin. At alam niyang wala ring interes ang daddy 
mo sa ganoong negosyo kaya....”

“Kaya ano?”

“Kaya ipinamana sa akin ni Lolo Anton,” 
mapagkumbabang sabi ni Richard. “Inuulit ko, 
ipinamana sa akin at hindi ko pinag-interesan.”

“Hindi ka naman namin kaanu-ano, ah! Bakit 
ka pamamanahan? Wala na ba siyang ibang kamag-
anak para pumasok sa isip niyang ipamana sa iyo 
ang palaisdaan?”

“Ang mga kamag-anak ninyo dito sa Bacolod ay 
sa lola mo, hindi sa lolo mo. Ang mga kamag-anak 
ng lolo mo’y nasa ibang bansa na karamihan at 
pulos mayayaman. Baka raw hindi na pansinin ang 
palaisdaan.”
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“Hindi kaya nagsipsip ka lang sa lolo ko bago 

siya namatay kaya ka niya pinamanahan?”

Nagtagis ang mga bagang nito at hindi iyon 
nakaligtas sa kanyang pansin. “Pasalamat ka, Miss 
Sevilla, mahaba ang pasensya ko. Isa pa’y hindi ko 
na itinuring na iba ang lolo at daddy mo kaya hindi 
kita papatulan. But please, huwag kang mag-aakusa 
sa mga taong hindi mo pa lubos na kilala.” Tinitigan 
siya nito nang matalim at saka napabuntunghininga. 
“You better take a rest. Napagod ka lang siguro sa 
biyahe kaya mainit ang ulo mo.”

Umakyat ito sa paikot na hagdan, dala ang 
kanyang mga maleta. 

Naiwan si Julianne na nagpupuyos ang kalooban. 
Nakakaamoy siya ng giyera.  Kahit ba guwapo siya, eh. 
Kung ganito namang mukhang mapag-interes, hindi 
ko siya sasantuhin!
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Kabaligtaran pala ng iniisip ni Julianne ang 
katiwalang daratnan niya pero wala siyang balak 
padaig sa attraction na nadama para rito. May kutob 
siyang sa likod ng nanghahatak nitong personalidad 
ay nagtatago ang isang ganid na kalaban. At handa 
siya sa anumang uri ng laban na ilalatag nito sa 
pagitan nila.

Pinilit kalimutan ng dalaga ang inis sa 
pamamagitan ng paglilibot sa mansyon. Tumawag 
sa pansin niya ang malalaking painting malapit sa 
hagdan. Kung hindi siya nagkakamali ay wedding 
picture iyon ng kanyang lolo at lola. Makaluma ang 
mga suot na barong Tagalog at Maria Clara gown ng 
mga ito.

Sa bandang kaliwa niyon ay ang larawan ng 
kanyang daddy. Hindi siya maaaring magkamali dahil 
kilala naman niya ito kahit sa pictures lang. Bahagya 
siyang nakadama ng kurot sa puso habang tinititigan 
ang mestizo features ng namayapa nang ama.

Sayang, ni hindi tayo nagkasama hanggang sa 
huling sandali ng buhay mo. Ni hindi man lang kita 
nakita bago ka inilibing. Mahabang panahon akong 
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nasabik sa iyo, Dad.... May sumungaw na butil ng 
mga luha sa  kanyang mga mata ngunit maagap niya 
iyong pinahid.

Lumipat siya sa dining room. Tumambad sa 
kanya ang mahabang narra dining table. Maayos 
ang kusina tulad ng maluwag na sala. Marmol ang 
cupboards. Salamat na lang pala’t hindi ito naisip na 
ipagbili ng Daddy. 

Mula roon ay lumabas siya sa sliding glass doors. 
Iniluwa siya niyon patungo sa isang magandang 
landscaped garden. May grotto sa isang corner at may 
swing sa di-kalayuan. Maraming naggagandahang 
bulaklak at ornamental plants. Sa hula niya ay 
alagang-alaga ang garden.

Walong buwan nang walang nakatira sa villa, 
bakit lahat ay nasa ayos pa rin? Baka dito nakatira 
si Richard dahil interesado siya rito, hinala niya. Oo 
nga, hindi nga malayo. Kaya siguro ito ang inabutan 
niya roon.

Manigas siya! Hindi magiging kanya ang bahay 
na ito habang buhay ako! 

Sa pagliko ni Julianne ay tumambad sa kanya 
ang asul na tubig ng swimming pool. Naupo siya sa 
gilid niyon at inilugay ang naka-ponytail na buhok. 
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Lumanghap siya ng sariwang hangin at nag-relax 
para ibsan ang tensyon. Hinubad niya ang sapatos at 
pinaglaro ang mga paa sa malamig na tubig....

Nang bigla siyang magulat sa pagsungaw ni 
Richard.

“Kumain ka muna, Miss Sevilla,” anito habang 
palapit sa kinaroroonan niya. May dala itong tray 
na may sandwiches at crystal pitcher na puno ng 
pineapple juice.

Inilapag iyon ng lalaki sa mesang nabububungan 
ng malapad na beach umbrella. May apat na silyang 
nakapalibot sa mesa.

“Pagpasensyahan mo na ito,” anito habang 
sinasalinan ng juice ang isang baso. “Like I’ve said a 
while ago, I was not expecting you today kaya hindi 
ako nakapagluto. Pero kahapon pa ako nakapamili 
para nga sa pagdating mo.”

Tumayo siya at mataman itong tinitigan. “Kanina 
ko pa napapansin, kung magsalita ka’y parang iyo na 
pati ang villa na ito.”

Natawa ito. “Napakasama naman ng image na 
ikinulapol mo sa akin.” Nakangiti pa rin ito kahit may 
inis na tinitimpi. “Nagkataon lang na ipinagkatiwala 
at ibinilin rin sa akin ng daddy mo ang villa. Madalas 
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kasi siyang nasa Australia kaya ako ang tumitingin 
at nag-aalaga dito. Every other day ay ipinalilinis ko 
ito sa dalawa kong katulong.”

“Ang akala ko’y ipinananalangin mong huwag 
na akong dumating o mag-crash ’yung eroplanong 
sina-sakyan ko para mapunta rin sa iyo ito!” Hindi 
maitago sa tono ni Julianne ang pang-uuyam.

Nailing na lang ang lalaki pero may talim na 
sa mga mata nito. “May sarili akong bahay. Mas 
maliit kaysa dito pero hindi ko iyon ipagpapalit dito. 
Kasabihan nga, aanhin mo ang palasyo kung ang 
nakatira ay kuwago; hindi bale nang kubo, basta’t 
ang nakatira’y tao.”

Nag-init ang punong-tainga ng dalaga. Tinutuya 
ba siya nito?

“O, huwag kang mapipikon,” pauna na nito 
habang sinasalinan ng juice ang isa pang baso. “Ikain 
mo na ’yang init ng ulo mo para lumamig.”

Ayaw sana niyang galawin ang inihanda nitong 
merienda pero sa totoo lang ay ginutom siya sa 
biyahe.

Wala ni tipid na ngiti sa mukhang naupo siya 
sa isa sa mga silyang nasa harap ng round table 
at kumain. “Ngayong nandito na ako, hindi ka na 
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siguro kailangan dito,” matabang niyang sabi. “Ang 
kailangan ko ngayo’y maid.”

“Sorry to tell you na wala na ang dating maids 
dito sa villa. Ang iba’y umalis na sa isla, ang dalawa 
nama’y nasa akin.”

Nagsalubong na naman ang mga kilay ni 
Julianne sa narinig. Padarag niyang ibinaba sa mesa 
ang hawak na basong kristal at napatayo mula sa 
kampanteng de-kuwatrong pagkakaupo. “Ano ’ika 
mo? Huwag mong sabihing pati ang maids dito’y 
pinag-interesan mo rin?”

“Wait, Miss Sevilla,” nakataas ang mga kamay 
na sabi ni Richard. “Mag-ingat ka naman sa choice 
of words mo. Kanina ko pa gustong mapikon sa iyo. 
Kung magsalita ka’y para bang napakaganid ko’t lahat 
ng sa mga Sevilla’y gusto kong makuha.”

“Hindi ba’t ganoon na nga?” galit niyang sabi.

“For your information again, sina Manang Lucy 
at Lani ang nakiusap sa akin na kunin ko na lang sila 
dahil wala silang ibang mapaglilingkuran. Isa pa’y 
nasa malalayong lugar ang mga kamag-anak nila 
kaya’t wala silang matutuluyan.”

Bahagyang bumaba ang degree ng galit niya 
pero hindi pa rin siya gaanong kumbinsido. Habang 
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nagtatagal, pakiramdam niya ay isang mortal na 
kaaway si Richard na gustong kamkamin ang lahat 
ng pag-aari ng mga Sevilla.

“Paano na ako ngayon kung wala akong 
katulong?” Nangingibabaw pa rin ang mataas na 
pride sa tono niya sa halip na pagpapakumbaba dahil 
nangangailangan siya ng makakasama.

“Hayaan mo, tuwing umaga’y papupuntahin 
ko rito si Manang Lucy para mag-asikaso ng mga 
kailangan mo lalo na sa pagkain. Si Lani naman ay sa 
hapon ko papupuntahin para paglinisin nitong villa 
at para mayroon kang tagapaglaba. Tuwing hapon 
din ay pinapapunta ko rito ang hardinero.”

“Na dati na rin sigurong hardinero nitong villa 
pero inagaw mo rin!” akusa na naman niya rito.

Gusto nang mapatid ng mahabang pisi ng 
pasensya ni Richard. Napabuntunghininga ito habang 
naiiling, pagkatapos ay tinapunan na lamang siya ng 
matalim na tingin. “Hindi kita papatulan, Miss Sevilla. 
Una’y dahil kaibigan ko ang daddy mo at hindi ko na 
rin itinuring na iba ang lolo mo. Pangalawa’y dahil 
bisita ka namin dito sa Bacolod.” Tumalikod na ito at 
umakmang aalis ngunit muling bumaling. “Welcome 
to Bacolod, Miss Sevilla. Welcome sa iyong villa.”
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Naiinis siya sa lalaki. Pero bakit hindi niya 

mapigil ang sariling sundan ito ng tingin habang 
humahakbang palayo? Hindi niya maiwaglit sa isip 
ang mga katangian nito—magandang height, matikas 
na tindig, nag-aalsahang muscle, malakas na appeal 
at tila nanghihipnotismong pares ng mga mata....

Ah, bakit ko nga ba nakuhang pagsupladahan 
at pakitaan ng kagaspangan ang pinakaguwapo na 
yatang lalaking na-meet ko? Kung makikita lang 
ito ng co-teachers niya, lalo na si Cheska, tiyak na 
mamamaluktot ito sa kilig.

Ewan! Bakit ba ako magpapadala sa kaguwapuhan 
ng isang lalaking alam ko namang mapagsamantala 
at mapag-interes!

Pero mukha namang totoo ang mga sinasabi 
ng lalaking hindi nito pinag-interesan ang mga ari-
arian ng lolo at daddy niya kundi kusang ibinigay at 
napunta rito sa malinis at legal na paraan.

Ah, basta malakas ang kutob ko na nagmamalinis-
malinisan lang siya! At sigurado akong handa niyang 
gawin ang lahat para makamkam ang nalalabi pang 
ari-arian ng mga Sevilla, giit ng isip niya.

At doon siya hindi papayag. Hindi bale nang 
magkaroon siya ng ganoong kaguwapong kaaway, 
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basta poprotektahan niya ang ari-ariang naiwan 
sa kanya. At sa oras na mapatunayan niyang may 
anomalya sa pagkakalipat sa pangalan ni Richard ng 
beach resort, gagawin niya ang lahat para mabawi 
iyon sa ganid na lalaki.

—————

Nagpasya si Julianne na ipahinga ang pagal na 
katawan at naghihimagsik na isip sa silid na kanyang 
napili. Hula niya ay iyon ang guest room dahil 
kompleto ang gamit na nakasadya para sa mga bisita 
ng villa. Nagpalit siya ng damit na mas komportable.

Ang ikalawang palapag ng mansyon ay may  
mahabang pasilyo na parang sa mga hotel. Anim 
ang kuwarto bukod pa sa master’s bedroom na nasa 
third floor.

Kung ibebenta ko kaya ito, magkano’ng aabutin? 
tanong niya sa isip. Tiyak na millions. Wow! Magiging 
instant milyonarya pala ako kung sakali! Nangingislap 
ang mga mata ng dalaga sa naisip. Pero kagyat ding 
naglaho iyon. 

Napabangon siya sa kamang kinahihigaan. 
Ibenta? Itong villa na minana ko? Baka agad mag-
produce ng pera si Richard para mabili ito. Huwag 
na! Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang lalaking 
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makuha ang natitirang ari-arian ng mga Sevilla.

Naidlip siya sa ganoong pag-iisip. At dahil pagod 
ay nagtuluy-tuloy ang kanyang tulog. Hindi na niya 
namalayan ang pagdaraan ng maraming oras.

—————

Madilim na nang magising si Julianne. Bigla 
siyang napabalikwas. Gabi na. Dapat pala ay pinag-
aralan muna niya ang pasikut-sikot ng mansyon para 
hindi pati switch ng ilaw ay hinahagilap niya, katulad 
nang sandaling iyon.

Ang lampshade muna ang kanyang sinindihan, 
pagkatapos ay hinanap ang switch ng ilaw sa kuwarto 
at saka siya lumabas ng silid.

“Nanay ko po, ang dilim!” naibulalas niya nang 
salubungin siya ng karimlan. Hindi siya pamilyar sa 
kabahayan kaya nangangapa siyang namaybay sa 
pasilyo.

Gumapang ang takot sa kanyang dibdib nang 
makarinig ng kaluskos mula sa gawi ng hagdan. 
Bukas na ang ilaw sa ibaba. Sino kaya ang nagbukas? 
Ang alam niya ay nag-iisa siya roon. Tumaas ang 
antas ng kaba niya.

Isang malaking bulto ang naaninaw niyang 
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anino. Tatakbo sana siyang pabalik sa silid pero 
tinawag siya nito.

“Miss Sevilla, ako ito, si Richard.”

Napatigil si Julianne. Noon niya naalalang 
isang manipis na pantulog lang ang suot niya at 
wala pa siyang bra. Maikling-maikli ang nightie na 
naglalantad sa mapuputi niyang hita. Pero bago pa 
siya makaiwas ay nasa gawing likuran na niya si 
Richard at nabuksan na nito ang ilaw sa pasilyo.

Hindi niya alam kung paanong ikukubli ang 
katawang halos nakalantad na. Alam niyang natigilan 
din ang lalaki dahil hindi na ito umimik mula sa 
kanyang likuran.

Dala ng pagkapahiya ay galit niya itong hinarap  
habang nakakrus ang mga brasong nakatakip sa 
kanyang dibdib.  “Bakit ka nakapasok dito?” galit 
niyang tanong. “Ano ba ang palagay mo sa sarili mo? 
Ikaw ang may-ari ng bahay na ito?”

“No, no, Miss Sevilla,” anitong nalilito at tila 
naasiwa sa hitsura niya pero halatang nag-e-enjoy 
ang mga mata sa nakikita. “Hindi sa gan’on. Kaya 
lang, may sarili akong susi dito sa bahay. Nalimutan 
mo na bang ako ang caretaker ng villa kaya’t anytime 
ay puwede akong pumasok rito?”
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“Not anymore! Dahil nandito na ang tunay na 

may-ari! You can go to hell, Mr. Villegas!”

Tumalikod na siya para magtungo sa kuwarto 
at nang maikubli ang nang-aakit na ayos nang 
maramdaman ang pagpigil sa isang braso niya ng 
isang matigas na kamay.

“Sandali, Miss Sevilla.” 

“Bitawan mo ’ko!” Kaagad niyang ipiniksi ang 
braso. Pakiramdam niya ay ilang libong boltahe ng 
kuryente ang gumapang sa kanyang katawan sa 
pagdaiti ng kamay nito sa braso niya. “Don’t you dare 
touch me again!”

“You don’t have to worry, Miss Sevilla. Wala 
akong balak gawing masama sa iyo.” Itinaas pa nito 
ang dalawang kamay.

“Really? Kaya pala. Kaya pala sumulpot ka na 
lang nang walang pasintabi. Ano’ng malay ko kung 
hinintay mo lang maggabi at nagbalik ka rito dahil 
alam mong nag-iisa ako!”

Gumuhit ang galit sa anyo ng lalaki. “Hindi mo 
pa ako kilala kaya napagbibintangan mo ako ng 
mga bagay na hindi ko kayang gawin,” magkahalo 
ang galit at disappointment sa tinig na sabi nito. 
“Disappointed na disappointed ako sa Julie Anne 
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Sevilla na inaakala ko. Akala ko pa naman, you’re as 
sweet as Lolo Anton and your daddy.”

Nasaktan siya sa huling sinabi nito. Kagyat niyang 
na-realize na sobra na siyang nagiging mataray at 
mapang-akusa sa lalaking hindi pa naman niya lubos 
na kilala.

“Nagbalik lang ako rito para kunin ang personal 
belongings ko,” pahayag nito.

Tumalikod na ito at humakbang papunta sa silid 
na katabi ng kuwartong inookupa niya. Bago ito 
pumasok roon ay muli siyang binalingan. “Next time, 
Miss Sevilla, kung ganyan man ang nakasanayan 
mong ayos sa Manila kapag nasa bahay lang, I would 
advise you na baguhin mo ’yon dito. Mabuti kung ako 
lang ang makakakita sa iyo sa ganyang ayos.”

Napapahiyang napatunganga na lamang siya 
nang pabagsak nitong isinara ang pinto ng silid.

Nanliliit sa hiyang pumasok siya sa sariling 
kuwarto at nagpalit ng damit.

Isang disenteng bestida na pambahay ang pinili 
niya. Hindi niya aaminin sa sarili pero gusto niyang 
burahin sa isip ni Richard ang impresyong cheap 
siya. At gusto niyang magmukhang kagalang-galang 
sa paningin nito.
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Di-sinasadyang sabay silang lumabas. Matagal 

na nagtama ang kanilang mga paningin.

Bumaba ang paningin ni Julianne sa malaking 
bag na hawak ng lalaking pormal na pormal ang 
anyo. Nabasa niya sa mga mata nito ang naipong 
hinanakit sa ilang ulit niyang pag-aakusa rito.

“Kung naging mapagsamantala ako gaya ng 
impresyon mo sa akin, baka nga nag-isip na ako ng 
masama sa iyo,” simula nito. “Tiyak namang wala kang 
magagawa sa lakas ko. Dahil ang lalaki, kahit matino, 
basta’t pinakitaan ng kasupladahan at kagaspangan 
ng isang babae, lalo’t kasing-bata at kasingganda mo, 
tiyak na mapo-provoke at makakaisip ng masama.”

Ngumiti ito nang makahulugan bago tumalikod 
at humakbang palayo sa kanya.

Nanatili lang siyang nakatayong parang estatwa 
sa tapat ng pinto ng silid niya.

Binalingan siya nito bago bumaba ng hagdan. 
“Don’t worry, Miss Sevilla. Tutal nandito ka na, 
palagay ko’y hindi na ako muling tututuntong sa 
mansyon mo.” Diniinan nito ang huling mga kataga 
na parang gustong sabihing hindi ito interesado sa 
villa kaya wala siyang dapat na ipag-alala.

Dapat ay matuwa si Julianne pero bakit ganoon? 
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Hindi rin niya maturol ang dahilan kung bakit bumigat 
ang kanyang puso sa sinabi nitong hindi na muling 
tututuntong sa villa. Dahil ba ang totoo ay unti-unti 
nang tinatakpan ng lumalawak na attraction niya sa 
lalaki ang paghihimagsik ng kaloobang nadarama 
para rito?

Ah, hindi! Hindi ako dapat patangay sa nanunuksong 
personalidad niya. Baka iyon pa ang gamiting sandata 
nito para mauto siya at mapasakamay nito ang villa 
at ang taniman ng palay na siya na lamang natitira 
sa kanya.

Huwag kang bibigay at padadala sa karisma niya, 
Julianne, pagkastigo niya sa sarili. Utak ang gamitin 
mo kung ayaw mong magoyo ka ni Richard!


