
Muling Pagbigyan Ang Puso - Marga Soriano

Marso 16, 1993. Regional Trial Court, Davao City.

“Si Gizelda Molina, dalawampu’t dalawa 
ay napatunayan ng hukumang ito na walang 
pagkakasala. Ang pagkakapatay ng nasasakdal 
kay Warren del Rosario, dalawampu’t apat ay 
napatunayang pagtatanggol sa sarili at pagtatanggol 
sa kanyang ama na si Danilo Molina.

“Iginagawad kay Gizelda Molina ang hatol na 
not guilty. Ikaw ngayon ay malaya na.”

Parang hindi pa rin makapaniwala si Gizelle 
sa narinig. Muntik nang masira ang kanyang 
buhay. Idinasal niyang mabigyan ng katarungan at 
biniyayaan siya niyon ng Diyos.

Ipinikit niya ang mga mata at saka sumambit ng 
maikling panalangin.

Natauhan siya nang maramdamang yakap-yakap 
na siya ng kanyang abogado na si Atty. Dorothy 
Lacson. 

“Panalo tayo, Gizelle!” natutuwang sambit nito. 
“Lutas na ang kaso mo.”
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Umiyak siya sa kagalakan. Tumingala siya sa 

abogado at sinuklian niya ang yakap nito. “Attorney, 
maraming, maraming salamat po. Hindi po ako 
makakalaya kung di dahil sa inyo. Utang ko po sa 
inyo ang buhay ko.”

Hindi nakaligtas sina Gizelle at Atty. Lacson sa 
reporters, photographers at cameramen.  Kaliwa’t 
kanan ang ibinabatong mga tanong sa kanila:

“Ano na ngayon ang plano mo sa buhay, Gizelle?”

“Ano po ang susunod ninyong kaso, Atty. Lacson?”

“Ano ang nararamdaman ninyo ngayon?”

Sa halip na sumagot ay pilit na sumiksik ng 
dalawa palabas sa masikip at mataong courtroom ng 
sala ni Judge Fortunato Alasco.

 Nakahalata naman ang mga pulis na umiiwas 
sila sa grupo ng mga tao. Inalalayan sila ng mga ito 
palabas ng korte at inihatid hanggang sa kotse ng 
abogado na nakaparada sa may di-kalayuan.

Pasakay na sana sila ng kotse nang lumapit 
sa kanila si Atty. Maricel Delmar, ang abogado ng 
pamilya del Rosario.

“Congratulations, Dory. You won again,” may 
pagkasarkastikong sabi nito. Nakapamaywang pa ito 
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habang papalapit sa kanila. 

Maganda sana at sexy si Atty. Delmar. Lalo pang 
tumingkad ang kakinisan at kaputian ng kutis nito 
sa suot na ternong violet na blouse at miniskirt.  
Gayunpaman, mataray ang dating nito kay Gizelle.

Para sa kanya, mas maganda pa rin si Atty. Lacson 
dito. Banat lagi ang buhok ng abogado niya kaya 
naman kitang-kita ang mala-anghel nitong mukha. 
Maputi at makinis din ito. At ang dating nito sa kanya 
ay isang intelihenteng tao.

“Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinsulto 
sa bati mo, Maricel,” sagot ni Atty Lacson. “Ginagawa 
ko lang ang tungkulin ko bilang abogado ni Gizelda.”

Hinubad ni Atty. Delmar ang sunglasses nito at 
nagsimulang pumalakpak na parang nang-iinsulto. 
“I am touched, really. Minsan pa’y ipinahiya mo 
ako, Dory, sa harap ng madla. Ilang ulit mo na bang 
ginagawa sa akin ’yan?”

Humakbang ito papalapit kay Atty. Lacson. Ilang 
inches na lamang ang pagitan ng mukha ng mga ito.

“Pero huwag kang mag-alala, Dory. Pagbibigyan 
kita,” patuloy nito. “Pupunta ako sa Manila at doon 
ako magtatayo ng law firm ko. Magiging sikat din 
ako. At ito ang tatandaan mo, kapag sikat na akong 
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abogado’y sisirain kita—ikaw at ang mga naging 
kliyente mo.”

Matigas ang tono ng boses ni Atty. Lacson nang 
sagutin ang kaharap. “Hindi ako natatakot sa iyo, 
Maricel. Isa pa, kung may galit ka sa akin, ako na 
lamang ang pagbantaan mo. Huwag mong idamay 
ang mga tulad ni Gizelda.”

“Tingnan natin,” ismid ni Atty. Delmar.

Bago ito tuluyang umalis ay idinako nito ang 
tingin sa walang kaimik-imik na dalaga. “At ikaw, 
Gizelda Molina, huwag kang magpakasaya. Hindi 
pa tayo tapos.”

Tinalikuran na sila nito at galit na humakbang 
palayo.

Masuyong inalalayan ni Atty. Lacson pasakay sa 
kotse si Gizelle. “Huwag mong pansinin iyon,” sabi 
nito. “Tara na ngang umuwi. Ihahatid na kita sa inyo.”

—————

“Magiging normal muli ang takbo ng buhay 
mo, Gizelle. Maniwala ka sa akin. Maaari ka muling 
makapagtrabaho sa inyong supermarket bilang 
accountant.”

Kasabay ng mabilis na pagmamaneho ni 
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Atty. Lacson ay ang tuluy-tuloy rin nitong pagsasalita. 
Si Gizelle naman ay tahimik lamang.

“Life must go on, Gizelle. Kahit wala na ang 
tatay mo. Ang pagkakamatay niya’y nabigyan na ng 
katarungan. Alam na ngayon ng buong mundo kung 
ano ang tunay na nangyari.”

Napapikit siya sa sinabi ng kausap. Kahit may 
ilang buwan na ang nakakaraan, sariwa pa rin sa 
kanya ang lahat ng nangyari. 

Unti-unting bumalik sa alaala ni Gizelle ang 
lahat....

—————

September 25, 1992. Molina’s Supermarket, 
Davao City.

“Papa...! Papa...!”

Papasok pa lamang si Gizelle sa malaking 
supermarket nila ay malakas na niyang tinatawag ang 
ama. Gabi na noon at nakauwi na ang mga cashier 
at ibang nagtatrabaho sa kanilang store. Tanging ang 
papa na lamang niya ang naiwan sa opisina nito sa 
itaas ng tindahan.

“Papa...!”
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Hindi karaniwan ang katahimikang sumalubong 

sa kanya kaya nagtaka siya. Binilisan niya ang pag-
akyat sa pangalawang palapag habang patuloy na 
tinatawag ang ama. “Papa...? Pa—”

Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa 
nakita.

Hino-hostage ni Warren del Rosario ang kanyang 
ama! Walang kalaban-labang nakaupo lamang si 
Mr. Molina habang nakapulupot sa leeg nito ang 
braso ni Warren.

“Gizelle, Anak.... A-ano’ng ginagawa mo rito?” 
takot nitong sabi nang makita ang anak. Pinilit nitong 
magsalita kahit masakit na ang leeg nito. “Tumakbo 
ka na! I-iwan mo na ako rito. Tumawag ka ng pulis! 
Magmadali ka—”

Hindi na pinatapos ni Warren sa pagsasalita ang 
hino-hostage. Tinutukan nito ng baril si Mr. Molina 
habang itinatayo ito. 

“Hanggang diyan ka na lamang!” sigaw nito kay 
Gizelle. Yakap-yakap nito sa kaliwang braso ang ama 
niya habang ang isang kamay naman nitong may 
hawak na baril ay nakatutok sa sentido ng matanda. 

Hindi na rin nakakilos ang dalaga para humingi 
ng saklolo.
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“Please, Warren, m-maawa ka naman sa papa 

ko,” mangiyak-ngiyak niyang pakiusap. Matagal na 
nilang kilala si Warren. Kababata pa nga niya ito. 

Mayaman ang pamilya ng lalaki. Bunso ito 
sa magkakapatid kaya naman spoiled ito sa mga 
magulang, lalo na sa ina. Kapwa abala sa pagtatrabaho 
sina Mr. at Mrs. del Rosario kaya walang panahon ang 
mga ito para sa mga anak. Sinusupalpalan na lamang 
ng mag-asawa ng pera ang mga anak at sinusunod 
ang bawat luho ng mga ito. 

Si Warren ang pinakaapektado dahil nalulong 
ito sa masasamang barkada at masamang bisyo. 
Nasa impluwensya ito ng droga nang mga sandaling 
binihag nito si Mr. Molina.

“Akin na ang pera ninyo at aalis na ako!” sigaw 
nito.

“Ibibigay ko sa iyo pero huwag mong sasaktan 
ang papa ko,” sagot niya.

“Akin na sabi!” galit nang bulalas nito habang 
hinihigpitan pa ang hawak sa leeg ng matanda.

Marahan niyang tinungo ang taguan nila ng pera 
at ibinigay ang lahat ng laman niyon sa lalaki.

Saglit na pinakawalan ni Warren ang kanyang 
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ama  habang isinusuksok sa bulsa ng jacket nito ang 
perang iniabot niya rito.

Nagtaka siya nang muli nitong itutok ang baril 
sa kanyang papa. “Nasa iyo na ang pera. Ano pa ba 
ang gusto mo? Maaari ka nang umalis. Pabayaan mo 
na kami ni Papa, puwede ba?” pakiusap niya.

Nakakainsultong halakhak ang isinagot ni 
Warren. Walang anu-ano ay pinaputok nito ang 
tangan na baril.

“Huwag...!” sigaw niya. Umakma siyang aagawin 
ang baril dito ngunit huli na ang lahat. 

Tinamaan na si Mr. Molina. Halos ay segundo na 
lamang at siya naman ang isusunod ni Warren.

Sa pag-aagawan ng baril ng dalawa ay aksidenteng 
pumutok iyon. Tinamaan sa dibdib ang lalaki at dagli 
itong namatay.

Sandaling napahinto si Gizelle. Halos hindi 
niya mapaniwalaan ang mga pangyayari. Tigagal na 
lumayo siya sa lalaki na nakahandusay sa sahig.

Nilapitan niya ang duguang ama, inilagay sa 
kanyang kandungan ang ulo nito. “Papa.... Papa, 
huwag po ninyo akong iiwan,” pagtangis niya sa wala 
nang buhay na ama.
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Hindi na halos matandaan ni Gizelle ang 

sumunod na mga pangyayari. 

Narinig na lang niya ang papalapit na tunog ng 
sirena. Galing iyon sa mobile patrol ng mga pulis na 
nag-respond sa sumbong ng ilang tao na nakarinig 
ng putukan mula sa supermarket. Nasilaw na lang 
siyang bigla sa sunud-sunod na pag-flash ng camera 
ng mabibilis na reporter ng tabloids. Gayunman, 
hindi siya bumitiw mula sa pagkakayakap sa ama 
habang patuloy sa pagluha.

Mayaman at maimpluwensya ang pamilya ni 
Warren kaya binaligtad ng mga ito ang pangyayari. 
Ipinagkalat nila na malaki ang galit ng mag-ama sa 
kanilang bunso kaya pinagtulungan nila ito. Nadamay 
nga lamang daw at nabaril si Mr. Molina.

Ipinagpasalamat ni Gizelle na magaling ang 
abogadong nakuha ng kanilang pamilya. Sa tulong 
nito, lumabas din ang buong katotohanan.

—————

“Kanina pa ako salita nang salita dito, wala ka 
namang kakibu-kibo. Mukhang malalim yata ang 
iniisip mo,” puna ni Atty. Lacson sa dalaga.

“Ho?” Biglang natauhan si Gizelle. “W-wala 
po, Attorney. Naaalala ko lang po ulit ang lahat ng 
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nangyari.”

Nahabag ang abogado sa kliyente nito. “Sabi 
ko naman sa iyo, tapos na ang unos na dumating sa 
buhay mo. You can live a happy, normal life again. 
Trust me. Wala na uling gagambala sa iyo.”

Bigla siyang pinangilabutan. Naalala niya ang 
sinabi ni Atty. Maricel Delmar.

“At ikaw, Gizelda Molina, huwag kang magpakasaya. 
Hindi pa tayo tapos.”

Kinabahan siya. Katatapos lamang ng trahedya 
sa kanyang buhay, may nagbabanta ba ulit na 
panibagong kasawian?

“Attorney, may itatanong lang po sana ako sa 
inyo,” baling niya sa katabi. “Huwag sana ninyong 
ikagagalit.”

“Ano iyon?”

“Eh, nagtataka lang po ako. Bakit ba parang galit 
na galit sa inyo si Atty. Delmar?”

“Ah, iyon ba? Malaki talaga’ng diperensya n’on 
sa utak,” pambabale-wala nito. “Hindi ko na nga 
pinag-papapansin iyon.”

“Matagal na po ba kayong magkakilala?”
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“College pa lang kami, magkaklase na kami sa 

Ateneo de Davao,” simulang pagkukuwento nito. 
“Ewan ko lang, ha? Pero kasi, sa tingin ko’y inggit 
sa akin iyon kaya lagi niya akong kinokompetensya. 
Hindi ko naman siya pinapatulan. Kapag may debate 
nga sa school noon at natatalo ko siya, ’ayun, laging 
nagngingitngit sa galit.

“Noon namang naka-graduate na kami, nag-
magna cum laude ako samantalang cum laude lang 
ang nakuha niya. Kung tutuusin, mataas na rin 
naman ang honors na nakuha niya pero hindi niya 
matanggap iyon. Kaya mula noon, itinalaga niya sa 
sarili na sisirain daw niya ako. Siguro’y hindi niya 
matanggap na nahihigitan ko siya.

“Iyong pagbabanta niya kanina, lagi naman 
niyang sinasabi iyon pero hanggang ngayon, wala 
naman siyang nagagawa.”   

Saglit na tumingin si Atty. Lacson kay Gizelle. 
“Bakit mo naman naitanong ’yon? Natakot ka ba sa 
pagbabanta niya?”

“Eh... m-medyo po.”

“Pasensya ka na. Pati tuloy kayo, na nagiging 
kliyente ko, nadadamay. Pero huwag mong intindihin 
iyon. Tandaan mo, hindi ka niya gagambalain. Takot 
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lang niya.”

Huminto na ang kotse sa tapat ng bahay ng 
dalaga.

Masayang sumalubong sa kanila ang ina at 
kapatid ni Gizelle, kasama ang tiyo niya at mga 
pinsan na galing pang Maynila. Mahigpit na yakap at 
mainit na pagsalubong ang hatid ng mga ito sa kanya.

—————

Pagkaalis ni  Atty. Lacson ay nag-usap-usap ang 
magpapamilya.

“Mabuti naman, Tito Jun, at napasyal kayo,” bati 
ni Gizelle sa tiyo.

“This is the least we can do, Gizelle. You need 
our moral support and we’re here to give it to you. 
Sino pa ang magdadamayan kundi tayo-tayo.”

“Naku, Tito Jun, ito nga lang pagpunta ninyo dito 
sa Davao ay sapat na. Pinahahalagahan kong talaga 
ang pagdamay ninyo.”

“Gizelle, napag-usapan din namin ng mama mo 
na mas makabubuti para sa iyo na manirahan na 
lamang sa amin sa Maynila,” sabi nito.

“Ano ho?” gulat niyang tanong.
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“Gizelle, alam namin na hindi ka titigilan ng 

pamilya nina Warren. Hangga’t narito ka, gagawin 
nila ang lahat para guluhin ang buhay mo,” paliwanag 
ng kanyang Kuya Bobby. 

“Ang O.A. mo naman!” kunwa’y pagbibiro niya.

“Aba, totoo ang sinasabi ng kuya mo, Hija. Kahit 
na masakit sa amin ay papayagan na rin kitang 
manirahan na sa Maynila. Nagbabanta pa rin kasi ang 
mga kamag-anak ni Warren,” sabi ng kanyang ina.

Lumapit siya rito at mahigpit itong niyakap. 
“Mama, walang mangyayari sa akin. Tapos na po 
iyon. Lutas na ang kaso. Isa pa, kung tatakutin nila 
ako, sila ang ipadedemanda ko ng grave threat. Wala 
na ang Papa at alam kong kahit paano’y kailangan din 
ninyo ako, Mama. Tulad na lamang sa supermarket 
natin.”

Natahimik ang lahat. 

“Kunsabagay, hirap nga ako sa supervision ng 
supermarket natin,” ani Bobby.

“Tingnan ninyo,” sabi niya. “Sabi ko naman sa 
inyo, makatutulong ulit ako sa supermarket natin. At 
saka sabi nga ni Atty. Lacson, life must go on.... And 
I believe she’s right.”
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—————

Kinabukasan, bandang alas ocho y media na ng 
gabi, nang yayain nang umuwi ni Gizelle ang kanyang 
Kuya Bobby.

Nadatnan niya itong nakaupo sa swivel chair, ang 
kaliwang kamay ay nakasapo sa noo nito na parang 
nalilito. Habang ang isang kamay naman ay nagsusuri 
ng mga papeles na nasa mesa.

“Mauna ka muna, Gizelle. Tatapusin ko lang 
itong ginagawa ko,” walang kakurap-kurap na sagot 
nito.

“Matagal pa ba iyan?”

“Medyo.”

Tumingin siya sa malaking wall clock sa bandang 
likuran ng kinauupuan nito. “O, paano? Mauuna na 
’ko. Marami pa akong aasikasuhin sa bahay.”

Tumingin ito sa kanya. “Mag-iingat ka na lang 
sa pag-uwi mo, ha?”

—————

Habang naglalakad pauwi, may biglang humaltak 
kay Gizelle at isinakay siya sa isang van. Piniringan 
ang kanyang mga mata kaya hindi niya nakita ang 
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mga mukha ng dumukot sa kanya. Gustuhin man 
niyang kumawala ay hindi rin niya malabanan ang 
malakas na puwersa ng mga lalaki.

“Kung hindi ka aalis dito, madadali ang buhay 
mo. Umpisa pa lamang ito,” pagbabanta ng isang 
tinig.

Mayamaya pa ay naramdaman ni Gizelle na 
itinapon siya palabas ng sasakyan. May piring pa rin 
ang kanyang mga mata kaya hindi siya nagkaroon 
ng pagkakataon na silipin ang plate number ng van. 

Nanginginig siya habang tinatanggal ang piring 
sa mga mata. Pilit siyang tumayo sa pagkakahandusay 
kahit nanginginig ang lahat ng kalamnan sa kanyang 
katawan.  Napansin niyang itinapon siya ng 
masasamang-loob sa may kanto ng bahay nila. 

Umiiyak siya habang tumatakbong pauwi sa 
kanila.
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“Mabuti na lang, Ate Gizelle, at sumama ka na sa 
amin.” Katabi ni Gizelle ang pinsan niyang si Jenny 
sa eroplano papuntang Maynila.

“Sa inyo na kasi ako maninirahan.”

“Yehey! Puwede kang matulog doon sa guest 
room. Katabi lang iyon ng bedroom namin ni 
Gertrude. Lagi kaming pupunta sa room mo, Ate 
Gizelle, ha?”

Banaag sa mukha nito ang excitement pero iba 
naman ang nararamdaman ni Gizelle. 

Takot. Pangamba. At lumbay.

Natatakot siya dahil bagong mundo ang kanyang 
kakaharapin, nangangamba dahil baka may unos na 
namang darating sa kanyang buhay. At ngayon pa 
lamang ay nalulumbay na siya dahil nami-miss na 
niya nang husto ang kanyang mama at Kuya Bobby.

Naaalala pa niya ang huling pag-uusap nila. 
Lahat ay umiiyak....

—————
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“Kasi naman, Mama, sumama ka na rin sa amin,” 

pakiusap ni Gizelle sa ina.

“Hindi puwede, Anak. Alam mo namang may 
negosyo rin tayo rito. Hindi naman basta-basta 
maiiwan iyon. Pamana na rin sa atin iyon ng papa 
mo.”

“Eh, di ipagbenta na lang natin para sama-sama 
na tayo sa Maynila.”

“Kung ganoon nga lang ba kadali, Gizelle, di 
sana, nakapag-impake na rin kami ng Mama,” singit 
naman ng kanyang Kuya Bobby.

Nilapitan siya ng ina at hinaplos ang kanyang 
mukha. “Anak, kung masakit sa iyo ang umalis, mas 
masakit sa amin. Pero ito lang ang tanging paraan na 
alam ko para pangalagaan ang buhay mo. Unawain 
mo sana. Tama na ang mawalan tayo ng isang 
miyembro ng pamilya. Kung pati ikaw ay mawawala, 
hindi ko na iyon makakaya.”

Sa abot ng natatandaan ni Gizelle, iyon na yata 
ang pinakamahigpit at pinakamatagal na yakap niya 
sa kanyang ina at kapatid. 

—————

Isang linggo pa lamang ang nakakalipas 
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mula nang magpunta ng Maynila si Gizelle pero 
nagtatrabaho na siya kaagad bilang accountant sa 
supermarket na pag-aari ng kanyang Tito Jun sa Las 
Piñas. Malapit iyon sa bahay ng mga ito.

Hindi niya nakakaligtaang sumulat sa kanyang 
mama at kapatid. Kung may panahon naman, 
lumuluwas ang mga ito sa Maynila upang bisitahin 
siya. Nanahimik na raw ang pamilya ni Warren pero 
ayon na rin sa kanyang mama, mas makakabuti kung 
hindi na rin muna siya umuwi sa kanila.

Halos tatlong taon ang matuling lumipas. 
Nakasanayan na rin ni Gizelle ang bago niyang buhay.
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Enero 26, 1996. Molina’s Supermarket, Las Piñas.

“Excuse me, Sir, ito na po ’yung—” Natigilan 
si Gizelle nang pumasok siya sa private office ng 
kanyang Tito Jun. ‘Sir’ ang tawag niya rito kapag 
business hours. 

Kausap ng kanyang tiyo ang isang matipunong 
lalaki na mahusay magdala ng damit at napakaguwapo.

Tumayo ito nang pumasok siya bilang pagpapakita 
ng paggalang. Ngumiti ito sa kanya na siya naman 
niyang ikinakilig. Para siyang nauupos na kandila 
nang titigan siya nito. Hindi siya sanay makipag-
eye-to-eye contact sa ibang tao, lalo na kung kasing-
guwapo at kasing-macho ng kaharap.

“Ahem....” singit ni Tito Jun nang mapansin 
nitong nagtititigan ang dalawa.

“Louie, meet my niece, Gizelle Molina. Anak siya 
ng Kuya Danny ko. She is our accountant. Sa amin 
siya nakatira.” 

Bumaling ito sa pamangkin nang may ngiting 
parang nanunukso.  “Gizelle, meet Louie Guanzon. 

3 
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He is a family friend. Pamangkin siya ni Mr. Ramirez, 
iyong nakatira sa tapat natin. Laging nandoon sa 
kanila dati si Louie noong medyo bata-bata pa siya.  
Kaya naman naging malapit din siya sa amin.”

In-extend nila kapwa ang kanilang mga kamay 
upang makipag-shake hands. 

Pakiramdam ni Gizelle ay may lumilipad na 
mga paru-paro sa kanyang tiyan nang mahawakan 
ni Louie ang kanyang kamay. Matagal nitong hindi 
inalis ang pagkakahawak sa kamay niya habang titig 
na titig sa kanyang mga mata.

“Ah, este... Louie, pamangkin ko iyan.”

Nagtawanan silang tatlo.

“Pag-usapan na lang natin sa restaurant ang 
tungkol sa ipinunta ko rito, Tito Jun. Medyo mahaba-
haba kasing pag-uusap ’yon.”

“Mabuti pa nga siguro.”

“Ah... Gizelle, why don’t you come along with 
us?” yaya ni Louie.

Nagulat  siya  sa   paanyaya   nito.   “Naku,  eh...  
m-marami pa kasi akong gagawin,” tanggi niya.

Wala naman siya talagang gagawin pero dahil sa 
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sobrang hiya ay tumanggi na lamang siya. Alam kasi 
niyang na hindi rin siya magiging at ease sa presence 
ng binata na malakas ang attraction sa kanya.

“Sumama ka na, Hija,” sabi ni Tito Jun.

Hindi na siya nakatanggi.

—————

Para talagang nanunukso si Tito Jun. Ipinasakay 
pa nito si Gizelle sa kotse ni Louie. Mauna na raw 
sila sa restaurant dahil may aasikasuhin pa raw ito. 

Nahihiyang sumakay si Gizelle sa kulay berdeng 
Nissan Sentra Series III ni Louie. Bagung-bago pa iyon.

Matagal-tagal ding walang imikan ang 
dalawa  habang tumatakbo ang kotse. Kapwa sila 
nakikiramdam sa isa’t isa. 

Si Louie na ang unang bumasag sa katahimikan. 
“Hindi ko alam na may magandang pamangkin pala 
si Tito Jun.”

Pinamulahanan ng mukha si Gizelle. Wala siyang 
maisip isagot dito.

“Magkapatid pala ang father mo at father niya?” 
tanong nito.

“H-ha? Oo,” sagot niya. “Mas matanda ang papa 
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ko kay Tito Jun ng apat na taon.”

“Ba’t ngayon ka lang nagawi dito?”

“Taga-Las Piñas talaga kami. Tumira rin kami 
dito until I was about ten years old.”

“Bakit kayo umalis?”

“Namatay kasi iyong lolo ko, sa father’s side. 
Nakatira ’yun sa Davao at pumunta kami doon para 
asikasuhin ’yung properties na naiwan niya. But later 
on, we learned to love the place kaya we settled there 
for good. Ang Tito Jun naman,  ipinagbenta agad ang 
namana niyang properties d’on at saka na dito bumili 
ng mga lupa para sa pagtatayo ng bahay niya at ng 
supermarket.”

“Kaya pala hindi kita nakikita tuwing pumupunta 
ako doon sa mga kamag-anak ko na kapitbahay nina 
Tito Jun. Matagal ka na bang nakatira sa kanila?”

“Medyo. Mga tatlong taon na yata,” sagot niya.

“’Sabagay, matagal-tagal na rin akong hindi  
nakaka-visit sa uncle kong nakatira doon sa 
subdivision n’yo. Abala kasi ako sa trabaho.”

Mayamaya pa ay ipinarada na ni Louie ang 
kotse nito sa tapat ng Sayuri Japanese Restaurant sa 
Alabang Zapote Road. 
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Doon sila sa maliit na conference room nagpunta. 

Matapos nilang makapag-order ng pagkain ay 
ipinagpatuloy nila ang pag-uusap.  

Maraming nalaman si Gizelle tungkol kay Louie. 
Nalaman niyang may dalawa pa itong kapatid at ito 
ang bunso. Natuklasan niyang masarap itong kausap, 
nakakalibang at may sense of humor. 

“Am I late?” biglang silip ni Tito Jun sa conference 
room.

“No, Tito Jun. Katunayan nga, sisimulan pa lang 
namin ang pagkain,” bati ni Louie.

Pagkatapos kumain, nagsimula na silang mag-
usap tungkol sa tulong na hinihingi ng binata kay 
Tito Jun.

“May lupa kasi kami sa Pasig na nasa business 
area. Nais patayuan ni Daddy ng pangalawang branch 
ng bangko namin. He already asked our real estate 
company’s architects and engineers to work on a 
building plan. At saka, I’ve taken care of most of the 
paperwork.”

Napamaang si Gizelle sa narinig. Hindi niya 
akalaing napakayaman pala ng pamilya ng binata.

“Natutuwa naman akong malaman na unti-unti 
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nang lumalago ang Sto. Niño Development Bank,” 
sabi ni Tito Jun.  “Alam ko namang nag-diversify lang 
ang pamilya ninyo sa banking at talagang real estate 
development ang business ninyo.”

“Oo nga po,” sagot nito. “Anyway, Daddy has 
given me the full rein to manage this new branch.” 
Medyo ngumiwi ito. “And with the privilege comes 
responsibility.”

“And problems?” singit ni Tito Jun.

“Yes. And problems,” nakangiting sabi ng 
binata. “I am to take care of everything—from 
the construction of the building to the hiring of 
employees. Pero malaki naman ang maitutulong ng 
HRD ng existing na kompanya namin doon so that 
area’s really no big problem.”

“So, what can I do to help?” tanong ni Tito Jun.

“Believe it or not, ako pa ang itinalagang 
manager ni Daddy ng itatayong branch. And one 
of the manager’s main concern is getting the initial 
depositors to start the branch running.”

“Parang alam ko na ang hihingin mo, Hijo,” 
nakangiting sabi ng lalaki.

“Gusto ko sana kayong alukin para maging isa sa 
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initial depositors ko. At kailangan ko rin ang tulong 
ninyo para himukin ang inyong mga kaibigan na may 
malalaking business rin dito sa Maynila,” pakiusap 
nito.

Saglit na nag-isip si Tito Jun. “Hindi ako tatanggi, 
Louie,” kapagdaka ay sagot nito. “Panatag ang loob 
ko sa iyo at sa iyong ama. At maasahan mo rin ang 
tulong ko sa paghahanap ng initial depositors mo.”

“Maraming salamat po.”

Nanatiling walang imik si Gizelle habang dumako 
pa sa kung saan-saan ang pag-uusap ng dalawa.

“Gizelle, what do you think?” biglang baling ni 
Louie sa kanya. 

Hindi na niya alam kung ano ang paksa ng 
usapan mga ito dahil nang mabagot ay hindi na siya 
nag-abalang makinig. Ewan ko sa ’yo, gusto sana 
niyang isagot. Sinama-sama n’yo ’ko dito, wala naman 
pala akong papel. ’Tapos kunwari, tatanungin mo ang 
opinyon ko. “Wala naman akong idea tungkol sa mga 
bangko. Ano ba’ng nalalaman ko? Accountant lang 
naman ako,” sa halip ay sabi niya.

“Speaking of accountants, mangangailangan 
ka niyan sa bangko mo, Hijo,” singit ni Tito Jun. 
“Puwedeng-puwede ’tong si Gizelle. CPA ’yan.”
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Nanlaki ang hugis-almond na mga mata ng 

dalaga sa narinig. “Ano ho?”

“Mabilis mag-isip at gumawa itong si Gizelle. 
Hindi ko sinasabi ’yon dahil sa pamangkin ko siya. 
Talagang she is very skilled and organized and she’s 
very good in working with a team.”

“Eh... Tito Jun, k-kung magtatrabaho po ako kay 
Louie, paano po kayo?”

“Huwag mo akong aalalahanin, Gizelle. Gusto ko 
rin iyong sa iba ka magtatrabaho. Kailangan mo na rin 
naman iyong ma-experience. Hindi naman magiging 
maganda kung palagi ka na lamang nakadikit sa akin 
o kina Jenny at Gertrude, hindi ba?”

Hindi na siya nakaimik.

Nagsalita na rin si Louie na matagal nang 
nakamasid sa kanya.  “Please, Gizelle, do give it a 
try. Who knows? You might actually enjoy working 
in a bank.”

Nakayuko si Gizelle habang kunwa’y nag-iisip. 
Kung magtatrabaho siya kay Louie, lagi na niya itong 
makikita. At iyon ang gusto niya.

Pagkatapos ng ilang sandali ay iniangat niya ang 
mukha. “O, sige. Pumapayag na ako.”
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—————

“Nagkamali ka yata ng dadalawing bahay, Louie,” 
nakangiting bati ni Gizelle sa binata. Nakaupo sila sa 
malaking swing na nasa harap ng bahay ni Tito Jun. 
Katatapos lamang nilang maghapunan. 

“Dito talaga ako gagawi, hindi sa mga uncle ko. 
Ikaw talaga ang gusto kong kausapin.”

“Tungkol saan?”

“Uuwi ka pa ba sa Davao?” biglang tanong nito.

Napakunot-noo siya sa tanong nito. “H-hindi 
muna,” pagkuwa’y sagot niya. “Lagi namang 
bumibisita sa akin dito ang aking mama at Kuya 
Bobby.”

“Ang father mo? Pumupunta rin ba dito?”

May lungkot na pumasok sa dibdib ni Gizelle. 
Parang   biglang   may   bumara  sa  kanyang  
lalamunan. “W-wala na si Papa. Namatay na siya.”

“I’m sorry to hear that.”

“It’s okay,” ngiti niya. “Matagal na namang 
nangyari iyon. Over three years ago.” 

Nabasa ni Louie ang kalungkutan sa mga mata ng 
dalaga kaya iniba na nito kaagad ang usapan. “Maaari 
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ba kitang imbitahing pumunta sa Enchanted Kingdom 
bukas? Isama mo na rin sina Jenny at Gertrude. Tiyak 
na matutuwa ’yung dalawang pinsan mo.”

“O, sige,” masaya niyang sang-ayon. “Hindi pa 
ako nakakapunta doon, eh. Magpapaalam ako kay 
Tito Jun.”

Tumayo na ito. “Dadaanan ko na lang kayo rito 
at around ten a.m. Is that okay with you?”

Ngumiti si Gizelle. “Perfect.”

—————

“Dalian mong magbihis, Ate Gizelle. Nandito na 
si Kuya Louie.” Sunud-sunod na katok ang narinig 
ni Gizelle sa labas ng kanyang kuwarto habang 
nagbibihis siya.

“Bababa na ako, Gertrude. Sandali na lang ito,” 
sagot niya.

Ang totoo, nalilito pa siya kung ano ang isusuot. 
Nais niyang maging presentable sa harap ni Louie. 
Nakalatag na halos ang lahat ng mga damit niya sa 
kama pero wala pa rin siyang mapili. Hanggang sa 
dinampot na lang niya ang isang puting t-shirt at 
isinuot iyon. Ipinaloob niya iyon sa itim na maong 
na tight-fitting. At saka niya isinuot ang kanyang 
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semi-highcut boots. 

Pagkatapos ay hinayaan na lang niyang nakalugay 
ang kanyang mahabang buhok pero nagdala siya 
ng pony- tailer. Hindi na rin siya nag-abalang mag-
makeup.

Palabas na si Gizelle ng kuwarto nang bigla 
siyang huminto. Parang bigla siyang kinabahan sa 
‘date’ nila ni Louie. 

Pagkababa niya ay sinalubong siya ng ngiti ng 
binata. May bitbit itong isang dosenang puting rosas 
at isang kahon ng chocolates.

“Para sa iyo,” sabi nito, sabay abot ng tangan sa 
kanya.

“Thank you.”

“Uyy! Sabi na nga ba, eh. Diyan nagsisimula 
’yan,” panunukso nina Jenny at Gertrude.

“Kayo talagang mga bata,” namumula ang 
mukhang saway niya sa mga ito.

—————

Halos lahat ng rides sa Enchanted Kingdom ay 
sinakyan ng apat. 

Isa na roon ang nakakapanginig na Space Shuttle, 
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isang roller coaster ride. Hindi mapaghiwalay sina 
Jenny at Gertrude. Ang gusto ng dalawang dalagita 
ay palaging magkatabi ang mga ito kaya naiwang 
magkatabi sina Louie at Gizelle.

Nang umaandar na ang roller coaster ay pilit 
na ikinukubli ni Gizelle ang maputlang mukha sa 
dibdib ni Louie. Parang bumabaligtad ang kanyang 
sikmura tuwing dadaan sa loop ang roller coaster. 
Nang naging pa-backwards ang andar niyon, pakiwari 
niya ay parang hinuhugot ang lahat ng kanyang 
lamang-loob.

Medyo nanlalambot pa ang kanyang mga tuhod 
nang sa wakas ay huminto ang ride. Inalalayan siya 
ni Louie pababa roon.

Ang sumunod nilang sinakyan ay ang malaking 
ferris wheel sa gitna ng theme park. Hindi naman 
iyon nakakalula kumpara sa roller coaster pero 
medyo takot ang dalaga sa heights kaya kinabahan 
pa rin siya. 

Napansin iyon ni Louie kaya masuyo nitong 
hinawakan ang kanyang ulo at inilapat sa dibdib 
nito. Nakasakay na sila sa isa sa mga gondola ng 
ferris wheel noon at nagsisimula na silang umakyat. 
“Huwag kang matakot,” bulong nito. “Look, you 
can see the whole park from up here. Look at those 
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dancers on the street near the theatre. Hey, see the 
divers? Over there,” turo nito. 

Sa pagsasalita nito ay unti-unti niyang 
nakalimutan ang kanyang kaba hanggang sa ma-
appreciate na rin niya ang view.

Mabilis na lumipas ang maghapon. Hinihintay 
na lang nila ang display of fireworks nang humirit 
pa ang mga pinsan ng dalaga.

“Ate Gizelle, sasakay ulit kami ni Gertrude sa 
ferris wheel, ha?” pakiusap ng dalagita.

“Huwag na, Jenny. Masyado nang gabi na. Isa 
pa, pagod na ako.”

“Sige na naman, Ate Gizelle. Isang-isa na lang,” 
pagmamakaawa nito.

Tumingin siya kay Louie, hinihiling ang opinyon 
nito.

“O sige, Jenny, papayagan namin kayo,” 
pagkuwa’y desisyon nito. “Pero dito na lang muna 
kami ni Ate Gizelle mo para makapagpahinga kami. 
Kami kasi ang napagod sa kahahabol sa inyo.”

“Yeheyyy!” sigaw ng dalawa at tumakbo na 
patungo sa nasabing ride.
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“Pasensya ka na, ha?” baling niya sa binata. 

“Makukulit ang mga pinsan ko, eh. Nakakahiya tuloy 
sa iyo.”

“Walang problema doon. Sanay na rin ako sa 
kanila.”

Bumili ito ng drinks nila sa katabing refreshment 
booth at saka sila umupo sa isang bench.

Walang anu-ano ay naramdaman na lang ni 
Gizelle ang kamay ng binata na nakahawak sa isa 
niyang kamay. Napalingon siya rito. Nakatitig ito 
sa kanya. Nahihiyang pasimple niyang binawi ang 
kamay, sabay sabing, “Bili tayong ice cream.”

Napangiti si Louie. “Halika. Treat kita,” sabi nito 
habang tumatayo.

—————

Gabi na silang nakabalik sa Maynila. Lubos na 
nag-enjoy sina Gertude at Jenny at pati na rin sina 
Gizelle at Louie. Nagpapaalam nang aalis ang binata 
matapos nitong ihatid ang mga babae sa bahay nang 
magkaroon sila ng pagkakataong mag-usap.

“Did you have a good time?” tanong nito kay 
Gizelle.

“I had a wonderful time, thank you,” nakangiti 
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niyang tugon.

“I had a wonderful time, too. Mainly because 
you were with me.”

Pinamulahan siya ng mukha. Yumuko siya para 
iwasan ang mga titig nito.

“Ah... Gizelle....” 

“Ano ’yon?” Inangat niya ang mukha.

“I hope we can get to spend some time together 
again. Iyong tayong dalawa lang.”

“Talaga namang darating ang panahon na lagi 
tayong magkakasama, eh. Lalo na kapag nabuksan 
na ang bagong branch ng bangko ninyo.”

“Iba naman ’yon. Tatanggapin mo kaya ang 
paanyaya kong saluhan ako for dinner, say, Tuesday 
next week?”

“Ha? Eh....”

“Please don’t say no.” 

“O-oo. Sige,” pagkuwa’y sagot niya.

“Great!” tuwang-tuwa sabi nito.

Mayamaya pa ay nagpaalam na itong aalis. 
Habang tinatanaw ni Gizelle ang papalayong kotse 
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nito ay nakapako sa kanyang mga labi ang matamis 
na ngiti.

—————

“You look very beautiful tonight, Gizelle.” 
Nakatitig si Louie sa kagandahan ng dalaga habang 
hinihintay nila ang in-order na pagkain sa Via Mare 
sa Greenbelt.

“Thank you,” pinamumulahan ang mukhang 
sagot niya.

“Iba ka talaga sa mga babaeng nakilala ko.”

“Ano naman ang pinag-iba ko?”

“Iyong iba kasing mga babae, sopistikada nga 
pero kung umasal, parang mal-edukado.”

“Ano’ng ibig mong sabihin?” takang tanong niya.

“Iyong iba kasing nakikilala ko, sila na nga ang 
mayaman, sila pa ang nangunguna sa pagmamaltrato 
sa maliliit na tao. Napakataas ng tingin nila sa 
kanilang sarili.”

“And what made you think na iba ako sa kanila?”

“Mabait ka kasi. At may brains pa. Ang totoo 
niyan, sa nakikita ko sa iyo, selfless ka. Sa maikling 
panahon ng pagkakakilala natin, parang nakikita 
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kong ikaw ang tipo na inuuna pa ang kapakanan ng 
ibang tao bago ang sarili mo.”

Natuwa siya sa sinabi nito pero bigla siyang may 
naalala at nabura ang kanyang ngiti. “Huwag kang 
pasisiguro sa mga sinasabi mo, Louie. Marami ka 
pang hindi nalalaman tungkol sa akin.”

“Basta ang alam ko, kahit sino ka pa, kahit ano 
ka pa, sa nakikita ko’t nararamdaman ko para sa iyo, 
totoong tao ka.”

Napatawa siya. “Sobra ka na, ha? Sa mga sinasabi 
mo sa akin, halos hindi na umaapak ang paa ko sa 
sahig. Ilang babae na ba ang nabiktima ng matamis 
mong dila?”

“Hindi naman—”

“Sabi ni Tito Jun sa akin, marami ka na raw 
naging girlfriend. At magaganda pa. At sabi niya, 
ang latest girlfriend mo raw ay isang abogado. Kaso 
hindi nila na-meet kasi short-lived lang daw iyong 
relationship ninyo. Kung isang abogado nga, naloloko 
mo, ako pa kaya?”

Natawa ito. “Okay, hindi ko na sa iyo ililihim. 
Sa pagbibinata ko, marami talaga akong naging 
girlfriend. Iyong iba, trip lang.”
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“Naku, mahirap ka palang maging boyfriend,” 

tukso niya rito.

Biglang nagseryoso si Louie. “Alam mo, Gizelle, 
dumadating din iyong time na nagsasawa rin ang 
isang lalaki sa buhay-binata niya. Ang totoo niyan, 
I’ve reached that point in my life. I’m tired of playing 
the field. This time, kung magkakaroon ako ng 
girlfriend, sisiguruhin kong siya na ang babaeng 
makakasama ko habang-buhay.”

Wala siyang sukat maisagot sa sinabi nito.

“Ang babaeng katulad mo’y hindi maaaring 
paglaruan. Hindi ka dapat masaktan sa pag-ibig.”

Ipinagpasalamat  niya ang pagsulpot ng waiter 
na nagdadala ng kanilang pagkain. Naiilang na kasi 
siya sa mga sinasabi nito. 

Pagkatapos kumain ay inihatid na siya nito sa 
bahay.

“I hope that hindi ito ang una at huling pagsasama 
natin. I enjoyed the evening with you,” sabi ni Louie 
matapos siyang pagbuksan ng pinto ng kotse.

“Me too, Louie. Thank you.”

“Okay, I’ve got to go. I’ll see you next week.”
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Hinintay muna niya itong makapagmaniobra. 

Mayamaya pa ay huminto muli sa kanyang tapat ang 
sasakyan nito.

“Gizelle, may nakalimutan nga pala akong 
sabihin sa iyo.”

Lumapit siya nang bahagya rito. “Ano iyon?”

“I love you,” bulong nito. Hindi na hinintay ni 
Louie kung ano ang isasagot niya. Pinatakbo na nito 
ang sasakyan. 

Habang siya ay naiwan sa labas ng  bahay—tulala 
pero abot-langit ang kasiyahan sa puso.


