
Villa Pygmalion - Sefah Mil

Natatanaw na ni Adelia Areglo ang liwanag mula sa 
Villa Pygmalion nang mag-overheat ang sasakyang 
kinalululanan niya. Bumaba si Mang Kadio, ang 
empleyado ng villa na sumundo sa kanya sa airport, 
para suriin ang makina. Wala na siyang maaaring 
gawin kundi maglakad patungo sa lugar na 
pupuntahan upang humingi ng tulong mula sa iba 
pang tauhan doon. 

Maliwanag ang buwan at natatanaw na ang gate 
ng villa. Bitbit ang kanyang shoulder bag, tahimik na 
nilakad ni Adelia ang daan. Alas seis nang dumating 
siya sa airport at isang oras din silang nagbiyahe ni 
Mang Kadio bago bumigay ang sasakyan. Mula sa 
Maynila ay lumipad siya patungo sa lugar na iyon 
upang magtrabaho bilang pianista ng Villa Pygmalion 
sa buong tag-araw na iyon.

Patuloy pa rin siya sa paglalakad nang may 
mapansin siyang isang bagay na tumalun-talon sa 
kanyang harapan. Palaka ba iyon? Pusa? Kuneho? 

Bigla siyang ninerbyos, ngunit kinalma rin 
kaagad niya ang sarili at sinundan ng tingin ang 
nilalang na iyon hanggang sa magawi ang paningin 

1



Villa Pygmalion - Sefah Mil
niya sa isang maliit na parke sa kaliwa. Sa tabi ng 
hindi gumaganang fountain ay may isang lalaking 
nakatayo at nakikipag-usap sa cellphone. Tumakbo 
siya sa puno ng mangga para itago ang sarili at 
tingnan ito nang mabuti. Maganda ang tindig nito sa 
dilim. Ano kaya ang hitsura nito sa liwanag? Bisita ba 
ito o empleyado ng Villa Pygmalion—o estrangherong 
naligaw sa lugar? 

Biglang tumingin ang lalaki sa direksyon niya. 
“Anna, is that you?” 

Napakunot-noo si Adelia. Siya ba ang tinatanong 
nito? 

“Come on, Honey, get out from that tree.”

Napagkamalan siyang si Anna—kung sinuman 
iyon. 

“Baby, don’t be shy,” sabi ng malambing na tinig. 
Papalapit ang lalaki sa kanya. 

Patay! Kailangan na niyang umalis. Pero bago 
siya nakaatras ay nayakap na siya ng matipunong 
mga brasong iyon. At magsasalita sana siya nang may 
bibig na nanglamukos sa kanya ng halik. Hindi siya 
makagalaw sa kabiglaanF!  

“What the f*ck, Andrew!” bulalas ng isang babae 
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mula sa likuran nila. 

Napatigil ang lalaki sa paghalik sa kanya, sabay 
tingin sa babae at napamura.

“Anna?” di-makapaniwalang sambit nito. 

Napatakbo patungo sa pasukan ng villa ang 
babae. Hinabol ito ng lalaki, ngunit bago umalis 
ang huli ay pinagmasdan muna nito nang husto ang 
kanyang mukha. 

Napahiya siya sa nangyari. Sino kaya sina 
Andrew at Anna? Unang araw pa lang niya sa Villa 
Pygmalion ay may mga tao na siyang dapat iwasan.

Mabigat ang loob na ipinagpatuloy ni Adelia ang 
paglalakad papunta sa villa habang nakatanaw kay 
Anna na papasok doon. Huminto si Andrew sa gilid 
ng kalsada. Tiningnan siya ng lalaki nang mapadaan 
siya sa harapan nito. 

Taas-noo siya habang naglalakad. Hindi siya ang 
nanghalik; bakit siya mapapahiya? 

Pagdating sa nakasaradong gate ay pinapasok 
siya ng guwardya. Bumalaga sa kanyang paningin 
ang grandyosong lugar. Kumikinang sa lawa ang 
liwanag ng buwan. Nakita niya ang clubhouse at sa 
palibot niyon ay may dalawang three-storey mansion. 



Villa Pygmalion - Sefah Mil
May Villa Pygmalion na nakaguhit sa pader na batong 
nagsisilbing bakod doon. 

May tatlong kalsada mula sa kinatatayuan niya. 
Ang dalawa ay papunta sa dalawang mansyon at ang 
isa ay sa sports complex na nakadikit sa mataas na 
bakod. Ayon sa kanyang Internet research, ang villa 
ay isang real estate development ng Atari Club, isang 
exclusive club na kinabibilangan ng mayayamang 
negosyante mula sa Southeast Asia. 

Nang sabihin ni Adelia sa guwardya na kailangan 
ni Mang Kadio ang empleyadong si Damian para 
magtulak ng sasakyan, pinaderecho siya nito sa 
mansyon sa kanan, na kinaroroonan ng opisina ng 
property manager. Habang papalapit sa mansyon ay 
nahahagip na ng kanyang mga mata ang dagat.

Isang magarang bulwagan ang bumulaga sa 
kanya pagpasok niya ng mansyon. Dilaw ang pintura 
sa loob na inaadornohan ng mga puting mouldings sa 
dingding at kisame, at mga gintong kandelabra. Ang 
lamesa ng concierge ay gawa sa mahogany, pati na 
ang mga high tables na nasa lounging area. Pumunta 
siya sa concierge at nagpakilala bilang pianista na 
kinuha ng Villa Pygmalion para sa tag-araw. 

Ngumiti sa kanya ang receptionist na nagpakilalang 
si Minnie, saka siya inihatid sa opisina ng manager 
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na nasa dulo ng hallway. 

Mainit na tinanggap siya ni Engr. Danny Celso. 
Humingi ng paumanhin sa kanya ang matandang 
inhinyero dahil sa nasirang sasakyan at saka 
ipinaliwanag ang magiging trabaho niya. Tutugtog 
daw siya sa bar ng clubhouse tuwing gabi, at sa mga 
functions ng mga bisita sakaling hingin ang kanyang 
serbisyo. At kung hindi raw siya pagod ay ikagagalak 
daw ng inhinyero kung makakatugtog siya ngayong 
gabi sa clubhouse dahil may welcome party roon ang 
pamilya Baraquiel para sa matandang kamag-anak 
na galing pa sa Barcelona. 

Siyempre, gusto niyang magpa-impress sa 
manager kaya pumayag siya. Inihatid siya ni Minnie 
sa kanilang quarters sa isang two-storey house sa gilid 
ng mansyon sa kanan. Sinabi ng babae na labing-
anim silang lahat na empleyado ng villa—isang 
property manager, dalawang guwardya, isang driver, 
isang helper/errand boy, tatlong chambermaids, 
dalawang receptionists, isang sekretarya, dalawang 
chefs at apat na alalay ng mga iyon sa kusina. Pito sa 
kanila ang may kuwarto sa kanilang quarters habang 
ang iba ay umuuwi sa kani-kanilang mga tahanan sa 
malapit. Mayroon din daw umaalalay sa mga gawain 
sa villa na dalawampung HRM trainees na galing sa 
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malapit na kolehiyo. 

Nang makapasok sa maliit na kuwarto ay 
nagpalit siya ng bestida at nagpahatid kay Minnie sa 
clubhouse. Ayon sa receptionist, punung-puno ang 
villa ngayong tag-araw dahil may family reunion 
ang magkakamag-anak na Baraquiel-Jaena-Sancho. 
Sa isang daan at sampung kuwarto, animnapu ang 
nakuha ng mga ito. At kapag ganoong punung-puno 
roon ay nagkukumahog lahat sa napakaraming 
gawaing dapat tapusin. 

Pumasok sila sa mansyon sa kanan. May hallway 
roon papunta sa tulay ng malaking clubhouse sa 
gitna. Bughaw ang paligid dahil ang tubig ng lawa 
ay nilagyan ng mga ilaw sa ilalim para maging 
maliwanag ang katawang tubig. 

Napakaromantiko! sa loob-loob niya.

Masaya at magulo sa lounging area ng clubhouse 
pagdating nila roon. Naghahabulan ang mga bata, 
may nag-hu-hulla hoop, may naglalaro ng Scrabble. 
Ang matatandang babae naman ay masayang 
naghuhuntahan habang ang mga lalaki ay abala 
sa beer at baraha sa mga gaming tables sa gilid. 
Nakakahawa ang kasayahan. 

Magara ang clubhouse na pawang salamin ang 
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dingding. Makintab ang mga kamagong na muebles 
sa ilalim ng madetalyeng chandelier na parang 
nakalutang na kristal sa hangin. Sa bawat sulok ay 
may flower stand na puno ng rosas, baby’s breath, 
evergreen at gerbera ang mga plorera. Sa kanang 
dingding ay may hilera ng tatlong highboy tables na 
kinapapatungan ng mga mumurahing urns. Sa isang 
sulok ay may malaking kuwadro ng isang Italian villa. 
Doon nakapuwesto ang isang piano. 

Lumapit siya roon at sinubukan kung gumagana 
ang lahat ng tiklado. Nang matiyak na maayos ang 
lahat ay inumpisahan niyang tugtugin ang La Vie En 
Rose. Tumahimik ang mga tao sa silid para makinig. 

Isang matandang babae na nakabestida ng 
bulaklaking bughaw at maputi ang buhok ang tumayo 
malapit sa piano, sumayaw-sayaw at inawit ang La 
Vie En Rose. Maganda ang boses nito, parang si Edith 
Piaf, kaya na-inspire si Adelia. 

Sarap na sarap siya sa pagpitik ng nota nang 
dumating sa clubhouse ang isang mestizo na may 
magandang tindig. At nanginig siya nang tawagin 
itong ‘Andrew Boy’ ng mga lalaki sa gaming table. 
Isang chinita ang tumayo mula sa grupo ng mga 
eleganteng ginang at maligayang sumalubong ng 
yakap sa lalaki. Binigyan ito ni Andrew ng isang 
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matabang na ngiti bago umupo sa gaming table.      

Nang matapos sa pagkanta ang matanda ay siya 
naman ang umawit. “I feel pretty, oh, so pretty. I feel 
pretty and witty and bright. And I pity anyone who 
isn’t me tonight...” Habang kumakanta ay ramdam 
na ramdam niya na may mga matang nakatingin sa 
kanya. 

Tumingin siya sa gaming table at nakita niyang 
nakatitig sa kanya si Andrew. Na-conscious tuloy siya. 
Baka kasi kinikilala siya ng lalaki kung siya ba iyong 
nahalikan nito sa tabi ng puno ng mangga. 

“I feel stunning, oh, so stunning, feel like running 
and dancing for joy for I’m loved by a pretty wonderful 
boy…”  

Tumingin siya uli sa gaming table. Titig na titig 
pa rin si Andrew sa kanya. Bahala na, naisaloob 
niya. Kailangan niyang matapos ang kanta. 

Nakaapat na piyesa pa siya bago dumating si 
Engr. Celso. Nakinig muna ito ng tugtog niya bago 
lumapit para sabihing ipakikilala raw siya sa mga 
bisita. Dinala siya nito sa kababaihan na nakaupo sa 
isang lounge. Ang pinakamatanda na namumuti na 
ang buhok ay si Guada Baraquiel, iyong nabanggit 
na taga-Barcelona. Iyong mga morena raw ay ang 
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mga Sancho. 

Napakunot-noo siya nang ipakilala sa kanya ang 
magandang chinitang sumalubong kay Andrew bilang 
Marriot Tiongson. At mas lalo siyang naguluhan nang 
ipakilala ang mga mestiza na may brownish hair—
ang mga Jaena—at ang pinakamaganda sa mga ito 
ay si Anna Jaena. Sino ba ang Anna kanina sa dilim? 
At magkaanu-ano sina Marriot at Andrew? 

Tiningnan niya ang hitsura ng mga babae. 
Mukhang wala naman ni isa sa mga ito ang nagbibigay 
sa kanya ng masamang tingin. 

Oo nga naman. Madilim sa labas at si Andrew 
lang ang nakakita sa mukha niya. 

Naguguluhan siya kaya sinubaybayan niya 
ng tingin ang tatlo habang muling tumutugtog sa 
piano. Lumapit si Marriot kay Andrew at walang 
emosyong nakinig ang lalaki sa mga kuwento ng 
babae. Tiningnan niya si Anna. Masama ang tingin 
nito sa dalawa. 

Mukhang isang love triangle ang kanyang 
natuklasan. 

—————

Sigurado si Andrew na ang pianista ang nahalikan 
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niya kanina sa dilim—at patay sila ni Anna kapag 
nagchismis ito. Mukhang tahimik naman at mabait 
ang pianista. Maganda na ay mala-anghel pa ang 
tinig. 

Kapag may pagkakataon ay kakausapin niya ito 
para pagsabihang huwag ikakalat sa sinuman ang 
nakita dahil ang chismis ay madaling lumipad at 
mamamalayan na lang nila ni Anna na alam na ng 
kanilang mga pamilya ang namamagitan sa kanila.  

“Is your brother Joaquin coming?” tanong ng 
kanyang pinsang si Juanito Sancho-Lopez na kaharap 
niya sa mesa habang naglalaro ng poker. 

“Darating daw, eh.”

“That man needs to rest,” komento ni Migz Jaena.

Hindi siya nagbigay ng komento. Masaya ang 
kuya niya sa pagiging abala sa trabaho. Magkakasakit 
ito kapag matagal na nawala sa opisina. Siya naman 
ay mamamatay kung ganoong buhay ang napunta sa 
kanya. There were lots in life na makikita sa labas 
ng opisina. 

Hinihintay rin niya ang pagdating ng kanyang 
Kuya Joaquin dahil gusto niya itong makausap. Ito 
kasi ang nagdedesisyon ng lahat para sa kanilang 
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pamilya. 

Bata pa lang sila nang sabay na mamatay ang 
kanilang mga magulang sa isang aksidente. Sampung 
taong gulang siya at quince años si Joaquin. Mula 
noon ay ito na ang nagdedesisyon sa kung ano ang 
dapat mangyari sa kanilang buhay. Noon pa lang ay 
diktador na ito ang kapatid, lalo na nang maibigay na 
rito ng kanilang mga abogado ang pamamahala ng 
kanilang mga ari-arian. At iyon ngang engagement 
niya kay Marriot Tiongson ay desisyon din ni Joaquin 
dahil kailangan nito ang shipping line ng mga 
Tiongson. 

Tinawagan niya ito nang nakaraang linggo 
para pakiusapan na iurong na lang ang kanyang 
engagement nang makapagpili siya ng babaeng 
gusto talaga niyang pakasalan, pero hindi pa siya 
nakakapagsalita ay pinagsabihan na kaagad siya 
ni Joaquin na wala itong oras na makinig sa mga 
reklamo. Pero hindi siya susuko. 

Maliban sa ideyang makikita niya si Anna 
kaya siya dumalo sa walang kuwentang reunion ay 
nalaman niya mula sa Tita Juana niya na dadalo ang 
kanyang kuya. Hindi makahindi si Joaquin kapag si 
Tita Juana na ang nagyaya dahil ang matanda ang 
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nagpalaki sa kanila.

Eksaktong alas nueve nang dumating ang 
nakatatandang kapatid sa clubhouse, suot pa rin 
ang coat and tie nito mula sa opisina. Tumayo ang 
lahat ng kababaihan para bigyan ito ng halik, pati 
kalalakihan ay lumapit upang yumakap dito. Si 
Joaquin ang tagakontrol ng lahat sa pamilya. Thirty-
one years old pa lang ito ngunit ito na ang de-facto 
patriarch. Galitin ito at walang grasyang aambon sa 
sinumang may kasalanan.

Lumapit ito sa gaming table at nagulat pagkakita 
sa kanya. “Bakit nandito ka? Akala ko’y lumipad 
ka ng Paris para mag-enroll sa… ano ’yong walang 
kuwentang kursong ’yon?”

Hindi sumagot si Andrew. Rason lang niya ang 
pag-aaral sa Paris para makahingi ng pera dahil may 
nais siyang bilhin na yate. Hindi magbibigay ng pera 
si Joaquin kung hindi iyon importante. Pagsasabihan 
lang siya nitong magbanat ng buto para malaman 
niyang hindi pinupulot ang pera.

Mukhang nabasa ng kuya niya ang laman ng 
kanyang utak, kaya binigyan siya nito ng tahimik 
at nakamamatay na tingin. Sa buwisit ng kapatid, 
siguradong hindi siya nito pakakalasin sa mahilig 
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pumulupot na si Marriot. 

Pinaupo ito ni Migz sa mesa kaya tumayo 
siya. Ayaw niyang makalaro ang kapatid at baka 
pagsabihan siya sa harap ng ibang manlalaro. 
Naghanap na lang siya ng isang sulok kung saan 
tahimik niyang mapakikinggan ang pag-awit at 
pagtugtog ng pianista. 

Naalala niya na lasang cherry ang mga labi nito.
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Alas seis pa lang ay gising na si Adelia. Excited kasi 
siyang masilayan ang hitsura ng Villa Pygmalion 
sa umaga. Nagbihis siya ng shorts at sweatshirt 
bago tumakbo sa lawa na bughaw na bughaw ang 
tubig. Nagtampisaw siya roon at nanghabol ng mga 
lumulutang na isda. 

Naisip niya, siguro ay mas maganda kung 
doon siya pupuwesto sa kabila—doon sa bahaging 
halos abutin na ng lawa ang dagat. Pumasok siya 
sa mansyon at lumabas sa likod papunta sa itim 
na buhanginan. Doon niya nalaman na maliban sa 
malaking lawa kung saan nakatayo ang clubhouse, 
may ilan pang maliliit na lawa sa gilid niyon. At sa 
likod pala ng clubhouse ay naroroon ang dalawang 
palapag na infinity pool. Hindi niya iyon nakita nang 
nakaraang gabi dahil hindi siya lumabas para tingnan 
ang gawing iyon. 

Pumikit siya at ninamnam ang sariwang hangin. 
Walang ganoon sa Maynila kaya sasamantalahin 
niyang namnamin iyon habang naroroon siya sa 
villa. Kaya nga siya nag-apply na pianista ay para 
makabakasyon sa probinsya pagkatapos magkahiwa-
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hiwalay ang kanilang banda dahil nag-migrate na sa 
States ang kanilang maestro at manager. Abala siya 
sa pagkampay-kampay ng kanyang mga kamay nang 
may boses na umuntag sa kanya.

“So, feeling mo ibon ka?”

Napatingin siya sa gilid at nakita si Andrew.

“Palagi kang nanggugulat,” sagot niya.

“Palaging nanggugulat?” ulit nito. “Ginulat na ba 
kita dati? Mukhang ngayon lang naman kita nakita, 
ah.”

Namula ang mga pisngi niya. Baka hindi alam ni 
Andrew na siya ang hinalikan nito. “Ah… hindi—I 
mean… basta! Nanggulat ka kasi.”

Napangiti ang lalaki. Guwapo pala talaga ito sa 
malapitan, mestizo, mamula-mula ang mga pisngi 
at napakapula ng mga labi. Siguro ay 5’11” ang taas 
nito. 

“You’re Adelia, right? I’m Andrew. Got free time 
tonight for dinner?”

Hindi siya kaagad nakasagot. Bakit ito mag-
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iimbita ng dinner? “May work po,” sagot niya.

“Okay, lunch then. Ililibre kita.”

Ngumiti siya.

“Does that mean yes?”

“Bakit ka nag-iimbita?”

Nagkibit-balikat ito. “Wala lang. Wala kasi akong 
makakasama ngayong lunch.”

Gusto sana niyang sabihin na bakit hindi na lang 
si Anna ang imbitahin nito ngunit naghunos-dili siya 
at pumayag na lang. Bakit siya tatanggi sa libre?  

“Kailan ka pa dumating dito?” tanong nito.

“Kahapon lang,” sagot niya. 

Napatango ang lalaki. Ako nama’y tatlong araw 
pa lang nandito.”

Itinuro nito ang yate na nakadaong sa maliit na 
port sa malayo. 

“I came here sailing that. That’s my baby!”

Naloka siya! May sariling yate si Andrew. Oo 
nga naman, mahal ang membership at quarterly dues 
ng Atari Club kaya siguradong mayayaman lang ang 
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makaka-afford niyon. 

Nakaramdam siya ng gutom dahil nakalimutan 
na niyang kumain nang nakaraang gabi. Nag-excuse 
siya sa lalaki para magtungo sa quarters at maghanap 
ng makakain. Pagdating doon ay may nakita siyang 
baked macaroni sa refrigerator. Tinanong niya si 
Minnie kung kanino ang pagkain at sumagot ito na 
sa kanilang lahat daw. Ininit niya iyon sa microwave 
at ginawang agahan. Nang mabusog, naligo siya at 
nagbihis bago dumerecho sa reception area para 
tumulong kay Minnie. Nagkuwentuhan sila at 
nalaman niyang crush pala nito si Andrew. 

“Gusto ko kasi ang tindig niya.”

Napangiti siya. “Ang tindig nga rin niya ang 
gusto ko.”

Napahagikgik ang receptionist. “Ang ganda nga 
lang kasi n’ong GF niya na chinita kaya wala tayong 
pag-asa doon.”

Natahimik siya. Pangit na ichismis ang natuklasan 
niya sa dilim. 

Nag-ring ang telepono. Si Engr. Celso ang 
tumawag, pinapupunta si Minnie sa opisina nito kaya 
naiwan siyang mag-isa sa information desk. Hindi 
nagtagal ay may lumapit na lalaki na nakasuot ng 
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puting polo. Medyo kamukha ito ni Andrew ngunit 
hindi tulad ng huli na palangiti at malambing ang 
hitsura, seryoso ang isang ito at may pagkamoreno. 
Mainit ang ulo na nagreklamo ito sa kanya. 

“I want my beddings changed. It has a stain!”

Tumingin ang dalaga sa direksyon na kinaroroonan 
ng opisina ng manager. Puntahan kaya niya si Minnie?

“I want things done at this moment. Right away.” 

Kailangan ba talagang ora-orada siyang gumawa 
ng paraan? “Can I see it first, Sir, so I can coordinate 
then?”

Nang tumalikod ito ay sumunod siya. Napuna 
niya na pati pala ang tindig nito ay kapareho ng 
kay Andrew. Mas matangkad lang nang kaunti ang 
isang ito. Ang matinding kaibahan ay ang buhok. 
Si Andrew ay mahaba ang buhok at may goatee, 
habang ang lalaki sa unahan niya ay naka-debonair 
at clean-shaven. 

Umakyat sila sa third floor at pumasok sa isang 
puting silid na inadornohan ng mabibigat na French 
provincial furniture at mahogany wood mouldings sa 
dado at kornisa. Maliwanag dahil sa malaking bintana 
at sa salamin na pinto ng terrace na nakaharap 
sa dagat. Simple lang ang silid ngunit elegante at 
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komportable. Hinanap niya ang mantsa na sinasabi 
ng lalaki ngunit wala siyang nakita.

“Nasaan po ang mantsa?”

Itinuro ng lalaki ang isa at kalahating pulgadang 
mantsa sa ulunan. Nagpakita siya ng naeskandalong 
anyo dahil napakaliit niyon at hindi pa masyadong 
kita. 

“What?” tanong ng lalaki nang makita ang hindi 
makapaniwalang mukha niya.

“Wala,” tinatamad na sagot niya.

Natahimik ito sa kanyang reaksyon. 

Bigla siyang may naalala; sa hospitality business, 
dapat ay komportableng-komportable ang bisita at 
dapat ay magalang na sumagot siya sa mga problema 
ng mga ito. Ano naman ang alam ng isang musikera 
roon? 

“Ah… I mean, ire-report ko po para mapalitan 
agad ang bedsheet.”

May kumatok sa pinto.

“Sino ’yan?” tanong ng lalaki sa tinatamad na 
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boses.

“Si Andrew ’to, Kuya!”

Hindi ito sumagot. Pumasok si Andrew sa loob 
at nagulat nang makita siya. 

“Ano ’yon?” inis na tanong nito sa kapatid.

“Aalis na po ako,” sabi ni Adelia sa lalaki, sabay 
derecho sa pinto. Ngumiti siya kay Andrew bago 
lumabas. 

‘Kuya’ ang tawag ni Andrew sa lalaking umookupa 
ng silid, kaya ibig sabihin ay nakakatandang kapatid 
o pinsan nito iyon. Dumerecho na lang siya sa opisina 
ng manager para i-report ang reklamo sa room 302. 

—————

“You freaked out dahil sa munting mantsa na 
’to?” tanong ni Andrew sa kapatid pagkatapos nitong 
sagutin kung bakit nasa loob ng kuwarto nito si 
Adelia. “Ganito kaliit?”

Hindi sumagot si Joaquin. 

“Napaka-OC mo.”

“I should be given my money’s worth.” Umupo 
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ito sa lounging chair. “Saan mo ginamit ang pera?”

“I bought a fishing boat. Maganda raw kasi 
ngayon ang returns kapag nagnegosyo ka ng isda.”

Nanunukat na tiningnan siya nito. “Hindi ko 
na palalampasin kapag nagsinungaling ka ngayon. 
Malaman ko lang, putol ang allowance mo.”

Natakot siya sa ultimatum. Pinutulan siya ng 
allowance ni Joaquin minsan at hindi basta-basta ang 
dinanas niya kaya nakaluhod na nagmakaawa siya 
rito. Yate ang binili niya sa pera, hindi fishing boat. 
Hindi iyon naman malalaman ng kapatid kung hindi 
niya sasabihin. Pero ano ba ang kaibahan ng yate sa 
fishing boat? Pareho namang nakalutang ang mga 
iyon sa dagat.

“O, ano pa ang kailangan mo ngayong napatawad 
na kita?”

Hindi niya alam kung paano sasabihin nang tama 
ang nasa isip niya para mapapayag niya ang kapatid. 
“I don’t want to be married to Marriot.”

Walang reaksyong ipinakita si Joaquin. Mukhang 
wala itong pakialam kung may gusto siya kay Marriot 
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o wala.

“I want the engagement cancelled.”

Napaisip ito nang malalim. “Ironic. Noong hindi 
pa kayo engaged ni Marriot, mukhang may gusto ka 
naman sa kanya. Naaalala mo iyong party ng mga 
Crisostomo? Habol ka nang habol sa kanya.”

“Kuya, kasal ang pinag-uusapan dito. At isang 
babaeng mahal ko ang gusto kong pakasalan. Marriot 
is just a fleeting fancy.”

“And the love of your life is...?”

Napaisip siya nang malalim. “When the time 
comes that I meet her, at least, I’ll still be single.”

Lalong napaseryoso ang mukha ni Joaquin. 
“What you need is a wife who will take care of you. 
Asawa’t anak para magseryoso ka. And you need it 
now.”

`Eto na. ̀ Eto na. Ang akala kasi ni Joaquin, lahat 
ng iniisip nito ay tama. Mahirap itong kalabanin sa 
mga diskusyon dahil ito ang palaging may huling 
salita.

“Kuya, bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal 
kay Marriot? Thirty-one ka na at tingin ko ay 
kailangan mo rin ng taong magmamahal at mag-
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aalaga sa ’yo. Nagkaka-wrinkles na ang skin mo sa 
sobrang pamomroblema sa negosyo.” Itinuro niya 
ang noo nito. “Kailangan mo namang ma-in love.”

Naiiskandalong tiningnan siya nito. “Minsan, 
hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Parang hindi 
tunay na lalaki,” seryosong komento nito.

Natawa siya. Napagkamalan pa siyang bading.

“Real men don’t worry about wrinkles and 
how they look.” Napatigil ito nang tila may biglang 
naalala. “I want your credit card billings checked. 
Baka nauubos lang ang pera mo sa sobrang 
pagpapaganda.”

Natawa uli siya. Nagpapa-derma nga siya. 
“Problema ba ’yon? Maraming lalaking nagpapa-
derma sa ngayon.”

Tiningnan siya nito nang masama. “Get lost! I 
need to work.” Lumapit ito sa mesang kinaroroonan 
ng laptop. 

Kapag busy na si Joaquin ay hindi ito dapat 
istorbohin. Lumabas na lang siya ng kuwarto para 
maghanda sa lunch nila ni Adelia. 

—————

Malaki at gawa sa kawayan ang Jim’s Lechon 



Villa Pygmalion - Sefah Mil
House. Nakaharap iyon sa dagat at mga sampung 
minuto ang layo mula sa Villa Pygmalion. Pagdating 
ni Adelia ay wala pa roon si Andrew. Umupo siya 
sa libreng upuan na nakaharap sa dagat at tahimik 
na pinanood ang paghampas ng malalaking alon sa 
buhangin. Mga kalahating oras yata ang hinintay 
niya at kumukulo na ang tiyan niya sa gutom nang 
dumating si Andrew. 

“Sorry, I’m very late.”

Tinawagan siya nito kanina sa reception area 
at sinabing magkita sila sa Jim’s Lechon nang mga 
alas doce y media. Ala una na at mag-o-order pa 
lang sila ng pagkain. Maaga pa siyang nag-agahan, 
kaya masakit na ang kanyang tiyan. Mabuti na lang 
at nasilbihan kaagad sila ng sopas na compliment of 
the house. Nang magkalaman ang kanyang tiyan ay 
nagkaroon na siya ng gana na magtanong sa lalaki. 

“’Yong lalaki kanina, kuya mo ’yon?”

“Yep. Gusto mong magpalit tayo ng pamilya? 
Hindi kasi ako masaya sa akin.”

“I’m an orphan. Laking bahay-ampunan.”  

Tulad ng inaasahan, malungkot na tiningnan siya 
ni Andrew. “Ulila na rin kami for almost eight years, 



Villa Pygmalion - Sefah Mil
kaya nga parang nanay ko na ang kuya ko.”

Hindi niya inasahan na marinig iyon sa kausap. 
Akala niya ay isa sa mga ginang na nakita niya nang 
nakaraang hapon ang ina ni Andrew. “Kumusta 
naman ang kuya mo bilang ina?”

“Terible!”

Natawa siya sa reaksyon nito. Mukhang 
napakaistrikto nga ng kuya nito. Naalala niya na 
nagalit na kaagad iyon sa kaunting mantsa lang. 

“Horrible!” dagdag ng lalaki. 

Ikinuwento rin niya rito ang masasamang tao sa 
ampunan na nagmaltrato sa kanya. “Hay, naku! Ang 
laki ng mga braso ni Sr. Dolor. Kapag nabuwisit sa 
amin ’yon, itinitirintas niya ang mga buhok namin 
sa isa’t isa.”

Si Andrew naman ang natawa. Masarap pala 
itong kakuwentuhan. Nakakatuwa ang mga pang-
iinsulto ng lalaki sa kuya nito. Nakaka-relate siya 
dahil marami rin siyang kinaiinisan sa mundo. 

Ang sarap ng halakhakan nila nang hawakan nito 
ang braso niya. “I’m sorry for kissing you that night. 
Not my real intention,” paghingi nito ng paumanhin.

Na-touch siya sa gesture ng lalaki. Alam naman 
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niyang hindi nito sinasadya iyon. Nasa maling lugar 
kasi siya. Hinawakan niya rin ang braso nito. “Walang 
problema ’yon. Masarap ka namang humalik, eh.”

Naghalakhakan sila nang malakas hanggang sa 
may lumapit sa kanila.

“Andrew, Honey?” biglang sabi ng isang babaeng 
hindi nila namalayan na nakalapit na pala sa kanila. 
Si Marriot iyon at mukhang hindi ito masaya sa 
nakikitang paghawak niya sa braso ng lalaki. 

Binawi niya ang kanyang kamay.

Ipinakilala siya ni Andrew sa babae.

Ngumiti siya nang malawak sa bagong dating, 
sabay lahad dito ng kamay.

Hindi maintindihan ang ngiti ni Marriot ngunit 
tinanggap nito ang kanyang kamay. 

Gusto man niyang paupuin ang babae sa mesa 
nila, hindi niya ginawa dahil imbitado lang din siya. 
At mukhang walang plano si Andrew na anyayahan 
ito. Tahimik na kumuha ng mesa ang dalaga sa 
kabilang sulok.

Tinanong niya ang binata kung bakit hindi man 
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lang nito inimbita ang kasintahan.

“I’m doing her a favor. I know it’s rude, but I 
think she needs to know that I’m not into her at siya 
mismo ang magsasabi niyon sa mga magulang niya 
at sa kuya ko.”

“Pero sa tingin ko ay mahal ka niya.” Nakita 
niyang lumabas ng lechon house si Marriot. Siguro 
ay nasaktan ito sa inasal ng lalaki.

“At mahal ni Kuya ang shipping line ng mga 
Tiongson.”

“Magulo kayo, ha? Bukod kay Marriot, may Anna 
ka pa.”

Natawa si Andrew. “I will be honest to you, 
Adelia, and I hope you’ll keep this and what you’ve 
seen that night a secret... I’m a mean person.”

Ang dalaga naman ay natawa. “Grabe ang secret 
mo... nakakarimarim!”

Tinapos nila ang kanilang tanghalian na puno ng 
tawanan. Hindi niya akalain na napakasaya palang 
kasama si Andrew, kaya siguro ang daming babaeng 
nahuhumaling dito.
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Nakikipagpulong si Joaquin via Skype sa mga 
executives niya tungkol sa biglaang pagbaba ng presyo 
ng tanso sa merkado at ang posibleng pagbabago sa 
presyo ng mga ibinebenta nilang mga steel products 
nang may kumatok sa kanyang kuwarto. Si Marriot 
ang napagbuksan niya. 

Malungkot ang mukha ng dalaga. Nang 
makapasok sa loob ay bigla itong napaluha. Hindi 
niya alam ang gagawin dahil hindi siya sanay sa 
drama. 

“Joaquin, I saw... Andrew with another... girl,” 
sabi nito sa pagitan ng mga hagulgol.

Bumuntong-hininga siya. Palagi na lang siyang 
tumatayong 911 sa mga problema ng kanyang 
delingkuwenteng kapatid. Two years ago, may 
naghamon sa kanila na tatay ng isang babaeng 
nabuntis daw ni Andrew. Mabuti na lamang at 
inakala lang pala ng dalaga na buntis ito kaya hindi 
nameligro ang kapatid niya, pero namimilit talaga 
ang ama na pakasalan ni Andrew ang anak nito dahil 
sa kahihiyan. Hindi niya pinilit ang kapatid dahil 
ayaw talaga nito, isa pa ay halatang pera lang ang 

3
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habol ng ama. 

“Baka magkaibigan lang sila.” Itinulak niya ang 
lounging chair para makaupo ang dalaga.  

Pinakalma muna ni Marriot ang sarili bago 
muling nagsalita. “They were holding hands. Hindi 
nga ako inimbita man lang ni Andrew na makiupo 
sa mesa nila.”

Siguradong magagalit ang mga Tiongson kapag 
nagsumbong si Marriot sa ama nito. Nasaan na kaya 
si Andrew? Makakatikim sa kanya ang kapatid niyang 
iyon. “Sino ang kasama niya?”

“The pianist who played at the clubhouse last 
night.” 

Hindi pa niya nakita ang sinasabing pianista. 
Alam niyang may tumutugtog ng piano nang 
nakaraang gabi, ngunit abala siya sa gaming table. 
“Kakausapin ko at pagsasabihan si Andrew,” sabi na 
lang niya sa dalaga. 

Pagkatapos ngumiti nang nagpapasalamat ay 
nagpaalam na ito.

Bumalik siya sa mesa para ipagpatuloy ang 
naudlot na pakikipagpulong sa mga tauhan. Pero 
hindi pa sila nakapag-usap nang matagal nang may 
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kumatok uli—si Migz.

“Ano?” tanong niya sa pinsan.

“Nasa beach kaming lahat. Hinahanap ka nila.” 
Pumasok ito at nakita ang screen ng laptop niya. 
“Whoa! Hanggang dito ba ay nagtratrabaho ka pa 
rin?”

Nagkibit-balikat siya bilang tugon.

“Paano ka makakahanap ng asawa niyan kung 
palagi ka na lang abala? May ipakikilala pa naman 
kaming mestiza sa ’yo sa ’baba. Bagong dating na bisita 
dito sa villa. Quarter-French, quarter-Vietnamese, 
half-Pinay. Dali at baka siya    na ang para sa ’yo.”

“Oo na, pupunta ako,” pahinuhod niya.

“Baba ka kaagad, ha? Hihintayin ka namin.” 

Tumango na lang siya kahit wala pang balak na 
sumunod. Ngbabad siya ng dalawang oras sa harap ng 
laptop hanggang sa matapos ang meeting. Nagbihis 
siya ng t-shirt at bumaba ng mansyon. Papalabas 
siya sa pinto ng terasa sa likuran nang tumunog ang 
kanyang cellphone. Binubuksan niya iyon nang may 
sumalpok sa kanyang katawan at natapon ang isang 
napakainit na bagay sa dibdib niya, dahilan para 
mapamura siya. Nasa harap ang babaeng pumunta 
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kaninang umaga sa kuwarto niya, bitbit ang isang 
maliit na kaserolang may lugaw.

“Bakit kasi hindi ka nakatingin sa dinadaanan 
mo?” galit na paninisi ng babae. 

Ito pa ang may ganang magalit gayong siya na 
nga ang napaso ng mainit na lugaw. “Kaysa magtaray, 
you should have apologized. In terms of customer 
service, you failed.”

“Kaysa magtaray, you should have apologized,” 
ulit nito sa sinabi niya, sabay tingin sa mga paa nito. 
Natapunan iyon nang kaunting lugaw. 

“At least, that’s small,” sabi niya. 

“Natamaan ako sa balat, sa inyo po ay t-shirt lang 
kaya mas masakit ang sa akin! Kasi naman po, hindi 
kayo tumitingin sa dinadaanan n’yo!”  

Kahit mali pa siya, siya ang customer kaya dapat 
magpakumbaba ang isang ito sa kanya. Ayaw na 
niyang makipag-usap sa babae. Dederecho siya sa 
manager para magreklamo, pero bago siya pumunta 
roon ay magpapakita muna siya sa mga pinsan 
dahil nangako siya kay Migz na bababa siya kanina. 
Nagpalit siya ng t-shirt at pumunta na sa grupo ng 
mga ito sa buhanginan. Ang mestiza na binanggit sa 
kanya ni Migz kanina ay tinatabihan na ni Andrew 
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ngayon. 

“Hey,” tawag niya sa kapatid. “Sino nga ang 
babaeng pumasok sa kuwarto ko kaninang umaga? 
You seemed to know her name.”

“Si Adelia?”

Tumango siya at umupo sa isang bench. 
Ipinakilala sa kanya ng mga pinsan niya si Farrah, ang 
mestiza. Flight attendant pala ito sa Singapore Airlines 
at nagbabakasyon sa Pilipinas. Hindi niya alam kung 
paano nangyari na kanina ay nasa tabi ito ni Andrew, 
pero ngayon ay nasa tabi na niya. Imposibleng basta 
lang susuko ang kapatid. 

Hinanap niya ang lalaki. Naroroon ito sa gilid at 
masayang nagte-text. Maganda talaga ang ngiti nito 
kaya nag-isip siya kung anong problema na naman 
ang pinaplano nito. Hindi nagtagal ay kinalabit siya 
ng kapatid.

“Bakit mo itinanong kanina ang pangalan ni 
Adelia?”

“Binuhusan niya ako kanina ng lugaw, kaya I 
need her name para maireklamo ko sa manager.”

“Are you insane? That will cost Adelia her job if 
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the manager is autocratic.”

“And that’s my purpose.... that she be fired.”

Galit na tiningnan siya ni Andrew. “You will go 
against me if you do that.”

Napaisip siya. Oo nga pala, maganda ang 
empleyadang iyon. Baka tipo ng kapatid niya. “And 
what will happen if I go against you?” balik niya.

Hindi ito sumagot, bagkus ay binigyan siya nito 
ng nakamamatay na tingin. 

—————

Totoo nga pala ang sinabi ni Andrew na demonyo 
ang kuya nito. 

Umagang-umaga pa lang ay naichismis na sa 
kanya ni Minnie na may nagreklamo raw kay Engr. 
Celso laban sa kanya nang nakaraang gabi. At sino 
pa ba ang magrereklamo gayong si Joaquin Baraquiel 
lang ang nakabangayan niya nang kaunti? Inunahan 
na niya ang property manager. Hindi na niya hinintay 
na ipatawag siya nito. Madali namang tinanggap ng 
lalaki ang rason niya, pero dapat daw ay humingi 
siya ng pasensya kay Joaquin at dapat daw ay isaisip 
niya palagi na kahit ano ang mangyari, ‘Customer is 
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Always Right,’ lalo at nasa hospitality business sila. 

Ayaw niyang biguin ang manager, kaya pagkalabas 
sa opisina nito ay dumerecho siya kaagad sa kuwarto 
ng guest. 

“Sino ’yan?” sigaw ng nasa loob.

“Si Adelia po.”

Binuksan ni Joaquin ang pinto at ang maiitim na 
mata nito ang unang nahagip ng kanyang paningin. 
Bumaba ang mga mata niya at nakita niyang hubad-
baro ang lalaki kaya lantad ang maskuladong dibdib 
nito. Inaasahan niyang ganoon ka-sexy si Andrew 
kapag walang damit, pero hindi niya inaasahan 
ang ganoong katawan sa isang hindi charming na si 
Joaquin Baraquiel.     

“Ano?” animo diyos na tanong nito.

Sana makulam ka, gusto niyang sabihin, pero 
naghunos-dili siya. “Magso-sorry po. Sorry.”

“Good.”

At tumalikod na siya. Pero bago siya tuluyang 
nakaalis ay tiningnan niya nang masama ang lalaki. 
Hindi siguro ito magrereklamo kay Engr. Celso na 
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tiningnan niya ito nang masama. 

Dumerecho na siya sa opisina ng manager dahil 
nagpapatulong ito sa mga pinaplano nilang mga 
kasayahan ngayong buwan ng Abril. Sa Miyerkules ng 
gabi, Abril 17, iimbitahin ang lahat sa acquaintance 
party na gaganapin sa beachfront. Masquerade ang 
tema. Sa Sabado ng gabi, April 20, ay iimbitahan 
nila ang mga bata sa Leandro Manotoc High School 
na magtatanghal ng isang play sa mini-theater sa 
clubhouse. Sa Lunes, April 22, magkakaroon ng 
rowing competition at sa kanya ang isang team kaya 
dapat ay maghanap na siya ng anim na rower para 
makapag-ensayo na sila. At sa Miyerkules, April 24, 
may mga gay comedians na pupunta sa villa para 
magpatawa.

Na-excite si Adelia dahil siguradong napakasaya 
ng kanyang tag-araw. 


