
Troubled Jewel - Kriss Dela Roca

Maingay ang buong kabahayan ng mga Pineda. Araw 
kasi iyon ng kanyang kasal. Mula sa kanyang bintana 
ay maaaninag na ang papasikat na haring araw. Ilang 
oras na lang at panibagong yugto sa kanyang buhay 
ang sisimulan ni Garnet kasama si Mikael. May ngiti 
sa mga labi niya nang bumangon siya para simulan 
ang paghahanda.

“Today, all will be well,” bulong niya sa sarili. 
“Relax lang, Garnet.” 

Matagal niyang inasam na yayain siya ni Mike na 
magpakasal. Apat na taon din niyang hinintay iyon. 

At ngayon nga ay katuparan na ng apat na taong 
relasyon nila. She couldn’t contain her happiness lalo 
na nang mag-sink in sa kanya ang nalalapit nilang 
pag-iisang-dibdib. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-
muni ay tumunog ang kanyang cellphone.

“Hi, Honey…” bati niya. Her voice echoed so 
much love and affection for her fiancé.

“Good morning,” kaswal na bati nito sa kabilang 
linya. “Did you sleep well?”

Prologue
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Kinilig siya. Concerned talaga ito sa welfare niya. 

But she felt something was odd. Parang stressed out 
ito at walang gana ang boses. Baka naman wedding 
jitters lang.

Meron ba noon ang mga lalaki?

“Yes, I did sleep well,” malambing niyang tugon. 
“Excited kasi ako for this day. After eleven in the 
morning ay mag-asawa na tayo.”

“Net…” may hesitation sa boses na sabi ni Mike.

“Yes, Honey? May problema ba? May sakit ka 
ba?” may pag-aalala niyang tanong.

“Hindi… wala naman akong sakit. I’m fine, 
but…”

Bigla ang pagsidhi ng kaba sa kanya dahil sa but 
nito. May hindi tama. But she couldn’t place it.

“Garnet…” May problema talaga. Hindi siya 
tinatawag ni Mike sa buo niyang pangalan kung 
walang malaking problema na kailangang pag-
usapan kaagad. “Garnet… I... I can’t m-marry you.” 
Malalim ang buntong-hininga ng lalaki. Natigagal 
siya sa narinig mula sa fiancé.

Ano? Umuurong ito sa kasal nila. Did she hear 
him right? Bakit ngayon pa?
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“Mike… w-what are you saying? Umuurong ka 

sa kasal?”

“Garnet, I’m so sorry but I realized that I’m not 
yet ready to commit myself to a lasting relationship. 
I’m not yet ready to settle down…” pahayag nito.

“Bakit ka nag-propose kung hindi ka pa ready?” 
tanong niya.

Nagpakawala muna ito ng hininga bago sumagot, 
“I felt at that time it was right to ask you, and 
besides—”

“I am ready to settle down and I want to settle 
down? Dahil ba sa sinabi ko sa ’yo na gusto ko nang 
magpakasal?” putol niya.

Natahimik si Mike.

“So, ganoon na lamang iyon? Basta ka na lang 
aatras? Ngayon pa sa mismong araw ng kasal natin? 
What did I do na hindi mo nagustuhan?” Halata ang 
hinanakit sa kanyang boses. Pilit niyang kinokontrol 
ang kanyang tinig dahil baka marinig siya ng kanyang 
mga magulang.

“You did nothing,” payak nitong saad.

Yes, I did nothing. Pero bakit? “Is there someone 
else? May nakita ka bang iba, kaya hindi mo na ako 
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mahal ngayon?” derecho niyang tanong.

“I love you, Net…”

“Mike, you’re not going to do this to me kung 
mahal mo ako!”

“Garnet, please...” pakiusap nito. “This is already 
hard for me, don’t make it any harder…”

“How dare you say that to me! Ang kapal ng 
mukha mo para sabihin ’yan sa akin gayong halos 
patayin mo na ako sa sakit ng ginagawa mo!” 
Sumabog na ang kinokontrol niyang sama ng loob.

“Net…”

“You can go to hell, Mikael Castillo! Masunog 
ka sana kasama ni Satanas at ng mga kampon 
niya!” Pinatayan niya ng phone si Mike at sa galit 
ay inihagis niya ang aparato sa labas ng kanyang 
bintana. Nangalas ito nang bumagsak sa sementong 
tarangkahan nila.

—————

Mahinang hagulgol ang maririnig mula sa 
kanyang kuwarto. Mugto na ang mga mata niya. 
Pagaw na rin ang kanyang boses. Narinig niya ang 
mahinang katok mula sa pinto ng silid, pero hindi 
siya tuminag sa pagkakasiksik sa tabi ng kanyang 
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bedside table. Tahimik at maingat na bumukas 
ito at pumasok mula roon si Khaya, ang kanyang 
nakababatang kapatid. Luminga-linga ito tanda na 
siya ay hinahanap .

“What are you doing in there?” nakakunot-noong 
tanong nito sa kanya. “Ate, alas diez na, you should 
be ready for your wedding.”

Umiling si Garnet at tumingin sa kapatid ang 
mamasa-masa niyang mga mata. Akala niya ay 
naubos na kanina ang luha niya, pero ngayon ay 
nagsisimula na namang tumulo ang mga iyon.

“Tell them… the w-wedding is o-off.” Hirap man 
niyang sabihin ay nagawa pa rin niya.

“Ate Net…” Niyakap siya ng kapatid kahit pa 
nakasiksik pa rin siya sa tabi ng mesa. “You can tell 
me everything, Ate. What happened?”

“Mike broke up with me… just this morning. 
Umurong siya, Khaya. Umurong siya sa kasal namin.”

Inalo siya nito. Mabuti pa ang kanyang kapatid. 
Parang walang problema sa larangan ng pag-ibig. 
Kung tutuusin ay hindi naman gaano ang tanda niya 
rito.

Nakisama naman ang langit sa kanyang 
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pagdadalamhati nang mga oras na iyon. Sa di-
maipaliwanag na pangyayari ay biglang napalitan 
ng makapal at itim na mga ulap ang kanina ay 
maliwanag na sikat ng araw. The heavens cried a 
heavy downpour that day Garnet’s world was torn 
apart.

Nanatili siya sa pagmumukmok sa sulok na iyon 
ng kanyang silid sa loob pa ng ilang araw. Hindi 
niya alintana ang gutom dahil sa nawalan talaga 
siya ng gana. Pati ang lumabas at makipagkita sa 
mga kaibigan o ang mga taong kasama sa bahay ay 
kinatatamaran niya.

Pakialam ko. Ano pa ba ang use kung lumabas 
ako? I’m already dead.

—————

“Ate, lumabas ka naman ng lungga mo. Maputla 
ka pa kay Dracula. Mas kailangan mo pa yata ng 
dugo kaysa sa mga bampira. Magpasalin ka na kaya 
ng dugo para bumalik ang kulay mo?” sabi ni Khaya.

“Kai, please. Leave me alone,” pakiusap niya. 
Kung hindi lang sila magkadugo nito ay tiyak na 
inihagis na niya ito sa labas ng bintana tulad ng 
kawawang cellphone niya.

“Walang kuwenta kung dito ka lang sa bahay. 
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Sayang ang ganda mo. Isa pa, hinahanap ka na ng 
mga katrabaho mo.”

“Bakit ba ako ang kinukulit mo? Ikaw nga, ayaw 
mong makipag-date. Babae ka ba talaga o tibo ka?” 
tanong ni Garnet.

“I’m not the issue here, Ate. Ikaw,” balik nito. 

“Ano ba ang mapapala ko sa labas? After what 
Mike did, may mukha pa ba akong ihaharap sa 
kanila?”

“Ate, huwag mong gayahin si Aling Saling.”

“Sino naman iyon?” 

“Si Aling Saling, ’yung may-ari ng factory ng cold 
ice d’yan sa kanto. You believe in happy-ever-after. 
Hopeless romantic ka, di ba? You believe in Prince 
Charming and McDreamy. Hindi kawalan si Mike sa 
mundo mo. Besides, siya ang nawalan, hindi ikaw,” 
paliwanag ni Khaya.

“And that’s coming from my sister who’s so 
indifferent to love,” ismid niya.

“Ako? Indifferent sa love? Hindi kaya. I just 
happen to know how to handle it.”

“Gan’on? Ang galing mo ring magpayo, ano! 



Troubled Jewel - Kriss Dela Roca
Kanino mo nabasa ’yan? Sa libro siguro ni Dr. 
Margarita Holmes,” tukso niya. 

“Nakuha ko d’yan sa factory ni Aling Saling. Ang 
mura nga ng bili ko, eh.” Tumawa ito. Ilang saglit pa 
ay muling sumeryoso ang mukha ng kapatid. “Ate, 
he’s not worth your time. Huwag mo siyang pag-
aksayan ng panahon at oras. Sa taong tulad mo’y 
siguradong may isang tao na nakatadhana para sa 
’yo. At hindi mo siya matatagpuan kung patuloy kang 
magmumukmok sa loob ng kuwartong ito,” sabi nito.

Napaisip siya. Tama si Khaya. Siya nga naman 
ang patuloy na mahihirapan kung patuloy siya sa 
kanyang ginagawa.

It’s his loss, not mine.

—————

Malabo ang kanyang paningin, pero alam ni 
Wayne kung nasaan siya nang mga oras na iyon. 
Umaagos mula sa kanyang ulo ang isang mainit na 
likido. He touched it with his finger and saw the 
crimson blood.

Dugo! Hihimatayin yata siya.

Ang kanang kamay niya ay naipit sa pagitan ng 
mga upuan ng sasakyan. Pakiramdam niya ay nabali 
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ito dahil sa kahit kaunting galaw niya ay sobra ang 
sakit na nararamdaman niya. Sinubukan niyang 
tingnan ang kanyang kapatid na babae na katabi niya 
at kasusundo lamang niya mula sa airport. 

What happened? It’s not my fault… it’s not my 
fault…

Hindi siya kaskaserong driver at lalong hindi siya 
pasaway sa kalsada tulad ng ibang motorista. Tahimik 
at banayad ang takbo ng SUV na minamaneho niya 
sa kahabaan ng Star Tollway nang biglang tumawid 
ng lane mula sa kabila ang isang coaster. Sa lakas ng 
impact ng pagkakabangga sa kanila ay parang nag-
somersault ang sasakyan nila.

Unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang 
mga mata hanggang sa tuluyan na siyang panawan 
ng ulirat. Hindi na niya alam kung ano ang sumunod 
na mga nangyari.

—————

“What are you doing, Garnet Opalyn Pineda?” 
nakapamaywang na tanong ng best friend niyang si 
Annie. Ang tingin nito sa kanya ay parang nakakaloko.

“What’s the problem?” balik niyang tanong.

“That… that thing you’re doing…” Itinuro nito 
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ang isang kahon ng prepared patient’s chart na 
natapos na niyang gawin. 

“Ano naman ang problema kung gumawa ako 
nito nang marami?”

“Walang problema. Okay na okay nga kung 
marami, kaso, Friend, isang balikbayan box na yata 
ang nagagawa mong chart.” Inginuso nito ang kahon 
sa kanyang paanan. Tumingin siya roon.

Oo nga. Marami na nga. 

“See, I told you,” sabi ni Annie. They were best 
friends since college. Nagkakilala sila sa isang campus 
journalism press conference noong high school. 

“Ewan ko sa ’yo!” pabirong irap niya rito. Nag-
ring ang telepono ng emergency room at dahil sa 
siya ang malapit rito ay siya ang sumagot niyon sa 
paraang sinanay sila ng management. Ilang segundo 
pa ang lumipas at ibinaba na niya ang receiver ng 
phone.

“Code blue tayo, guys. VA sa Star Tollway. 
Mukhang marami-rami ito. Tourist coaster vs. SUV,” 
anunsyo niya.

“Tawagan ko lang ang ROD, Ma’am,” sabi ng 
isang orderly personnel nila.
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Napatingin si Garnet sa sangkaterbang charts. 

Tsk, tsk, tsk… Sabi na nga ba at magagamit itong mga 
ginawa ko.

Notified din ang ilang operating room nurses na 
kasama niya dahil posible ang emergency operation. 
She sighed as she heard the call.

Code blue, ER… code blue, ER.
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Malakas ang pagkakabangga ng isang red Chevrolet 
Cruze sa bumper ng kanyang pulang 1996 model 
Nissan Sentra. Nahigit ang hininga ni Garnet nang 
tingnan niya ang damage na nagawa niyon. 

“Look at what you’ve done!” Galit ang tono ng 
lalaking bumaba mula sa Chevrolet Cruze. “Hindi mo 
ba alam kung magkano ang sasakyan ko?”

Aba, at talagang ito pa ang may ganang magalit 
samantalang ito ang bumangga sa kotse ko.

Nagpanting na ang mga tainga niya. Hindi ba 
alam ng lalaking ito na pinaghirapan niya ng buhay 
at dugo ang ipinambili sa sasakyan niya? Okay, 
exaggerated siya. Hinarap niya ang estranghero para 
makipagpalitan ng mga galit na salita, pero bago 
pa man niya maisampal sa mukha nito ang sobrang 
anghang at throat-slashing words ay tila nag-hang 
sa ere ang kanyang utak.

Sa kanyang harapan ay isang lalaki na hindi 
kayang i-describe ang sobrang kaguwapuhan. Isa 
itong machete kahit pa naka-tailored suit ito. Halata 
sa suot nito ang muscle built na dibdib. Unti-unting 

1
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umakyat ang kanyang mga mata sa mukha ng 
kaharap. Mula sa mapupulang labi nito na tila kay 
sarap halikan hanggang sa ilong nitong perpekto ang 
pagkakahulma ang katangusan at sa mga matang kay 
talas makatitig ngunit sa isang banda ay nakakatunaw. 
Parang tinatalos nito ang kaibuturan ng kanyang 
pagkatao. There was some annoyance visible in those 
almond eyes paired with thick eyebrows curved into 
perfection.

Wayne Xavier Acojido Villarecio.

Naramdaman niya ang pagrigodon ng kanyang 
puso. Saan ba nanggaling ang lalaking ito? She 
needed to find a way to keep him in a secret place 
para walang ibang babaeng makahanap dito. 

Aba, ngayon pa lang possessive ka na, Garnet. 
Kailan pa nga ba niya naramdaman ang ganoon? 
Hindi pa niya nararamdaman iyon sa tanang buhay 
niya. Kahit noong makilala niya si Mike tatlong taon 
na ang nakararaan.

“Miss, naririnig mo ba ang sinasabi ko?” inis 
na untag ng lalaki. Noon siya biglang natauhan. 
Kumunot ang kanyang noo at lumabas ang natural 
na pagiging Miss Taray niya.

“Hoy, Mister! Ikaw pa ang may ganang magalit 
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samantalang kasalanan mo naman!”

“I don’t have time for this,” di-makapaniwalang 
anito. 

“Ano’ng s’abi mo? You don’t have time for this?” 
aniya. “If you have no time for this, you should have 
been more careful in driving your multimillion Cruze. 
Aba, hindi biro ang perang ginasta mo para lang 
pagasgasan ang sasakyang ’yan,” sarcastic niyang 
patuloy, sabay lingon sa kausap. Akala niya ay 
natigagal ito, pero naramdaman niya ang paghaklit 
nito sa kanyang braso. And because she became too 
aware of him, naramdaman din niya ang biglang 
pagdaloy ng kuryente na hindi niya alam kung saan 
nanggaling. Bigla rin ang pagbitiw ng lalaki sa kanya 
kaya napatingin siya rito.

He felt it too?

—————

Hindi malaman ni Wayne kung paano ang 
gagawin sa napakalaking damage sa kanyang baby. 
Bagung-bago ang kanyang red Chevrolet Cruze na 
birthday gift ng kanyang kapatid noong nakaraang 
buwan. Napahilamos siya sa mukha nang makita 
kung sino ang driver ng Nissan Sentra na iyon.

Isang babae. Good grief. Kapag sinusuwerte ka nga 
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naman, Wayne.

Siguradong isang damsel in distress ang babaeng 
nakatayo at iiling-iling sa harapan niya. Kaya laking 
gulat niya sa biglang pag-burst out nito sa kanya 
nang makahuma sa pagkakatitig sa kanya. Hindi 
ito basta isang ordinaryong babae lamang dahil sa 
pakiramdam niya ay parang kilala niya ang may-ari ng 
napakagandang mukhang iyon. At lalo pang naging 
striking ang beauty nito dahil sa pagkakasingkit ng 
mga mata nitong bilugan. 

Nang bigla niyang haklitin ang braso nito dahil 
sa pagtalikod nito ay hindi niya inaasahan ang 
kakaibang reaksyon ng kanyang balat sa makinis 
na balat ng kausap. He looked at her and he felt 
hot. Hindi dahil mainit ang panahon. His body was 
reacting to her mere presence.

“I’m sorry,” paumanhin niya sa dalaga. “I didn’t 
mean that…”

“Ano’ng ibig mong sabihin?” balik nito. 
Nagkasalubong na rin ang mga kilay nito dahil sa 
tindi ng init ng pangtanghaling araw. 

“Do you mind if we discuss this problem over 
tea?” aniya na hindi napigilan ang sarili na imbitahan 
ito. “May malapit namang coffee shop dito.”
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“No, I don’t,” sagot nito Matapos nilang maiayos 

ang pagkaka-park ng mga sasakyan ay pumunta sila 
sa isang coffee shop sa kabilang kanto at doon nila 
pinag-usapan nang maayos ang tungkol sa aksidente. 

Amenable naman si Wayne sa mga conditions na 
hiningi ng kausap. Kaya niyang bayaran ang damage 
ng kotse. Kung tutuusin ay puwede nga niyang bilhan 
ito ng bagong modelo ng kotse.

Whoa! Brace yourself, Wayne... Masyado ka 
naman ’atang mabilis kumilos…

“Now that we have agreed to your terms, let’s 
talk about my terms,” sabi niya sa dalaga matapos 
simsimin ang kape sa tasa niya.

“Your terms? Bakit pati ikaw may terms na 
hihingin? Ikaw na nga itong may kasalanan, ’tapos 
gusto mo may condition pa bago mo ibigay ang 
condition ko? Ano naman kaya ’yun?” maktol nito. 

He chuckled. “I’m a businessman, I wanted a fair 
play,” rason niya.

Bakit nga ba ipinagpipilitan niyang may 
makuhang kapalit ang pag-agree niya sa terms ng 
dalaga? Basta, kahit ano pa ang dahilan, he was sure 
that he wanted to get to know this lady a little more 
than what was meeting his eyes. Tiningnan siya nito 
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nang matalim, wari’y sinusuri nito kung ano ang 
hidden agenda niya. Tila naman nabasa niya ang 
iniisip nito kaya sinabi na niya ang totoo.

“You know what, there’s this intuition that we 
have met somewhere. Hindi ko lang ma-pinpoint 
kung saan at kailan.”

Napatitig si Garnet sa kausap. “So you wanna 
know if your gut feeling is correct? Kung talagang 
nagkita na nga tayo bukod sa araw na ito?” pagkaklaro 
nito. Tumango siya. Lihim na napasimangot si Garnet 
dahil ang akala ng dalaga ay attracted dito ang 
kausap. “Well, actually, we did meet before today…” 
simula nito.

“Talaga?” may excitement sa tono ni Wayne. 
“Saan? Kailan? Paano?”

“Isa-isa lang ang pagtatanong at mahina ang 
kalaban,” saway nito na itinaas pa ang kamay upang 
pigilin ang mga tanong niya. “Isa-isahin natin, okay?” 

Tumango ang binata. Ubos na ang mga kape 
nila at ngayon naman ay nilalantakan nila ang isang 
French toasted roll with buttermilk na tinernuhan ng 
isang refreshing white grape-cherry juice.

“Okay, when was the first time we met?” tanong 
niya.
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“Sa hospital. That was about six months ago. 

Remember the time you had an accident?” paalala 
nito. Nakahalumbaba na si Garnet at titig na titig sa 
lalaki.

Sarap papakin! Pagkain? Anong klaseng ulam ka 
kaya?

Tila nag-iisip ang dalaga nang todo dahil hindi 
na nito alintana ang mga minutong lumilipas. 

“It was you! You’re that pretty OR nurse who kept 
me sane during my operation,” bulalas niya. 

Napangiti ang dalaga dahil sa sinabi niyang 
maganda ito.

Parang matagal na magkakilala na nagpatuloy 
sila sa pagkukuwentuhan.

—————

Nakatikim ng sermon si Wayne mula sa kanyang 
ina. He had forgotten he was supposed to have lunch 
with her. Kasalanan kasi ng nurse na iyon. Kung kailan 
naman siya nagmamadali ay saka pa ito lumitaw muli 
sa kanyang paningin. Napaalalahanan na nga niya 
ang kanyang sarili na isa lang itong panaginip at sa 
panaginip na lamang niya muli itong makikita. 

But the hell with that lunch date, hindi talaga 
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niya pinalampas ang pagkakataong iyon. Attracted 
siya sa dalaga. She had the most beautiful butt in 
the world. Maganda ang bilugang mga mata nito 
at ang mahahabang eyelashes. She was about five 
feet and four inches tall, with a petite body. She 
possessed those long shapely legs with smooth tan 
skin complexion. Matangos ang ilong nito at mahaba 
ang buhok. And the lips… oh, those lips made him 
hard inside. Grabe ang epektong ginagawa sa kanya 
ng mga labing iyon.

“Mommy, don’t be hysterical. Hindi naman 
magugunaw ang mundo kung ma-late ako,” sagot 
niya sa kanyang ina.

“Hindi nga, but for heaven’s sake, Wayne! We 
waited for you for hours. Try mo kayang maghintay 
nang apat na oras?” pananabon ni Mrs. Stella Acojido-
Villarecio . 

Kasalukuyan silang nag-uusap sa telepono at nai-
imagine niyang para itong isang inahing toro na nag-
uusok ang mga butas ng ilong. Lihim siyang natawa.

They can’t blame me. I was with a gorgeous 
woman… “That wasn’t four hours. It was three and 
a half,” pamimilosopo niya.

“Don’t reason out, Wayne. It’s almost the same. 
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The bottom line was, you made us wait that long. 
What was the reason of your delay?” usisa ng ginang. 

He smiled when a beautiful face crossed his mind 
again.

“I found her, Mom. At last,” tugon niya. There 
was a long silence at the other end of the line. Then 
he heard her said something.

“So, you found your jewel.” That was a statement 
rather than a question. “What will you do now?”

“I will make sure she will never return to her 
hiding place again. At kung mangyari uli iyon, 
sisiguraduhin kong kasama niya akong magtatago 
sa lungga niya. Magha-hibernate na lang kaming 
dalawa doon. Kahit gaano pa katagal.” Narinig niya 
ang malamyos sa tawa ng ina.

—————

“What?” Hindi makapaniwala si Garnet sa 
tinuran ng kaibigan niya. Annie specifically told her 
na flirting ang ginawa niya. At lalong ang hindi niya 
mapaniwalaan, ayon dito, that she was actually and 
obviously head over heels with the man.

“Ulitin mo nga ang sinabi mo, Anacleta 
Emperatrice Bautista?” tili niya rito sa loob ng 



Troubled Jewel - Kriss Dela Roca
kanyang kuwarto. At bago pa man makahulma ng 
salita ang best friend niya ay bumunghalit na siya 
ng tawa.

Annie had this murderous look on her face 
because she had said her name in full. Naalala 
niyang ayaw nga pala nito na binabanggit ang buong 
pangalan nito. Hindi raw kasi sosyal pakinggan.

Holy flirting daw? Ano ba ’yun?

“Hoy, Garnet! Just try to think of it. Kung wala 
kang something para kay Mr. Drop-Dead Gorgeous 
Olympian, bakit ka pumayag na lumabas kasama 
siya, considering that you already recognized him as 
one of our former patients?”

Tama ang kaibigan niya. Mukha ngang may 
something siya para sa lalaking iyon. Kung wala, 
bakit isang linggo na ang nakaraan simula nang 
mangyari ang aksidente sa pagitan ng mga kotse nila 
ay paulit-ulit pa ring si Wayne ang laman ng kanyang 
mga panaginip? At hindi basta panaginip lang iyon. 
Malaswang panaginip iyon. And she kind of liked it.

Gosh! Nagiging sex-craved virgin na yata ako!

“Holy flirting ba ang tawag doon?” Sa halip na 
sagutin ang kanyang tanong ay tinapunan siya nito 
ng isang makahulugang tingin.



Troubled Jewel - Kriss Dela Roca
“Okay!” defensive niyang sagot sa kausap. 

Inirapan niya ito. “Ngayon ko lang naman ginawa 
’yun, ah.”

“Mabuti na lang at single ka. Alam mo bang 
isang malaking negosyante ang pamilya niya sa Italy? 
Milyonaryo ang mokong na guwapong lalaking iyon. 
Friend, jackpot ka!” excited na tili nito.

Jackpot nga ba siya? Siguro nga ay tadhana niya 
ang muling makadaupang-palad si Wayne Villarecio.

—————

Papalabas siya ng ospital nang nakasalubong 
ang isang babaeng hindi maikakaila ang pagiging 
mataas sa antas ng pamumuhay. Dahil nakagawian na 
niyang batiin ang sinuman na pumapasok sa ospital 
ay nakangiting binati niya ito.

“Good evening, Ma’am.” Tumigil ito sa kanyang 
harapan at matamang siya ay tiningnan. She held her 
breath. She could feel the enormous anxiety surging 
inside her. 

“Good evening.” There was flatness in the 
woman’s tone.

Talagang may mali.

“I believe you are Garnet Pineda.” That was a 
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statement.

“Yes, Ma’am. Meron po ba akong maitutulong sa 
inyo?” magalang niyang tanong. And then sunshine 
suddenly filled the woman’s face. Marahan ang 
naging pagngiti nito sa kanya and now all she felt 
was the overwhelming warmth of the lady’s hand 
shaking hers.

“Tama nga ang anak ko. You’re so pretty. 
Kaya naman pala nakakalimutan niya ang mga 
appointments niya kapag nakikita ka,” sabi nito na 
ikinalito niya. And since she was very transparent 
when it came to facial expressions, sinagot na nito 
ang tanong niyang hindi naisatinig. “My son, Wayne 
Villarecio, remember him?”

Tumango siya.

“He never ceases to brag about how beautiful 
you are. I think he is really smitten.”

He was smitten with her? Wayne Villarecio liked 
her? Wow! 

 “Ma’am, please pardon me, pero hindi ko po 
kayo maintindihan,” magalang niyang sagot. The 
lady smiled sweetly. Niyaya siya nitong maghapunan 
kasama ito para ipaliwanag ang lahat. Ngunit bago 
pa man sila makalabas sa ospital ay nakita niya si 
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Wayne. Papalapit ito sa kanila.

“Mom, tinakot mo yata si Garnet. Baka mamaya 
hindi na ako makaporma sa kanya,” nakangiting 
bungad nito sa ina. 

Palipat-lipat ang tingin na ginawa niya sa mag-
ina. Mukha namang naalala ng mga ito na naroon 
lamang siya.

“Garnet, this is my mother, Stella Acojido-
Villarecio,” pakilala sa kanya ng binata sa ina nito. 
Bumakas sa mukha ng dalaga ang amazement at 
masasabing na-starstruck ito sa ginang. He failed 
to mention that his mom was the name behind 
StellarGems, ang isa sa pinakatanyag na suppliers ng 
mamahaling gemstones sa buong Italya.

“Your mom is Stella Acojido? The Stella Acojido?” 
Garnet had that flabbergast expression all over her 
face.

“Oh, Darling, I already like her. Tell me you’ll 
invite her sometime to dine with the rest of the 
family.”

“Yes, Mom. I’ll make sure of that. Pero bago iyon 
ay ihahatid ko na muna si Garnet sa kanila dahil wala 
siyang kotse ngayon.”
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“How did you know?” Sa wakas ay nakuha na 

rin niyang magsalita. Ang hudas na ito, talagang 
nakangiti pa nang todo. Hindi ba niya alam kung ano 
ang ginagawa ng mga ngiti niya sa akin?

“Hindi ko nakita ang sasakyan mo, kaya alam 
kong mag-co-commute ka lang ngayon.”

Napatingin siya sa ginang. “But...” tangka niyang 
pagtutol. “Magdi-dinner sana kami ng mommy mo.”

Nagtatakang napatingin si Wayne sa ina. “Mom?”

Ngumiti si Mrs. Villarecio. “It’s all right, Hija. 
We’ll just have dinner some other time. Ihatid mo na 
siya, Anak.”

“Yes, Mom,” anito at hinalikan ito bilang paalam 
bago binalingan si Garnet. “Come on, ’wag ka nang 
magreklamo pa. I won’t accept a no.” Hinawakan na 
siya nito sa siko upang igiya papunta ng sasakyan 
nito. At ayun na naman ang kuryente. Hindi pa nga 
siya girlfriend nito, kung umakto ay daig pa si Hitler. 

Gusto mo naman! tudyo ng puso niya.

—————

“What was that all about, Wayne?” tanong 
niya sa lalaki nang makalulan sila sa sasakyan nito, 
isang puting Honda Civic. Ngumiti lang ito habang 
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nakatutok ang mga mata sa kalsada.

“My mom wanted to meet you personally. Isang 
linggo na niya akong kinukulit tungkol sa ’yo. Kaya 
nang sabihin ko na nagtatrabaho ka sa FAMI, hindi 
na siya nag-aksaya ng panahon na puntahan ka.”

“Bakit gusto niya akong makilala? Ano ba’ng 
meron?” buong inosente niyang tanong. 

“For one reason, a mother would want to know 
the girl her son is interested in.” 

Her mind went pointblank and her heart suddenly 
missed a beat.

“You’re interested in me?”

“As the air I breathe.” He smiled and again, her 
system went wild with an overwhelming desire she 
could not fathom.

Naging regular ang pagkikita nila ni Wayne. 
Sinisiguro nito na may oras lagi ito para sa kanya. 
They had been exclusively dating for three months 
now, pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw 
sa kanya kung nasaang antas na sila sa kanilang 
relasyon. 

Hanggang sa mga oras na iyon, isa lang ang 
lagi niyang naririnig na dahilan ni Wayne kapag 
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tinatanong niya kung ano talaga ang dahilan ng 
pakikipaglapit nito sa kanya.

I’m interested in you. Wala nang karugtong pa 
ang mga salitang iyon. At naguguluhan siya roon.
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“I need this to be done within an hour,” utos ni Wayne 
sa kanyang assistant. Busy sila nang nagdaan tatlong 
araw dahil sa bagong business line na ila-launch ng 
StellarGems. Naisip kasi ng kanyang ina na panahon 
na para mag-expand ang business nila. Aside from 
being the biggest supplier of precious gemstones in 
Italy, gusto nito na pasukin na rin ang paggawa ng 
alahas.

Personalized jewels, wika nga nito. Ang customers 
mismo ang magde-design ng sariling jewelry ayon sa 
kagustuhan ng mga ito. He liked the idea. Challenge 
para sa kanya ang bagong venture nito. Being the 
CEO of StellarGems, gusto niyang hands-on siya sa 
lahat ng bagay, from the planning stage up to the 
promotional stage, hanggang sa mai-launch ito. At 
dahil doon, halos nawalan siya ng panahon para 
tawagan o makita man lang kahit saglit ang babaeng 
nagpapagulo ng utak at hormones niya.

He missed her so much, ang mga tawa nito 
na napakanatural. Walang hang-ups si Garnet sa 
katawan, and he loved how she spoke her mind in a 
tactful way. Ngayon nga ay ito uli ang kanyang iniisip 

2



Troubled Jewel - Kriss Dela Roca
kahit pa nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang 
department meeting para sa mga updates for 
Stellarflair, ang napiling itawag para sa business 
endeavor na iyon.

He couldn’t take it anymore. Talagang hindi na 
niya kaya pang maghintay na matapos ang meeting 
na iyon. Garnet was slowly taking over his system. 
He took his phone out of his pocket and dialed her 
number. It took three rings before she answered the 
call.

“Hi!” He missed her voice so much.

“Wayne! I missed you!” He could feel the 
excitement in her voice and it made his heart jump 
sky high.

“I missed you, too. I want to see you at this very 
moment kaya lang nasa meeting pa ako.” Napatingin 
siya sa mga tao sa kanyang palibot. All eyes were 
focused on him in awe. Hindi niya pinansin iyon.

“You’re in the middle of a meeting? Then, why 
are you calling me?” tanong ni Garnet sa kanya.

“I said I missed you. Sa dami ng ginagawa ko, 
hindi na kita mabigyan ng panahon. Baka nagtatampo 
ka na sa akin kasi hindi na kita nasusundo…”
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“Wayne Xavier Acojido Villarecio!” tili nito. “CEO 

ka ’tapos ganyan ka? It is so rude of you to call me 
on impulse just because you missed me and not focus 
on the meeting, when all of your employees do their 
best for the presentation. Anong klaseng boss ka?” 
kastigo nito. Napakamot tuloy siya sa ulo niya.

My Garnet never fails to let me see reason. “Okay, 
okay. I’ll apologize to them,” sabi niya. Sa isip niya 
ay malinaw na malinaw kung ano ang hitsura nito sa 
panggagalaiti sa pagkastigo sa kanya. At siguradong 
cute na cute ang dalaga.

“You better do that, or else…”

“Or else what?” 

“Or else hindi mo matitikman ang niluto kong 
lunch para sa ’yo,” banta ni Garnet na ipinagtaka at 
ikinunot ng noo niya. Dahil nanatili siyang tahimik, 
nagpatuloy ito sa pagsasalita. “Kung iniisip mo kung 
nasaan ako, for your info, ’andito ako sa lobby ng 
office building n’yo. It’s almost noon kaya kung hindi 
mo pa puputulin ang tawag na ito at tatapusin ang 
meeting mo, you will definitely miss your lunch.” 
And me. 

He sighed roughly. Madali niyang tinapos ang 
tawag at isang anxious at eager CEO ang muling 
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humarap sa kanyang mga tao. Fifteen minutes na lang 
at twelve noon na. Isang presentation na lang ang 
tina-tackle nila, kaya sinenyasan niya ang presentor 
na tapusin iyon nang limang minuto. Napakamot ito 
sa ulo dahil hindi lang twenty slides ang ginawa nila 
para sa feasibility study ng Stellarflair kundi isang 
one hundred ninety-five pictures slideshow ito.

You’re so mean, Wayne Villarecio.

—————

Nalibang si garnet sa pagtingin-tingin niya sa 
malawak na lounge ng opisina ni Wayne. Naroong 
nawili siya sa magaganda at naglalakihang antique 
vases na naka-display sa silid. Sinisilip niya ang 
pinakamalaking vase nang maabutan siya ni Wayne 
doon. Since she was so engrossed with the observing 
part, hindi niya namalayan na nakalapit na pala ito 
sa likuran niya at matamang pinagmamasdan siya. 
Nang pumalibot sa baywang niya ang mga braso nito 
ay saka lamang niya nalaman ang presence nito.

“What are you doing?” bulong nito sa kanyang 
tainga.

“Wala bang halimaw sa loob n’yan?” aniya, sabay 
turo sa malaking vase.

“Halimaw?”
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“’Yung halimaw sa banga. Wala bang halimaw 

d’yan?” Napatawa ito sa tanong niya. Namimilog ang 
kanyang mga mata sa sobrong curiosity.

“Sayang, wala akong hawak na camera to capture 
your facial expression.”

“Bakit?” Pumaikot siya ng tayo kaya ngayon ay 
magkaharap na sila.

“Don’t you know how priceless you are especially 
with that expression of yours when you want to know 
something?”

“Priceless ka d’yan. Tapos na ba ang meeting 
mo? Nag-apologize ka ba sa kanila?” pag-iiba niya 
ng usapan. Tumango ito.

“C’mon, let’s have lunch. Gutom na ako, eh,” sabi 
nito at bago pa makapag-coin ng words ang dalaga 
ay binigyan siya nito ng isang matunog na halik sa 
mga labi. A full kiss on her sweet lips. 

Hinampas niya ang binata sa dibdib at binigyan 
ito ng lecture patungkol sa public display of affection. 
Ayon sa kanya ay may tamang lugar para sa mga 
ganoong bagay. Hindi nito iyon pinansin dahil isa 
uling smack ang ibinigay sa kanya habang naglalakad 
sila patungo sa elevator.
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Para kay Wayne, nasasanay na ito sa ganitong 

set-up nila ni Garnet. Sa tingin nito, it was already 
high time to level up their relationship. It was time 
that she became his girl.

—————

“Masakit ang ulo ko, Khaya. Will you please…?” 
Kitang-kita niya ang madilim na expression na 
nakarehistro sa mukha ng kanyang kapatid. Hindi 
normal na makita niya itong dumarating mula 
sa trabaho at naglilitanya. Sino kaya ang dahilan 
para lalong maging uncouth ang foul mood na nito? 
Bumangon siya sa couch at sinundan ang kapatid sa 
lair nito.

“I am entitled na makuwentuhan,” bungad niya.

“Ate, please. Wala ako sa mood.” May kalamigan 
ang tono ng boses nito.

“Lagi kang ganyan. Ano ba talaga ang problema? 
Sino’ng umaway sa ’yo or better yet, who was the 
unfortunate being to accept your iciness?”

“Wala ba kayong date ng boyfriend mo? Ano ba 
ang number ni Wayne?” tanong nito.

“Bakit? Balak mo ba siyang agawin sa akin?” 
balik niya.
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“Hindi, ungas. Tatawagan ko siya para sunduin 

ka at nang matahimik muna ang mundo ko.”

“Killjoy ka talaga, bahala ka na nga d’yan.” 
Nagsimula siyang lumabas sa kuwarto nito nang 
biglang nagsalita si Khaya.

“Have you heard the name Mishael Alowena 
Kasilag?” 

Napalingon siya rito. 

Who in the world is she? “Hindi. Sino siya?”

“She’s the reason why our parents got separated. 
Anak siya ni Papa sa labas. And he kept her secret 
until today,” pahayag nito mula sa banyo ng kuwarto.

“Saan mo naman nalaman ’yan?” Hindi na siya 
nabigla sa sinabi ng kapatid. Alam niyang may ibang 
babae ang kanyang ama dahil malimit niyang marinig 
ang pag-aaway ng mga magulang noon.

“Narinig ko si Tita Melba at ’yung kumare 
niyang feeling taga-Forbes Park. Pinag-uusapan nila 
kung gaano ka-unfortunate tayo dahil sa kahihiyang 
ibinigay ng separation nina Mama at Papa. Hindi 
ba nila iniisip kung gaano rin ka-unfortunate 
’yung babaeng niloko ni Papa? Ni hindi nga niya 
sinuportahan ’yung babae. Matapos niyang bolahin 
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at mabuntis, he immediately threw her like trash in 
a black bin,” litanya nito. Hindi siya makapaniwala 
sa reaksyon ni Khaya, dahil kahit pa noong mga 
bata sila, ito ang sobrang close sa daddy nila at 
makikipagpatayan  ito para sa ama. 

“Ikaw ba ’yan?”

“Ate, hanapin natin ’yung kapatid natin. I want 
to meet her and if you’ll agree, I want to extend our 
family to her. Halos magkaedad lang kami.” Tumango 
siya. Alam niyang hindi papayag si Khaya na basta 
na lang balewalain ang issue na iyon. Ayaw na ayaw 
nitong naaagrabyado ang sinuman sa pamilya nila.

“I’ll call Wayne, matutulungan niya tayo. Isasabay 
ko na rin ang date namin para isang lakad na.” 
Ngumisi siya sa kapatid. “I won’t be home tonight. 
Wayne invited me to spend my days off with his 
family,” imporma niya.

“Sa wakas! Mukhang sa susunod na imbitahan ka 
niya, eh, wala nang saolian.” Lumawak ang kanyang 
ngiti sa sinabi nito.

“Better pray and hope for that!” Pagkatapos 
niyon ay lumabas na siya nang tuluyan sa kuwarto 
ni Khaya.

—————
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Masayang-masaya si Garnet dahil welcome na 

welcome siya sa pamilya ni Wayne. Maging ang 
kapatid nitong si Adee ay nahuli kaagad niya ang 
loob. Ang hindi na lang niya nakikilala pa ay si 
Charles, ang panganay sa magkakapatid. Ayon sa 
nobyo, ang kuya nito ang humahawak ng negosyo 
nila sa Italy kaya ito hindi masyadong nakakauwi ng 
Pilipinas. Chickboy ang nakatatandang kapatid ng 
mga ito, ayon kay Adee, pero magaling humawak ng 
negosyo kaya rito ipinagkatiwala ng ama ang negosyo 
sa ibang bansa habang si Wayne ay tinuturuan ng ina 
na mag-manage, dito naman sa bansa.

Nalaman din niya na malapit nang ikasal si 
Adee sa fiancé nito. Nasa Australia lamang ang 
nobyo nito dahil ipinadala roon ng kompanyang 
pinagtatrabahuhan for a training. Naka-set na rin 
ang family gathering ng mga ito para pormal na 
mamanhikan, at inimbitahan siya ni Adee dahil na rin 
sa magiging miyembro na rin daw siya ng pamilya.

Her heart softened at that moment. Ngayon pa 
lang ay minamahal na niya ang pamilya ni Wayne.

“What are you doing here?” tanong sa kanya ng 
kasintahan nang matagpuan siya nito sa isang sulok 
ng malaking hardin ng mga Villarecio. Maliwanag 
ang bilog na bilog na buwan. Nakatingala siya sa 
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maaliwalas na langit. “Hindi magandang mag-
stargazing ngayon, masyadong maliwanag ang 
buwan…” Naputol ang pagsasalita nito nang marinig 
ang excited at nananakot na tinig ng nobya.

“Ang  masarap  gawin  ngayon  ay  ang 
magkuwentuhan ng nakakatakot. ’Yung tipong 
tungkol sa mga kapre at manananggal. Tanda ko pa 
noon, kapag bilog ang buwan, naglalaro ang mga 
pinsan ko ng jerbase at taguan. ’Tapos, para lang 
mapauwi sila ng lola ko, magkukuwento siya ng 
tungkol sa matang ga-tasa at kay Mariang Ilaya.”

“Ha? Matang ga-tasa?” 

Napahagalpak ng tawa si Garnet nang makita 
ang reaksyon sa mukha ni Wayne. Dahil sa sobrang 
precious ng hitsura nito ay bigla niya itong niyakap 
nang mahigpit. At parang pusang naglalambing na 
isiniksik niya ang kanyang mukha sa leeg nito.

“I love times like this. ’Yung tahimik lang tayong 
magkayakap at nagkukuwentuhan ng kung anu-ano. 
Napakasimple lang pero sobrang romantic,” sabi niya. 

He planted a kiss on her forehead. Kailan nga ba 
ito nakaramdam ng ganitong saya?

Kahit kailan ay hindi pa. He had his fair share of 
relationships, even some of it were seriously handled, 
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pero kay Garnet lamang ito nakatagpo ng fulfillment. 
Kapag tinitingnan ni Wayne ang dalaga, he could see 
a future with her.

“O, bakit tahimik ka?” putol niya sa pagmumuni-
muni nito. Hinigpitan nito ang pagkakahapit sa 
kanya. “Wayne, may problema ba?” 

Her hands caressed both his cheeks. And even 
though it was a bit chilly and windy, he felt the 
surging heat from her hands. Her eyes were sparkling 
with so much concern. At hindi na nito pinigilan ang 
sarili. He lowered his head and captured her moist 
lips in a searing kiss.

Garnet moaned against his kisses. Mababaliw yata 
siya dahil sa iba’t ibang emosyon na ipinararamdam 
sa kanya ni Wayne. When he deepened the kiss, 
she tried to match his ardor. Kulang na lang ay 
malapnos ang kanilang mga labi sa init ng mga 
halik na kanilang pinagsasaluhan. Pero lahat ay may 
hangganan. Nagprotesta siya nang tapusin nito ang 
halik. Idinikit nito ang noo sa noo niya.

“We better stop this or else baka hindi ako 
makapigil,” bulong nito sa kanya. She breathed deep 
and nodded.

“Tama ka. Dapat na talaga tayong tumigil. Baka 
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kapag nalaman ni Tita ang pinaggagagawa natin, 
itapon niya ako palabas ng bahay n’yo.” 

Napatawa ang binata sa sinabi niya. Nanatiling 
nakayakap ito sa baywang niya. And she couldn’t help 
her heart but to jump for joy, lalo na kung sumasagi 
sa kanyang balintataw ang oras na naging official 
couple sila ni Wayne.

—————

“Garnet… Darling…”  atubiling salita ni Wayne 
habang inaayos niya ang mga pagkain na niluto niya 
para rito. Maraming araw na rin ang nagdaan simula 
nang maging sobrang busy ng binata sa trabaho. Siya 
rin naman ay ganoon. At dahil sobrang nami-miss 
na niya ang company ng nobyo ay naisipan niyang 
puntahan ito sa opisina nito at isorpresa. Nagluto 
siya ng paborito nitong Manhattan Fish Chowder a la 
Garnet. Sa halip na halibut o cod fish ay maya-mayang 
isda ang niluto niya.

At ngayon nga, habang inilalabas niya iyon mula 
sa burlap bag na dala niya, kinakabahan siya nang 
todo sa inaasal ng binata.

 “Ano ba, Wayne? Sabihin mo ang gusto mong 
sabihin. Kanina pa ako kinakabahan,” asik niya rito 
habang nakatalikod sa lalaki. Nanatili kasi itong 
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tahimik at nakamasid lamang sa kanya. Slowly, she 
faced him, fear visible in her eyes. Dahan-dahang 
lumapit sa kanya si Wayne at ikinulong sa dalawang 
palad nito ang kanyang mukha.

“Net, I have never felt this much before. I can’t 
imagine my day without you. Hinahanap-hanap kita 
kapag hindi kita nakikita. I want so much to hear your 
voice…” Pinagdikit nito ang mga noo nila.

“Wayne, please. Huwag mo nang patagalin pa. 
Kanina pa gustong sumabog ng dibdib ko sa sobrang 
kaba. Ang lakas-lakas ng tibok ng puso ko, parang 
bomba,” maktol niya.

“Net, I want you to be mine.”

“D-dito? S-sa o-opisina m-mo?” Nanlalaki ang 
kanyang mga mata dahil sa iniisip niyang ipinupunto 
nito. Marahas niya itong itinulak. “Wayne Villarecio! 
Ang bastos mo. Dito sa opisina mo? Paano na lang 
kung may biglang pumasok? At saka hindi mo man 
lang ako dalhin sa isang disenteng...” Naputol ang 
kanyang paglilitanya nang mapansin ang malaking 
ngisi sa mukha ng kausap.

“I can’t believe iyon pala ang gusto mong 
mangyari?” tukso nito.

“A-ano?”
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“Yes, I want you. I want you to be my girlfriend. 

Hindi ko na kaya pang maghintay ng isa pang araw 
nang hindi ka pumapayag na maging girlfriend ko. 
And that thing you’re saying a while ago, we’ll get 
there. But I assure you, hindi dito mangyayari ’yon,” 
seryosong pahayag nito.

Pinamulahan siya nang sobra dahil sa kanyang 
sinabi. Hindi naman pala iyon ang gusto nitong sabihin. 
Nagmukha tuloy siyang isang sex-craved virgin. Hindi 
siya makatingin nang derecho sa mga mata ng lalaki. 
Siguradong makikita nito ang epekto ng tinuran niya 
kani-kanina lang.

“Pumapayag ka ba? I can’t take no for an answer.” 
Nahimigan niya ang pagbabanta sa tinig nito.

She looked up at him to meet his eyes. She gazed 
at him for a moment. Kita niya ang kaba sa mukha 
nito. Alam niyang kinakabahan ito sa paghihintay ng 
kanyang isasagot. 

“May choice ba ako kung pinagbabantaan mo 
ako?” simangot niya rito.

“C’mon, just give me answer,” pilit nito sa kanya 
nang may paglalambing. 

A slow smile formed on her lips. She encircled her 
arms around his neck and pulled him to her until their 
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lips were almost close as a thread’s thickness.

“Yes, Mr. Wayne Villarecio. I want you to be mine, 
too.” And she closed the remaining distance between 
them. Their lips brushed each other softly until they 
were gasping for air. Nakalimutan na nila ang pagkain 
ng lunch.


