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“Wala ka bang balak umuwi ng Mahingan?”

Napangiwi si Pia sabay iwas ng tainga sa hawak 
na cellphone sa lakas ng boses ni Tita Ursula, ang 
stepmother niya. Pero agad din niyang ibinalik iyon 
sa tainga nang marinig ang malakas na hello nito.

“Bakit, ano po ba ang meron diyan sa atin?” 
Iinat-inat na bumangon mula sa higaan ang dalaga. 
Sinulyapan niya ang wall clock: alas dos y media. 

Kinapa ng mga paa niya ang mga tsinelas niya 
sa sahig at tinatamad na bumangon. Tinungo niya 
ang bintana at bahagyang binuksan ang nakasarang 
blinds. Her unit was on the 40th floor of The Pillar 
Condominiums and from where she stood, she could 
clearly see the busy street below. As usual, puno ng 
sasakyan ang kalsada ng Ortigas. 

Naghikab siya sabay sara ng blinds. The glaring 
sun hurt her eyes. At masakit din ang ulo niya. 

Hangover, Pia was sure. Inumaga sila ng mga 
kaibigan niya sa isang kilalang resto bar. Shower 
party ng best friend niyang si Lyka. Banker sa New 
York ang mapapangasawa ng babae at doon na rin 
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nagtatrabaho ang kaibigan niya. 

Umuwi ito ng bansa kasama ang nobyo upang 
magpakasal. Isa siya sa mga kinuhang abay.

“First death anniversary ng daddy mo sa Sabado, 
hindi mo na ba natatandaan?”

“Ho?” Nawala ang antok niya sa narinig. Kausap 
nga pala niya si Tita Ursula. 

She checked the calendar on the wall. Tatlong 
araw na lang pala, death anniversary na ng kanyang 
ama!

“O ano, hindi ka makasagot?” dinig niyang talak 
ng nasa kabilang linya.

Kung makasalita ang madrasta niya parang 
nakikita nito ang bawat galaw niya. Kunsabagay hindi 
na siya magtataka kung may radar man ito. Bruha 
ito kahit noon pa man.

“Magpapamisa na lang ho ako rito sa Maynila.” 
Tumuloy na siya sa banyo. 

Mahal niya ang daddy niya at nag-iisa siyang 
anak pero wala siyang balak umuwi ng Mahingan. 
Ano ang gagawin niya roon? Magpapakabulok?

Mahingan was located in a far flung place. It 
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lay within the mountains and seas of a sleepy town 
somewhere in Bicol.

In fairness, naaabot naman iyon ng kulog pati 
kidlat. Sementado rin ang mga kalsada, may kuryente 
at internet at may nakukuhang channels sa TV. Iyon 
nga lang, walang malls. Department at grocery stores 
ang matatagpuan doon. May mga fast food resto rin, 
may magilan-ngilang diskohan at bar pero alas diez 
pa lang ng gabi sarado ay na ang mga iyon.

Paano, wala pang alas nueve ay tulog na ang 
mga tao sa Mahingan. Hindi mahilig sa night life ang 
mga tao roon.

Pangunahing hanapbuhay roon ang pangingisda. 
May mga may-ari ng beach resorts palibhasa ay 
napapalibutan ng karagatan ang baryo nila. 

Hindi lang sa Boracay may white sand. Kung 
tutuusin, di hamak na mas maputi at pino ang 
buhangin sa lugar nila. Sobrang linaw ng tubig at 
napakalinis ng dagat doon. So clear that one could 
actually see colorful fish and corals under the water.

 Pero dahil hindi pa masyadong kilala ang 
Mahingan, hindi pa iyon gaanong dinadayo ng mga 
turista. Katunayan ay iisa ang resort doon na may 
modernong kagamitan, ang El Refugio Valentino.
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At kung may mga turista mang dumarayo sa 

lugar nila, it was because they wanted to see the said 
resort. Namamahay raw sa talon ng El Refugio ang 
enkantong si Tandang Valentino.

She hadn’t been there even once pero huling 
balita niya ay taun-taong humahakot ng award ang 
resort mula sa local na pamahalaan dahil sa pagiging 
consistent tourist drawer nito. Malaki ang revenue 
na nakukuha ng gobyerno mula roon.  

Pagmamay-ari iyon ng pamilya Ervas. Kilalang 
mayaman at maimpluwensya sa lugar nila ang 
nasabing angkan. Dating mayor ng bayan nila si 
Señor Ervas at kaibigan ito ng daddy niya. 

Hindi yata nahalata ni Tita Ursula ang paglalakbay 
ng diwa niya dahil tuluy-tuloy ang bibig nito.

“Hindi puwedeng hindi ka umuwi! A-attend ka 
ng pamisa rito para sa kaluluwa ni Santiago at hindi 
kung saang impyernong purgatoryo!”

“Pero, Tita, what difference does it make if 
I offer mass for him here?” Malaki ang takot ng 
kanyang tatay sa stepmother niya. Ander de sayang 
naturingan. Kung buhay iyon, siguradong kay Tita 
Ursula iyon kakampi at hindi sa kanya.

Napabuntong-hininga siya. Lord bless his poor 
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soul, but that was a fact. Mas binigyang-importansya 
ng daddy niya si Tita Ursula kaysa sa kanya. 

“Aba, namilosopo ka pa. Bakit, diyan ba namatay 
ang tatay mo? Gusto mo bang multuhin ka niya? 
Bakit ganyan ka kay Santiago? Kung umasta ka, 
parang hindi mo siya ama. Umuwi ka rito at dito tayo 
magse-celebrate ng anniversary niya. Naiintindihan 
mo ba ako?”

Umikot ang mga mata ni Pia. Wala, hindi siya 
manalo-nalo sa madrasta niya. “Oho.”

“Mag-empake ka na para makauwi ka ngayong 
gabi.”

Napasimangot siya sa sinabi nito. Gusto niyang 
mag-alboroto. Bakit kailangang magmadali? 

Tumayo siya mula sa toilet seat at gamit ang 
isang kamay ay binuksan niya ang gripo sa lababo 
at naghilamos. 

Pero dahil gising na rin siya, she decided she 
might as well take a bath. Binuksan niya ang cabinet 
upang kumuha ng panibagong supply ng shampoo. 
Pero wala siyang makitang shampoo.

Maliban sa isang soap bar at isang tube ng 
toothpaste at ilang rolls ng toilet paper ay wala na 
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siyang makitang laman ang cabinet niya. Saka lang 
niya na-realize, noong isang linggo pa nga pala siya 
dapat namili ng grocery. 

Nakalimutan niya lang dahil busy siya. Sunud-
sunod kasi ang imbitasyon sa kanya ng mga kaibigan. 
Kaliwa’t kanan ang dinaluhan niyang party.

Oh well, time to remind Tita Ursula about my 
allowance!

“Miyerkules pa lang ho ngayon at sa Sabado pa 
naman ho ang anniversary ni Daddy. Sa Friday na lang 
ako uuwi, Tita,” pasakalye niya para sa allowance na 
hihingin niya. 

“At bakit hindi pa ngayon?”

Nakamot niya ang ulo, ang kulit! “May gagawin 
pa ho ako, eh.”

“Ano naman kaya iyon?” Na-imagine ni Pia ang 
pagtirik at pag-ikot ng mga mata nito.

Bumuntong-hininga siya, “May interview ho ako 
bukas.”

“Interview? Wow!” narinig niyang humalakhak 
ito sa kabilang linya. 

Halakhak na pangbruha ang tunog. Sobra kung 
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makainsulto ang madrasta niya, sagad sa buto at 
nananalaytay sa mga ugat.

“O-oho.” Totoo talagang may interview siya sa 
inaplayan niyang restaurant. “Nag-apply ho akong 
chef sa Resorts World.”

“Oh, the girl has finally put some sense in 
her head! Ano’ng nakain mo at naisipan mo nang 
magtrabaho?”

Namula siya sa panunumbat nito pero wala 
siyang maapuhap na maisagot. May point kasi talaga 
ang pasaring nito sa kanya.

Sa edad na beinte siete, hindi pa niya naranasan 
ang magkaroon ng aktuwal na trabaho at tumanggap 
ng disenteng sahod. Beinte cinco na siya nang 
makapagtapos sa kolehiyo. Palipat-lipat kasi siya 
ng kinukuhang kurso hanggang sa bandang huli ay 
nagpasya siyang tapusin ang Culinary Arts.

Kagaya ng mga una niyang eskuwelahan, sa 
isang mamahaling culinary school siya ipinasok 
ni Tita Ursula. Siguro dahil mahilig talaga siyang 
magluto kaya natapos niya iyon. 

Pero dalawang taon na ang nakalipas ay hindi 
pa rin siya makakuha ng trabaho. Noong una ay 
matiyaga siyang maghanap. Natanggap din sana siya 
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bilang Junior Chef sa isang casino kaso hindi siya 
nagtagal doon. Feeling niya pinagtitripan siya ng mga 
kasamahan niyang nauna sa kanyang mamasukan 
doon. Ginagawa siyang utus-utusan.

After that short stint ay muli siyang naghanap. 
Nakailan din siyang napasukan. Pero hindi niya gusto 
ang mga pasahod sa kanya. Mas malaki pa kasi ang 
monthly allowance na natatanggap niya mula sa 
madrasta kaysa sa ibinabayad ng mga naging amo 
niya. 

Even the plush condo unit where she was 
staying was provided for her by none other than 
her stepmother. Kahit kasi nagtatrabaho na siya 
ay hindi nito pinutol ang sustentong ibinibigay sa 
kanya buwan-buwan. Kalaunan ay tinamad na siyang 
maghanap ng trabaho. 

She could very well afford to live a life of a 
princess even without working her ass off. Bakit pa 
siya magpapakahirap?

“I need supplies, Tita,” usal niya para putulin ang 
litanya nito sa kabilang linya. Naalala niya, wala na 
rin palang laman ang ATM card niya.

“Like you need to rush home, otherwise puputulin 
ko ang allowance mo.”
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“Whaat?!”

“You heard me right, Porfiria. Tapos na ang 
bakasyon engrande mo. Kailangan mo nang 
magkaroon ng silbi sa pamamahay ko.”

—————

Mapera ang stepmother ni Pia. Big time 
businesswoman si Tita Ursula. Real estate broker. 
Iyong mga subdivision sa karatig bayan nila ay ito 
ang nangungunang ahente. Bukod doon ay ahente 
rin ito ng insurance. May dalawang outlets ito ng 
lotto. Isa sa Mahingan at ang isa ay sa karatig-bayan 
nakapuwesto.

Malaki ang ari-arian nito sa Mahingan. Karamihan 
sa mga lupang pag-aari nito ay galing lang naman 
sa mga taong nangutang dito at ginawang kolateral 
ang titulo ng mga lupang pag-aari. Kilala kasi ito sa 
five-six. At lalo itong yumaman nang tumulong na 
sa pangangasiwa ng mga negosyo nito ang kanyang 
ama.

Dating fixer sa munsipyo ng Mahingan ang tatay 
niya. Ito ang madalas tumulong kay Tita Ursula kapag 
may problema sa mga papeles ang huli. 

Public school teacher naman ang nanay niya. 
Seven years old siya nang mamatay ito dahil sa sakit 
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sa puso. Hindi pa nagbababang-luksa ay iniuwi ng 
tatay niya sa bahay nila si Tita Ursula. 

Matandang dalaga ang madrasta niya nang 
pakasalan ng kanyang ama. Mataba ito at sinabuyan 
ng kamalasan ang mukha. Kahit siguro si Vicky Belo 
ay susukong mapaganda ito.

Hindi katakataka kung naging old maid man 
ito. Kung gaano kasi kagaspang ang mukha nito ay 
ganoon din ang pag-uugali. Sobra itong mataray. 
May paka-amazona rin dahil nagwawala ito kapag 
nagagalit.

Tanging ang daddy niya lang ang nakahuli ng 
kiliti nito. Kahit anong pasaway ng kanyang ama ay 
hindi nito magawang magalit. Agad nalulusaw ang 
sumpong nito kapag nilambing na ng kanyang ama.

Paano kasi, tatay lang niya ang nangahas 
manligaw kay Tita Ursula. Kahit siya ay hindi 
maintindihan kung ano ang nakita ng tatay niya sa 
kanyang madrasta.

Kung gaano kaguwapo ang ama niya, siyang 
ipinangit ng madrasta niya. Kumbaga, Beauty and 
the Beast. Ang tatay niya ang beauty at si Tita Ursula 
naman ang halimaw.

Kilalang numero unong babaero ang daddy niya 
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kaya nga siguro namatay ang mommy niya sa sobrang 
sama ng loob. Kahit yata ang posteng dinamitan ay 
papatusin ng ama.

In a way, gumanda ang buhay nilang mag-ama 
nang dumating si Tita Ursula sa kanila. Kung dati-
rati ay simple lang ang buhay nila, naging super 
bonggacious na. Ginawang right hand ng babae 
ang daddy niya. Kalaunan ay ang babae na ang 
nagpapatakbo sa mga negosyo nila.

In fairness, kahit ubod ng sungit si Tita Ursula, 
hindi siya inaapi nito. Hindi nga lang ito malambing 
na tao pero sunod nito ang layaw niya sa katawan. 

It’s probably because Tita Ursula never bore a 
child of her own. Thirty-seven ito nang pakasalan ng 
kanyang ama at puwede pang magbuntis. 

Pangarap nito ang magkaroon din ng sariling 
anak. Ginawa na nito ang lahat ng paraan upang 
mabuntis pero hindi rin nangyari iyon. Palagi itong 
nakukunan.

And everytime it happened, Tita Ursula would 
plunge herself into depression. Magkukulong ito sa 
kuwarto nang ilang linggo. Halos hindi makakain 
at makatulog sa kaiiyak. Isa lang ang nais nito, ang 
mapag-isa at umiyak nang umiyak.
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Kapag medyo nahimasmasan na ito sa depression 

ay lalabas na ang pagiging tigre nito. Lahat ay 
nanginginig sa takot maaninag pa lang ang anino 
nito. Kung umasta ito ay parang kasalanan ng mundo 
kung bakit palagi itong nakukunan. 

Ayon kasi sa mga doktor na tumingin dito 
masyado raw makapal ang taba sa matris nito at 
acidic din ang mga egg cells kaya hindi makabuo at 
ang tatay niya.

Which was, secretly, just fine with her. Nasolo 
niya ang buong attention at material na bagay na 
puwedeng ibigay ng mga magulang sa isang anak.

Pero ngayon ay mukhang malilintekan na ang 
pagiging buhay prinsesa niya. Ano kayang klaseng 
delubyo ng init ng ulo ang dumapo sa madrasta niya 
at napagdiskitahan siya?
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Dear Kuya,

Absent p muna aq tday.

Ngtanan p kmi n Mmay. Pro bblik dn aq. Wag 
mna kau kuha kapalit k. Magpplamig lng mna kmi 
ng hney ko.

Nteng 

Buwisit na buwisit si Steve. Inuulan yata siya ng 
kamalasan ngayon. Kung hindi ba naman, mag-iisang 
linggo na siyang kulang sa tao. Uso ang trangkaso 
at kung hindi ang mga tauhan niya ang tinamaan, 
miyembro ng pamilya ang mayroon.

Ngayon naman ay madaling araw pa lang ay 
problema kaagad ang sumalubong sa kanya sa resort 
ng El Refugio Valentino.

Nawawala si Enteng, ang kusinero niya!

Alas cuatro pa lang dapat ay gising na ito para 
mamalengke ng mga lulutuin. Pero alas cinco na ay 
wala pa ring Enteng na sumulpot sa resort. Walang 
makapagsabi kung bakit hindi pa ito dumarating. 

2



Naengkantong Pag-ibig - Adrienne Rowland
Alas cinco y medya ay dumating ang nanay nito. 

Balisa at nagmamadali. Tingin niya ay galing sa pag-
iyak dahil namumugto ang mga mata. May dalang 
sulat. Galing iyon kay Enteng at para sa kanya. 

“Bakit naman sa lahat ng araw ngayon pa niya 
naisipang magtanan?” Ibinunton na lang ni Steve 
ang init ng ulo sa pamamagitan ng pagkamot sa ulo 
pagkatapos niyang basahin ang sulat ng kusinero.

Sa resort pa naman gaganapin ang regional 
livelihood seminar na pamumunuan ni Governor 
Cada. Kahapon pa nagsidatingan ang mga delegates 
dahil ngayong araw magsisimula ang seminar. Ano 
ang ipapakain niya sa mga iyon?

“Pasensya na po kayo, Sir. Kahit nga sa amin 
ay hindi rin siya nagpaalam,” ani Aling Delia, ina ni 
Enteng na halatang nininerbyos habang nakatunghay 
sa kanya.

Maliit na babae si Aling Delia. Halos puno na 
ng uban ang buhok nito. Sa edad na sisenta, mukha 
na itong lampas sitenta dahil sa dami ng kulubot sa 
mukha. 

Paano kasi, sampu ang anak nito. May maliit itong 
karinderya sa palengke samantalang pangingisda 
naman ang hanapbuhay ni Mang Monto na asawa 
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nito.

Okay sana ang hanapbuhay ng mag-anak dahil 
parehong masipag ang mag-asawa kaso sa dami ng 
anak na umaasa, halos wala nang matira sa puhunan 
ng mga ito.

Pangatlo si Enteng sa magkakapatid at tumutulong 
ito sa mga magulang sa hanapbuhay. Ang dalawa 
kasing nakatatandang kapatid ay pareho nang may-
asawa at sa Maynila naninirahan kasama ang pamilya.

Kahit mainit ang ulo ay hindi niya maiwasan ang 
maawa sa matanda. Sigurado siyang nag-aalala ito 
para sa kalagayan ni Enteng at pati na rin sa pantustos 
sa buong pamilya. 

Ngayong magkakapamilya na rin ang kusinero 
niya, malamang hindi na ito makakatulong sa 
mga magulang at mga kapatid. Kung kaharap niya 
ito, siguradong nasakal niya nang wala sa oras sa 
kabobohan. 

“Ano ba ang problema niya? Ba’t kailangan nilang 
magtanan?”

“Ayaw daw ng mga magulang ni Mimay sa 
kanya.” 

“Anak ng…! Ang daming babae riyan. Eh, di 
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sana pinalitan na lang niya ang Mimay na iyan! 
Iyong negosyo ko tuloy ngayon ang mapupurnada.” 
Nilamukos niya ang mukha sa pagkaasar.

“Iyon na nga rin ang sinabi ko sa kanya. Kaso 
matigas ang ulo ni Enteng, ayaw makinig.”

“Paano ’to? Ano’ng ipapakain ko sa mga bisita ng 
resort? Kulang pa naman ako sa mga tao ngayon!” 
Tiningnan niya ang suot na relos, quarter to six. Gusto 
niyang magwala. Alas siete dapat nakakain na ang 
mga bisita nila! 

“Kung gusto n’yo po, Sir, ako muna ang papalit 
kay Enteng.”

“Sigurado ho kayo?” Nakahinga siya nang 
maluwag. Biglang naging anghel ang tingin niya kay 
Aling Delia. Malnourished na anghel nga lang. 

Tumango ito. “Pero ngayong araw lang ho. Wala 
kasing tatao sa karinderya namin. Isasara ko nga iyon 
ngayon para sa inyo.” 

“Ganoon ba?” Bumalik ang panlulumo niya. 
“Bakit ho? Iyong ibang kapatid ni Enteng?”

“Pumapasok sa eskuwela si Norma. Graduating 
ho siya sa high school. Ayoko namang magliban siya 
kasi magba-valedictorian pa naman sa katapusan. 
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Iyong ibang anak ko mga bata pa. Hindi pa maasahan 
sa kusina.”

“O siya, sige ho. Payag na ako kahit ngayong 
araw. Maghahanap na lang ako ng kapalit ni Enteng.”

“Babalik ho siya, di ba?” mabilis na paalala sa 
kanya ng matanda. Itinuro pa nito ang hawak niyang 
sulat.

“Hindi ko naman siya pinapaalis. Pero kailangan 
ko pa rin ng kusinero. Maghahanap ako kahit 
pansamantala muna.”

“Hay salamat naman!” Nagulat pa siya nang 
bigla siyang niyakap ni Aling Delia. “Ang bait n’yo 
talaga, Sir Steve. Iboboto kita kapag tumakbo ka 
para mayor.”

“Malabo hong mangyari iyan. Ang tatay ko lang 
ho ang mahilig sa pulitika at hindi ako. Siya, Aling 
Delia, at baka magkaiyakan pa tayo dito. Puntahan 
n’yo na muna ang kusina at bahala na kayong 
magluto. May assistant ho doon si Enteng. Iyon 
ang magbibigay ng mga listahan ng lulutuin ninyo 
ngayon.” 

Buti na lang at may stock pa ng lulutuin. Kahit 
paano ay hindi sila mapapahiya sa mga bisita nila. For 
the meantime, the major problem had been remedied. 
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Siya na lang muna ang mamamalengke mamaya. 

Buti na lang at bakasyon sa eskuwela at nataong 
nasa probinsya ang dalawang teenager na anak ng 
kapatid niyang si Myra. Nahila niya ang mga iyon 
na tumulong sa resort habang hindi pa pasukan sa 
eskuwela.

Parehong nasa kolehiyo na sina Paulo at Josh 
at nag-aaral ang mga ito sa Maynila. Pero sa tuwing 
school breaks ay umuuwi sa Mahingan ang dalawa 
para magbakasyon. Sa Maynila nakabase ang pamilya 
ni Myra. Ang mag-asawa ay parehong nagtatrabaho 
sa banko at matataas na rin ang mga posisyon. 

Pero naka-leave ngayon ang kapatid niya dahil 
buntis. Dalawang buwan pa bago manganak pero 
pinagpayuhan ng doktor na mamahinga muna. 
Masyado raw itong stressed out sa trabaho. 

 Maaga pa lang ay tinuturuan na niya ang mga 
pamangkin kung paano humawak at magpatakbo 
ng negosyo nang sa gayon ay may makakatulong sa 
kanya balang araw.

Hirap din kasi ang kalagayan niya. Walang 
magmamana sa lahat ng pinaghirapan niya. Sa edad 
na treinta y cuatro ay binata pa rin siya. Siya ang 
panganay sa tatlong magkakapatid pero naunahan 
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na siya nina Myra at Elmo mag-asawa.

Hindi niya alam kung mag-aasawa pa siya. Last 
time na nagkaroon siya ng girlfriend was two years 
ago. Girlfriend niya nang halos tatlong taon si Aira 
pero nagkalabuan na lang sila basta. 

Hindi malinaw sa kanya ang dahilan ng break 
up nila. Basta nangyari na lang iyon. Aira left the 
place after that. Lumuwas ito ng Maynila at hindi na 
bumalik pa. Hindi nagpaalam sa kanya nang umalis 
at hindi rin niya sinubukang kontakin pa ito. 

Hindi naman siya pihikan at may mga naging 
nobya rin siyang iba. Pero siguro ay wala pang 
nakatadhanang babae para sa kanya dahil lahat ng 
relasyon niya ay nauwi sa hiwalayan.

Napabuntong-hininga si Steve. Not that he was 
complaining. Life was good to him, after all. At thirty 
four marami na rin ang accomplishments niya sa 
buhay. Minsan lang kasi ay hindi niya maiwasan ang 
mapag-isip at magtanong sa sarili. 

Was he going to spend the rest of his life alone?

Napabuntong-hininga siya. He only hoped it 
would not be a lonely existence.

—————
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“A-ano ho ang sabi ninyo?”

“Narinig mo ako, Pia, hindi ka na babalik ng 
Maynila. Maninirahan ka na rito sa Mahingan at 
tutulungan mo ako sa mga negosyo ko.”

Mistulang donyang nakaupo sa sofa si Tita Ursula. 
Maaga pa pero kontodo bihis na ito. She looked big 
and heavy because, as usual, her stepmother always 
overdid herself.

 Her stepmom’s makeup was heavy. As in. Simula 
sa mga kilay nito na halos one-inch ang kapal ng 
pagkaguhit ng pencil liner, sa super kapal nitong 
eyeshadow na palaging kakulay ng suot nitong damit 
hanggang sa matingkad nitong lipstick. 

Kulay pula ang suot nitong silk blouse na 
tenernuhan ng black leggings. 

Kagaya ng eyeshadow, mapulang-mapula rin ang 
mga labi nito. Pati magkabilang pisngi ay talo pa ang 
nakatikim ng sapak. Namumula talaga ang mga iyon.

Mahigpit na nakatali ang kulot na buhok nito. 
Kahit kailan ay hindi pa niya naalalang nagpalit ng 
hair style si Tita Ursula. Siguro ay para maiwasan nito 
ang tuluyang magmukhang bruha kung hahayaang 
nakalugay lang ang buhok.
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All her jewelries were big. They looked heavy, 

too. Gold bib necklace, a pair of gold chandelier 
earrings, gold Cleopatra bracelet. Pati mga singsing 
nito ay pawang mga ginto rin. Tigdalawang singsing 
ang nakalagay sa matatabang daliri sa magkabilang 
kamay nito. 

“P-pero—”

“Wala nang pero-pero pa. Taun-taon ay 
nadadagdagan ang edad ko ganoon din ang mga sakit 
ko. Pinagpayuhan ako ni Dr. Melen na magpunta ng 
America at doon magpakonsulta. Hindi na raw niya 
maintindihan ang mga dumadapong sakit sa akin. 
Kapag lumala ang sakit ko at mamatay ako, walang 
magmamana ng lahat ng kayamanan ko kundi ikaw 
kaya mabuti pang ngayon pa lang ay pagmalasakitan 
mo na ang matatanggap mo.”

“Wala naman ho akong alam sa negosyo!” 
Sumakit bigla ang ulo niya sa narinig. Anong sakit 
ang pinagsasabi ng madrasta niya?

“Eh, di pag-aralan mo.” Tumaas ang isang kilay 
nito na parang iniinsulto siya.

“Tita naman.” Halos maglupasay sa sahig si Pia. 
Kararating pa lang niya ng Mahingan at wala pa 
siyang tulog at ito pa ang isasalubong sa kanya sa 
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bahay. 

Dahil wala na siyang makuhang flight pauwi nang 
araw na iyon mismo ay napilitan siyang sumakay 
ng bus. And it took her more than twelve hours to 
reach her destination. Imbis na pagpahingahin ay 
sinalubong na kaagad siya nito ng nakagigimbal na 
balita.

May sakit si Tita Ursula? 

At ano ang malay niya sa pagnenegosyo? Besides, 
there’s no way she’d spend the rest of her life in 
Mahingan! Matagal na niyang nilisan ang lugar na 
kinagisnan niya at wala siyang balak na balikan pa 
iyon.

“Makinig ka sa akin, Pia.”

“I can’t do this, Tita! Hindi ako marunong sa 
negosyo, baka malugi lang dahil sa ’kin. Gusto mo 
bang malusaw lahat ng pinaghirapan mo? And 
what are you talking about? Wala kang sakit, okay? 
Psychological lang iyan. Para patunayan ko sa iyo, 
sasamahan kita magpa-check kahit saan, pramis.” 

Kahit hindi sila nito madalas magkasundo ay 
hindi niya hinangad na magkasakit ito. She couldn’t 
imagine a life without her stepmother. Hindi pa siya 
ready na mawala ang madrasta niya! 
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Halatang na-touch ito sa huling sinabi niya dahil 

hindi agad nakaimik. “So, ang ibig mong sabihin ay 
hindi mo susubukan man lang kahit papaano?”

“Hindi ho sa ganoon.” Huminga siya nang 
malalim. Parang bigla ay sumikip ang lagusan ng 
hangin patungo sa dibdib niya. “Pero bakit ninyo 
ipagkakatiwala ang pinakamahalagang bagay para 
sa inyo? Hindi ba kayo natatakot? Paano kung 
masayang lang lahat ng negosyo ninyo dahil mali 
ang pamamalakad ko?”

Napabuntong-hininga si Tita Ursula. Umayos 
ito ng upo at humingi ng maiinom kay Laila, ang 
katulong nila. Halatang na-stress ito. 

Matapos makainom ay nagsalita ito, “Ang totoo 
ay labag sa loob ko ang gagawin ko. Ikaw na rin ang 
maysabi. Hindi kita dapat pagkatiwalaan. At talaga 
namang wala akong tiwala sa iyo. Ano ba ang alam 
mo sa paghawak ng pera? Maliban sa paggastos ay 
wala na.”

Namula siya sa pang-iinsulto nito. Ito ba ang 
taong may karamdaman? Kung makapagsalita ay 
parang talo pa niya ang pinaka-inutil na tao sa buong 
mundo. Pero pinili na lang ni Pia na manahimik. 
Sanay na siya sa talas ng dila nito. Isa pa, gusto na 
niyang matapos ang usapan nila nang makabalik 
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kaagad siya sa Maynila. Sabado mismo ng gabi ay 
balak na niyang bumiyahe.

“But I am willing to gamble on you, Pia.”

Nanlumo siya sa sinabi nito. She’s not off the 
hook, after all.

“Ikaw ang tanging tagapagmana ko kaya wala 
akong choice kundi ang turuan ka kung paano mo 
ito pangangalagaan.”

“But you can always hire someone to take care of 
it for me. And I’m telling you, Tita, you are not ill.”

“Ayoko.” Dinedma nito ang huling sinabi niya. 
Mahigpit din ang iling nito. “Panahon na upang 
matuto ka na ring pangalagaan ang sarili mo. 
Masyado kitang na-pamper mula pa pagkabata at 
nagkamali ako. Hindi kita dapat pinalaki sa layaw. 
Lumaki ka tuloy na ubod ng tamad.”

Nakamot na lang ni Pia ang ulo sa pagngingitngit.

“Bubuksan ko ang private resort natin sa publiko. 
Magpapatayo ako ng mga cottages at palalagyan ko 
ng modern amenities gaya ng sa hotel at mga spa. 
Iyong bongga ang dating para sikat tayo. And I’ll be 
requiring your help.”

“Ang dami na hong resort dito,” nakasimangot 
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na usal niya. Ano ang gagawin niya roon? 
Magkukunwaring sirena upang makaakit ng mga 
turista?

“Alam ko. Pero iisa lang ang mabentang resort 
dito, ang El Refugio Valentino. Gusto ko siyang 
tapatan.”

“Ho?”

Ngumising parang bruha ang madrasta niya. “On 
the contrary, hindi ko sila tatapatan. Mas mapera ako 
sa kanila kaya hihigitan ko sila!”

“Hayaan n’yo na ho sila sa resort nila. Ang dami 
n’yo na hong negosyo para kompetensyahin pa sila.”

“Ba’t ba mas marunong ka pa sa akin?”

Nalunok ni Pia ang dila. “Kilala ang El Refugio 
sa pagiging enchanted resort. Kaya nga sila dinarayo 
ng mga turista dahil sa napapabalitang engkantong 
namamahay sa talon nila. Nakakahanap daw ng 
katuwang sa buhay ang mga nagpupunta d’un,” 
pagkuwa’y paliwanag niya.

Sabi na nga ba at gagawin akong sirena! Pantapat 
sa engkanto ng kabilang resort…

Tinitigan niya ang madrasta. Useless na 
makipagsagutan pa siya rito. Buo na ang pasya nito 
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kaya wala na siyang magagawa pa. She might as well 
personally pick the color and design of her mermaid 
costume. 

Bata pa lang si Pia ay naririnig na niya ang 
kuwentong engkanto sa El Refugio Valentino. Ayon sa 
mga taong nakasaksi, nangyayari ang kababalaghan 
sa mga taong nagnanais na magkaroon ng kaganapan 
ang hiling sa pag-ibig. At tiyak daw na magiging 
masaya ang love life ng taong humiling habambuhay.

Hindi niya alam kung gaano katotoo ang 
kuwentong iyon dahil kahit minsan ay hindi pa siya 
nakapasok sa resort na iyon.

Totoo man o hindi, malakas ang pang-akit ng 
kuwentong kababalaghan sa mga turista. Madalas kasi 
galing pa sa malalayong lugar ang dumarayo sa lugar 
nila upang masaksihan lamang ang pagmimilagro ni 
Tandang Valentino.

“Mag-espiya ka sa El Refugio. Kilalanin mo kung 
sino ang engkantado roon. At oras na matumbok mo, 
piratahin natin para lumipat sa atin. Dodoblehin natin 
kung magkano man ang sahod sa kanya sa kabila.” 
Humalakhak nang ubod-lakas ang madrasta niya.

“H-ho?” Nababaliw na ba si Tita Ursula?

“At naniwala ka naman na may engkanto pa 
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sa panahong ito?” Umismid ito. “May kutob akong 
pakana lang nila ang mga kuwentong maligno para 
makaakit ng mga customers. Puwes, kakalabanin 
natin sila!”

“Paano kung totoong may engkanto roon?” Pati 
yata siya nasisiraan na rin ng ulo. Mantakin bang 
patulan niya ang mga pinagsasabi nito?

“Eh di kausapin mo. Yayain mong lumipat 
sa ipapatayo kong resort nang ako naman ang 
payamanin niya.”
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Kung ang pagmumura ay isang uri ng fertilizer at may 
kakayahang bumuhay at magparami ng gintong bato, 
kanina pa malamang nalibing nang buhay si Steve sa 
mga batong nadadaanan at walang walang habas na 
pinagsisisipa niya. The explicit words had been his 
constant companion since he woke up this morning. 

Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo? Una, 
kulang pa rin siya sa tao at hindi niya alam kung 
kailan babalik ang mga empleyado. Bakit kasi nauso 
pa ang epidemya?

Pangalawa, ang biglang pagwo-walk out ni 
Enteng ang inalmusal niya. Kung hindi siguro 
nagmagandang-loob si Aling Delia na pansamantalang 
pumalit sa anak ay baka ang pagmumura naman ng 
mga kliyente niya ang kanyang kasalo.

Akala niya ay okay na. 

Na-solve na ang problema niya lalo pa at kilalang 
magaling magluto ang matanda. Pero may isa pa 
siyang naging problema na tuluyan nang sumira sa 
araw niya.

Mantakin ba namang kung kailan niya gagamitin 
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ay saka naman walang gasolina ang pickup niya?

Anak ng tipaklong! 

Nasa labas pa man din ang shuttle ng resort at 
sumundo sa mga bisita mula sa airport.

Malilintikan sa kanya sina Josh at Paulo mamaya! 
Ugali na ng magkapatid na hiramin ang pick up sa 
gabi upang gumimik kasama ng mga barkada. Bagay 
na hindi naman niya tinututulan, sa kondisyong 
palaging i-full tank ang pagkatapos gamitin.

Akala niya malinaw ang usapan nilang magtitiyo. 
Pero ba’t siya nagtitiyagang maglakad ngayon palabas 
ng resort upang bumili ng gasolina?

Muli siyang napamura.

Sobrang isang kilometro rin ang kailangan 
niyang lakarin bago siya makalabas ng resort nila. 
Private road iyon na pinasementuhan niya. Mula kasi 
sa highway ay iyon ang daan patungo sa El Refugio. 

Malayo kasi sa kabihasnan ang resort nila hindi 
kagaya ng iba na halos along the road lang. Kung 
hindi ba naman matatawag na kamalasan ang 
nangyari sa kanya!

Bukod sa pickup at shuttle ay may dalawa 
pa silang tricycle na ginagamit na service ng mga 
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katiwala niya. Pero kung kailan kailangan niya ay 
sabay ring wala sa puwesto ang mga iyon. Ayon kay 
Mang Intoy, ang security guard ng El Refugio, ang isa 
ay ginamit para ihatid ang mga labada sa bahay ng 
mga ito. Doon iyon nilalabhan. 

Matapos maihatid ang labada ay pupunta pa raw 
ng bayan ang service upang magbayad ng mga bills. 
Tinext at tinawagan na niya’t lahat-lahat ay hindi pa 
rin niya makontak si Edwin, ang driver niyon. 

Ang isa naman ay ginamit na service para hakutin 
ang mga ipinaani niyang buko sa hacienda. Kasama sa 
menu ang buko salad kaya nagpaani at nagpakudkod 
na siya kahapon pa. Mahina ang signal ng network 
sa bundok at mahirap makontak ang driver kaya 
minabuti na lang niyang maglakad palabas ng resort 
upang makabili kaagad ng gasolina.

 Muli siyang napamura. Sa galit ay sinikaran niya 
pa ang nakitang batong haharang-harang sa daan. 
Lumipad iyon patungo sa kanal.

It was a long walk. Hindi pa masyadong sikat 
ang araw pero naliligo na siya sa sariling pawis. May 
bitbit pa siyang galunan ng gasolina. Binilisan niya 
ang paglakad upang makabalik kaagad ng resort.

Under different circumstances, he would be 
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grateful for the walk. Nabanat ang muscles ng mga 
buto niya at nakapag-exercise siya nang wala sa oras. 
Pero hindi siya natutuwa ngayon. Buwisit na buwisit 
siya. Kung kailan pa siya nagmamadali.

Binilisan pa niya ang paglalakad, nag-a-ala-
marathon na siya. He was running late already. 
Wala na siyang aabutang sariwang isda sa palengke 
sa ganitong oras. Kalahating milya pa ang lalakarin 
niya bago siya makalabas ng private road ng resort 
at bago niya marating ang highway. 

Saka lang siya makakakuha ng sasakyan 
patungong gasolinahan. Pagkatapos makabili ay 
babalik ulit siya ng resort upang punuin ang tangke 
ng pickup niya. Saka pa lang siya makakapamalengke.

Kapag kasi ganitong maaga pa ay hindi pa 
nagdaratingan ang mga bisita nila. Wala pang 
sasakyang papasok sa resort dahil kadalasan ay alas 
nueve ng umaga nagsisimula ang buhay roon. Alas 
siete pasado pa lang sa relos niya. 

Kailangan niya talagang pagtiyagaan ang 
maglakad. Sinasabayan niya ang paglalakad ng 
pagbuntong-hininga. Wala siyang magawa kundi 
doon ibunton ang init ng ulo niya. Aspaltado ang 
daan patungo sa resort nila kaya hindi mahirap 
maglakad. Malapad iyon, halos anim na metro rin 
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ang luwang. Napapagitnaan ang private road nila 
ng kadawagan.

Ang pagkakaalam niya ay pagmamay-ari ni 
Doña Ursula ang malawak na lupain sa bandang 
kanan niya. Resort din iyon na katabi ng sa kanya. 
Ang kaibahan nga lang ay hindi iyon pampubliko na 
kagaya ng El Refugio.

A huge part of the property was left undeveloped. 
Puro talahib iyon. Iyong sa bandang dagat lang ang 
inayos at maliit lang na espasyo ang inokupa para 
magkaroon ng resort. Hula niya ginawa iyon para 
sa anak-anakan. Balitang laki sa layaw ang anak ni 
Santiago kahit na hindi iyon tunay na anak ni Ursula.

He and Pia were not of the same age group kaya 
hindi niya masyadong kilala ang babae. Pero maliit 
lang ang Mahingan para hindi niya marinig ang 
tsismis sa babaeng iyon.

Prima donna, that’s what she was.

Ang masuwerteng nilalang. Kahit hindi magbanat 
ng buto ay nabubuhay nang marangya. Iyon ay dahil 
na rin kay Doña Ursula. 

Kilalang mayaman at astig sa bayan ng Mahingan 
ang donya. Ito na yata ang pinakamayaman sa 
kanilang lugar. Magaling kasing humawak ng pera, 
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tuso pa. 

Ganoon din kaya ang itinuro nito sa anak-
anakan? Wala siyang balita kung ano ang balak 
gawin ng donya sa pagmamay-aring resort. Pero 
kung sakaling ibenta iyon ay siya ang unang-unang 
makikipag-deal.

Mukhang pera si Doña Ursula, sigurado siyang 
hindi nito tatanggihan ang iaalok niyang malaking 
halaga. Marami-rami na rin siyang naipon. Alam 
niyang sobra pa iyon sa tunay na halaga ng lupain.

Through her property, Steve could expand his 
own. 

—————

Ngayon gustong magsisi ni Pia kung bakit panay 
pasarap sa buhay ang ginawa niya noon. Kung sana 
ay natuto siyang maging wais, sana ay hindi siya 
parang asong tanga na sunud-sunuran na lamang 
kay Tita Ursula.

Bakit kailangan nitong ipamukha ang lahat ng 
ibinigay nito sa kanya? 

Nananahimik silang mag-ama pagkatapos ay 
umeksena ang dambuhalang iyon. Oo nga, nahiga sila 
sa salapi simula nang makasama nila si Tita Ursula 
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pero pinakinabanagan naman nito ang daddy niya. 
Her father was just as shrewd as her stepmother 
was when it came to money matters. Kaya nga 
nagkaintindihan ang dalawa. Pareho kasing tuso. 

Come to think of it, kaya nga siguro nagpakasal 
ang mga ito ay dahil alam na pakikinabangan nila 
ang isa’t isa. Naggamitan, kumbaga.

Napapalatak siya. It was no secret that her father 
was no saint. Ano ba ang ginagawa ng isang fixer? 
Kumbaga, magkakulay ang dugo ng dalawa. At 
ngayon ay siya naman ang gagamitin ni Tita Ursula. 
Wala siyang choice kundi sundin ang ipinag-uutos 
ng mahadera niyang madrasta. Aalisan daw siya ng 
mana kapag sinuway niya ito.

She didn’t want to be like her stepmother, pero 
ayaw naman niyang maging pulubi. Papaano na 
siya kapag pinutol nito ang lahat ng kasaganaang 
nakasanayan na niya sa buhay? Saan siya pupulutin? 
Napangiwi siya.

Hindi bale, pansamantala lang naman ang 
gagawin niya. Tita Ursula promised that once Pia 
accomplished her job, hindi na siya nito gagambalain 
pa. 

Lahat daw ng layaw niya ay susundin nito. She’d 
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go back to the city and continue living like a princess. 
At lahat ng kayamanan nito ay isasalin na sa kanya. 

Napabuntong-hininga si Pia sabay pihit sa 
manibelang hawak niya. Deep in thought, she was 
not paying attention to the road. Buti na lang at wala 
siyang kasalubong o kabuntot na sasakyan. Aksidente 
siguro ang inabot niya.

Papunta siya ng El Refugio at first time niyang 
gagawin iyon. Maganda ang daan at taliwas sa 
inaasahan niyang dirt road, aspaltado iyon, halatang 
well maintained. 

Iginala niya ang paningin. May barbed wire ang 
magkabilang bahagi ng kahabaan ng daan. Ang alam 
niya, pag-aari nila ang katabing lupa ng resort ng 
mga Ervas, iyong nasa kaliwang banda niya ngayon, 
samantalang ang nasa kanan ay pag-aari ng gobyerno. 

Talahiban ang nasabing mga lupain kaya medyo 
kinakabahan siya. Kanina pa kasi siya nagpapatakbo 
ng sasakyan pero wala siyang napapansing motorista 
maliban sa kanya.

Lalo siyang ninerbyos nang may mapansin siyang 
pigura sa kalayuan na naglalakad. Medyo malayo 
pa ito, pero malinaw ang mga mata niya. Lalaki ang 
naglalakad at parang may bitbit na malaking bagay.
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Kinabahan siya. 

Shit! Bigla siyang nagpreno. Paano kung 
masamang loob ang makakasalubong niya? Aatras 
na lang ba siya ngayon pa lang? 

Muli siyang napamura sa isip nang mapansing 
nagsimulang tumakbo pasalubong sa kanya ang 
lalaki. Nabistahan na siya nito. Itinaas nito ang isang 
kamay at kumaway sa kanya. 

Iniatras niya ang kotse. Mahaba-haba na rin ang 
itinakbo niya papasok ng resort. Pero wala siyang 
pakialam, ang importante ay makalabas siya ulit.

Binalikan niya ng tingin ang lalaking tumatakbo. 
Humihiyaw na rin ito. Lalo siyang ninerbiyos. Hindi 
siya sanay sa mga ganitong eksena. Bakit kasi hindi 
niya naisipang magpasama sa katulong?

Kumaway ulit ang lalaki. This time ay 
dalawang kamay na ang ginamit. At natigilan siya. 
Iwinawagayway ng isang kamay nito ang isang puting 
bagay. 

Hindi iyon baril? Nakahinga siya nang maluwag. 
Nawala rin ang nerbiyos niya. Akala niya talaga 
kanina ay may dala itong armas. Huminto siya sa pag-
atras at nagmaniobra paabante. Pero dahan-dahan 
ang pagpapatakbo niya. She also checked the locks 
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on her doors and made sure the windows were all 
up. Mabuti na ang nakakasiguro.

Habang papalapit ay pinipigurahan niyang maigi 
ang kasalubong. The man was tall, about six feet. 
Kayumanggi at maganda ang pangangatawan. Lakad-
takbo na ang ginagawa nito palapit sa kanya.

Simpleng T-shirt ang suot nito at kupas na cargo 
shorts. Naka-tsinelas na goma, iyong mumurahin 
lang. May dala itong galunan at iyon ang iwinagayway 
nito sa kanya.

Nagtaka siya. 

Saan ito pupunta? 

She was actually busy assessing if it would be 
safe for her to help out the man. 

Nagulat siya nang katukin nito ang bintana 
sa banda niya. Nakalapit pala ito nang hindi niya 
namamalayan.

Hindi siya pangit, unang naisip ni Pia. 

He was actually handsome, matangos ang ilong at 
mapungay ang mga mata. Pero mahirap pagsamahin 
iyon sa mukhang parang mas mabigat pa sa mundo 
ang dinadalang problema.
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Hindi niya ito pinagbuksan ng bintana. She just 

stared at him. Muli nitong kinatok ang bintana niya 
at muling nanumbalik ang nerbyos niya. 

Help, basa niya sa sabi ng mga labi nito.

Tumaas ang mga kilay ni Pia pero hindi pa rin 
niya ibinaba ang bintana niya. 

Itinaas nito ang kamay na may hawak na galunan. 
Gasolina, he mouthed at itinuro ang daan palabas ng 
resort. Umakto pa itong nagmamaneho ng sasakyan 
upang maintindihan niya ang gusto nitong sabihin.

Ganoon? Kaya pala naglalakad dahil naubusan ng 
gasolina ang sasakyan. At ngayon ay magpapahatid 
sa kanya sa gasoline station?

Ay naku, matulungin naman siyang tao lalo na 
kapag buhay ang nakataya. But in this case, gusto 
niyang mapantastikuhan. 

Sariling sasakyan hindi alam kung paano 
aalagaan? Sayang, guwapo pa naman, pero ubod ng 
tanga. Inistorbo pa ang lakad niya.

Ibinaba niya nang bahagya ang bintana. Nakita 
niyang biglang nagliwanag ang mukha nito. 

Pero para itong binuhusan ng malamig na 
gasolina nang umiling siya. “Sorry, Mister, my mom 
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told me never to talk to strangers.”


