
Unexpected Prince Charming - Vanessa Corral

“No, Tita. Hindi ako makakapayag sa gusto n’yong 
mangyari,” tanggi ni Brianna nang marinig ang 
ipinagtapat sa kanya ng tiyahin. 

“I’m so sorry, Hija, pero nakakompromiso na 
ako.”

“Pero, Tita, kaligayahan ko ang nakataya rito. 
Paano n’yo nagawa sa akin ’to?” Hindi niya maitago 
ang pagdaramdam sa tinig.

May luhang nakaamba sa mga mata ni Karina. 
“Kasalanan ko ang lahat ng ito, Hija. Nalulong ako 
sa sugal kaya nagawa kong mangutang ng malaking 
halaga para tustusan ang bisyo ko. Umabot sa anim 
na milyon ang utang ko kay Mr. Ignacio at kung hindi 
ako makabayad sa kanya ay ipapakulong niya ako at 
kukunin niya itong bahay sa atin.” 

Naupo ito sa tabi niya at hinawakan ang 
kanyang mga kamay. “Ang pagpapakasal mo lamang 
sa kanya ang makapagtutubos ng utang ko. Tapos 
na ang kasunduan naming dalawa at hindi ka na 
puwedeng umatras dahil nakahanda na ang lahat ng 
kakailanganin para sa kasal ninyo.”
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“No!” mariing tutol niya. Sunud-sunod na 

napailing siya. “You can’t do this to me! Tayong 
dalawa na lang ang magkasama sa buhay, Tita. Paano 
n’yo nagawang gawin akong pambayad-utang sa 
lalaking iyon?” Napahikbi siya. “I’m sure may iba pa 
tayong maiisip na paraan para makabayad sa kanya. 
Pero hindi sa ganitong paraan. Ayoko!”

 “Try to understand, Hija. Hindi ko lang naman 
ito ginagawa para sa sarili ko. Iniisip ko rin ang 
kapakanan mo. Matanda na ako, anumang oras ay 
maaari na akong sumunod sa mga magulang mo. Pero 
bago mangyari iyon ay gusto ko munang makitang 
nasa maayos na kalagayan ka,” sinserong pahayag 
nito. “Mas mabuting tanggapin mo na ang bagay na 
ito. One of these days ay magaganap na ang kasal 
n’yong dalawa.”

“No, Tita, please... Hindi ko kayang magpakasal 
sa isang taong ni hindi ko pa nakikita,” pagsusumamo 
niya.

Marahang umiling ito. “Nakatakda na ang kasal 
ninyo, Hija, at malaking kahihiyan para sa kanya 
kung hindi ito matutuloy.”

“Iyan lang ba ang mahalaga sa inyo, Tita? Ang 
pagkakatubos ng utang ninyo at ang reputasyon ng 
lalaking iyon?”
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“Brianna...”

“At paano ka nakasisigurong magiging maayos 
ang kalagayan ko kapag mag-asawa na kami? He 
blackmailed you to force me into marrying him. Hindi 
malayong gawin rin niya sa akin iyon kapag ikinasal 
na kami. Kokontrolin niya ang buhay ko, Tita.”

“Sa tingin mo ba ay papayag ako sa kondisyon 
niya na pakasalan ka kung masama siyang tao? All 
right, he’s a shrewd businessman, pero alam kong 
magiging mabuti siyang asawa sa ’yo.”

“Pero hindi ko siya mahal!”

“Matututunan mo rin siyang mahalin, Brianna.”

Duda siya roon. She’d longed for romance... for 
love. Iyong uri ng pagmamahalan na mayroon ang 
mga magulang niya noong nabubuhay pa ang mga 
ito.

She’d dreamed of meeting a prince who would 
come along and sweep her off her feet. Ni sa 
panaginip ay hindi niya inakala na magpapakasal 
siya sa lalaking hindi pa niya nakikilala.

Isang malungkot na buntong-hininga ang 
pinakawalan niya. Talaga bang ganoon ang buhay? 
Malupit at mapaglaro? 
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Natigilan siya nang may pumaradang sasakyan sa 

labas. Narinig niya ang pag-igik ng gulong sa marahil 
ay biglang pagpreno ng driver. Nagkatinginan silang 
magtiya. 

“Sino ho kaya ang dumating?” nag-aalalang 
tanong niya at humakbang palabas ng dining room 
kasunod ang tiyahin. Nasa sala na sila nang bumalya 
pabukas ang pinto at iniluwa niyon ang tatlong lalaki. 

“Mga tauhan kami ni Mr. Ignacio at kailangan 
n’yong sumama sa amin, Miss Brianna,” bungad 
ng isa. Malalaking tao ang mga ito at siguradong 
masasaktan lang siya kung pipilitin niyang manlaban. 
Wala sa loob na napahawak siya sa kamay ni Karina. 

“Kung sasama ako sa inyo, maipapangako ba ni 
Mr. Ignacio na tutupad siya sa kasunduan nila ng tita 
ko?” malumanay na tanong niya. Sinisikap niyang 
huwag magpaapekto sa presence ng mga ito. 

“May isang salita ang boss namin. Pero matutubos 
lang ang pagkakautang ng tita mo kung papayag kang 
magpakasal sa kanya.”

They strode toward her. Napahakbang paatras 
si Brianna. Subalit bago pa man niya magawang 
humakbang muli ay mahigpit na nahawakan ng isa sa 
mga lalaki ang kamay niya. Hinila siya nito palabas 
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ng kanilang bahay. Nagpumiglas siya ngunit walang 
nagawa ang lakas niya laban dito.

“Wala kaming gagawing masama sa ’yo, Miss 
Brianna, kaya sumama ka sa amin nang maayos.”

“Tita!” Hilam na sa luha ang kanyang mga mata 
nang nilinga ang tiyahin.

“I’m so sorry, Hija,” anito na umiiyak na rin.

“Bitiwan n’yo ako!” sigaw niya. Pinipilit pa rin 
niyang manlaban.

Pero para siyang nagsasalita sa hangin. Sa halip 
ay inakay siya ng mga ito sa nakaparadang sasakyan. 
Magkahalong galit sa Mr. Ignacio na iyon at awa sa 
sarili ang nararamdaman niya. Tila ba nag-iisa na 
lang siya sa mundo. 

Ang Tita Karina niya na siyang nag-iisang taong 
pinagkakatiwalaan niya ang gumawa nito sa kanya. 
Gusto man niyang magalit dito, pero hindi niya 
magawa. Biktima lang din ito ng walang-puso at 
mapagsamantalang si Mr. Ignacio. Lalong tumindi 
ang pagkahabag niya sa sarili habang umaandar 
ang sasakyan patungo sa lugar na ngayon pa lang ay 
itinuturing na niyang impiyerno.   

—————
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Hanggang sa makarating sila sa isang magarang 

bahay ay nanatiling walang kibo si Brianna. Apat na 
palapag iyon at kompleto sa mga mamahaling gamit. 
Pero sa kabila ng karangyaang nakikita niya ay takot 
at pangamba ang namamayani sa kanyang puso.

Inakay siya patungo sa itaas ng isa sa mga 
kasambahay na sumalubong sa kanila. Habang 
pumapanhik sila sa hagdanang paikot na tila 
higanteng pamaypay ay lalong tumindi ang takot 
niya. Mistula siyang preso na hahatulan ng bitay 
anumang oras.

Huminto sila sa isa sa mga pinto at binuksan 
iyon ng katulong. Tumambad sa kanya ang isang 
napakagandang silid. 

“Dito n’yo na lang hintayin si Mr. Ignacio.” 

Nang iwan siya nito ay wala sa loob na naupo 
ang dalaga sa gilid ng kama. Para siyang nasa loob ng 
silid ng isang prinsesa. Sa ibang pagkakataon siguro 
ay ikatutuwa niya ang pagkakaroon ng ganoong 
kuwarto. 

Pero sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay 
nasa loob siya ng isang kulungan.

Napapikit siya nang marrin. Ano na ang 
mangyayari sa kanya? 
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Ito ba ang kailangang maging kapalit para 

mailigtas niya ang tiyahin? Unti-unti siyang kinakain 
ng takot at kaba habang papalapit ang oras ng 
pagkikita nila ni Mr. Ignacio. Tuksong nabuo sa 
kanyang balintataw ang maaaring hitsura ng 
mapapangasawa niya. Malaki ang tiyan, pustiso ang 
ngipin, kulubot ang balat, mukhang demonyo...

Ipinilig niya ang ulo. Parang hindi yata niya 
kakayanin iyon. Pero paano ang Tita Karina niya? 
Makakaya ba niyang makita itong nakakulong? 

Mula nang maulila siya ay ito na ang nag-alaga 
sa kanya. Wala siyang maipipintas dito dahil naging 
napakabuti nito sa kanya. Subalit nang sumama 
sa ibang babae ang asawa nito ay nalulong na ang 
tiyahin sa sugal na nagdulot ng malaking problema 
sa kanila. 

Hindi man sila maituturing na mahirap ay hindi 
rin sila ganoon kayaman para mabayaran ang anim 
na milyon na utang nito. 

Humugot siya ng malalim na hininga kasabay 
ng muling pag-iinit ng kanyang mga mata. Lumakad 
siya patungo sa bintana at binuksan iyon. Tumambad 
sa kanya ang malawak na hardin. Namumutakti iyon 
sa sari-saring bulaklak na halatang inaalagaan nang 
husto. Ang mga punong-kahoy sa gilid ay maayos 
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ding nakahilera.

Bahagya siyang napapitlag nang biglang bumukas 
ang pinto. Kinabahan siya nang maramdaman ang 
presence ng kung sino mula sa kanyang likuran. 
Hindi niya magawang lumingon sa takot na maaaring 
tama ang hula niya tungkol sa hitsura ng lalaki. Baka 
himatayin lang siya.

“Prepare yourself. Our wedding will start in an 
hour.” The timbre of his voice rippled through her. 
It was sexy and dangerous. At hindi boses-matanda.

Lilingunin na sana niya ang nagsalita, pero 
nakalabas na ito ng kuwarto. Tulalang napatitig siya 
sa nakasarang pinto. 

Talaga bang pumasok doon si Mr. Ignacio para 
sabihing ngayon na sila magpapakasal? 

Hindi pa man siya nakakabawi sa kabiglaan, 
isang warning knock ang narinig niya. Bumukas ang 
pinto at magkasunod na pumasok ang limang katao. 
Tinulungan siya ng mga ito mula sa pagbibihis, pag-
apply ng makeup at pag-ayos ng buhok niya. 

“You look stunning, Dear!” bulalas ng makeup 
artist matapos siyang ayusan. 

Maging si Brianna ay hindi makapaniwala sa 
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nakikitang anyo sa salamin. Napakaganda niya sa 
suot na wedding gown. 

“Tayo na at baka naiinip na sila sa kapilya,” 
anyaya nito at hinawakan siya sa braso upang igiya 
palabas ng kuwarto. 

—————

Ang kasal ay ginanap sa isang kapilya. Habang 
nagmamartsa si Brianna palapit sa altar ay walang 
tigil sa pagtulo ang kanyang luha. Mabuti na lang at 
mahaba ang belo niya, kahit paano ay natatakpan 
niyon ang kanyang mukha. 

Kakaunti lang ang mga taong naroon. Pamilya at 
malalapit na kaibigan siguro ni Mr. Ignacio ang mga 
ito. Napansin din niya ang kanyang Tita Karina na 
nakaupo sa unahang pew. The older woman smiled 
at her reassuringly.

Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod 
nang makita ang matangkad na lalaking nakasuot ng 
itim na tuxedo malapit sa altar. 

Nang humarap ito sa kanya, kulang na lang ay 
malaglag ang magkabilang panga niya. Paano ay 
hindi matandang kulubot ang mukha at malaki ang 
tiyan ang nakita niya kundi isang napakaguwapong 
lalaki. Napakislot siya nang kunin nito ang nanlalamig 
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niyang kamay at inalalayan siyang maupo sa 
mahabang silya. 

Hindi niya alam kung paano nagsimula at natapos 
ang kasal. Basta ang alam niya ay walang halikang 
naganap sa pagitan ng bride at groom. Kahit paano 
ay nakahinga siya nang maluwag. Hindi niya alam 
kung paano siya magre-react sakaling hagkan siya 
nito sa harap ng lahat ng mga tao sa kapilyang iyon. 

Lumapit ang mga bisita at binati sila. Pagkatapos 
ay kaagad siya nitong iginiya sa labas ng kapilya kung 
saan may naghihintay na sasakyan.  

“Congratulations ho, Sir Damien, Ma’am 
Brianna,” bati ng lalaki na sa tingin niya ay ang driver 
ng sasakyan. 

“Thanks, Alfred.”

Napalunok siya nang marinig uli ang boses nito. 
Lalaking-lalaki at tila nang-aakit. 

Binuksan nito ang pinto ng kotse. “Get in the 
car,” anito sa maawtoridad na tinig. “I cancelled the 
reception, kaya maaari ka nang umuwi sa bahay.”

“Ha?”

“You heard me. May gagawin pa ako, kaya 
mauuna ka nang umuwi.”
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Nanatili siyang hindi kumikilos. “Paano kung 

ayoko?” hamon niya. 

“You are my wife now, Brianna. Kaya susunod 
ka sa lahat ng gusto ko,” paalala nito. 

Napabuntong-hininga siya. Sayang ang gandang 
lalaki nito dahil magaspang ang ugali.

“Ikaw na ang bahala sa kanya, Alfred.”

She watched him strode away and take another 
car. He was such a sight to see. Pero hindi iyon 
nakabawas sa inis na nararamdaman niya rito. 

 “Hindi man lang niya sinabi kung saan siya 
pupunta,” himutok niya, saka pumasok sa loob ng 
kotse.

Habang nagbibiyahe ay inabala ni Brianna ang 
sarili sa pagmamasid sa labas ng bintana kaysa isipin 
ang damuhong Damien na iyon.

“Alam n’yo, Ma’am, masuwerte kayo at si Sir 
Damien ang napangasawa ninyo,” mayamaya ay sabi 
ni Alfred.

Napasimangot siya. How come she didn’t feel 
particularly lucky right now? 

“Bakit n’yo ho nasabi iyan?” tanong niya rito.
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He adjusted the rearview mirror. “Mabait kasi 

’yang si Boss.”

“Si Damien?”

“Oho. Siya lang naman ang boss ko.”

“Magkano po ang ibinayad niya sa inyo para 
papurihan n’yo siya nang ganyan?”

Natawa ito nang malakas. “Naku, Ma’am! 
Palabiro rin pala kayo, ano?”

Natawa rin siya. Hindi kasi siya nagbibiro.

Muli siyang tumanaw sa labas ng bintana. Alas 
ocho na ng gabi. Hindi niya akalain na sa loob lamang 
ng ilang oras ay biglang nagbago ang buhay niya. 
Tinitigan niya ang singsing sa daliri. Ano kaya ang 
magiging kahihinatnan ng pagpapakasal niya kay 
Damien? Sapat na ba ang mga sinabi ni Alfred para 
maniwala siya na mabuting tao ang lalaking kanyang 
pinakasalan? 
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Damien sipped his whisky, his second in half an hour. 
Kakakasal pa lamang niya pero naroon siya sa isang 
bar at nagpapakalunod sa alak. Had anyone told him 
a few months ago that he’d be in this position, being 
married, he’d have laughed. 

Ipinikit niya ang mga mata nang maalala ang 
pag-uusap nila ng daddy niya ilang buwan na ang 
nakalilipas...

“Why can’t you be more like your brother, 
Damien?” 

He stifled a groan. “What about Darren, Dad?” 

“Darren is settled. He has a lovely wife and two 
kids. At kahit mamatay man ako ngayon ay hindi 
ako mag-aalala dahil alam kong hindi siya tatandang 
mag-isa.” Humilig si Mr. Dave Ignacio sa swivel chair 
at tinitigan siya. “Your brother has accomplished more 
before he reached your age.”

“Tell me, Dad,” he countered, “was Darren the son 
who doubled our textile company’s net worth in just 
a year? Siya ba ang nagpalago nitong kompanya and 
got those deals and expanded our operations? No, it 
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was not him. It was your other son.”

“I’m not talking about his career, but as a family 
man.”

Shit, how he hated this conversation! Laging ganito 
na lang ang paksa nilang mag-ama sa tuwing nag-
uusap sila. Matagal nang nagretiro ang daddy niya 
at kahit pa sabihing siya na ang bagong CEO nitong 
kompanya ay posible pa ring magbago ang isip nito 
at ibigay sa nakatatandang kapatid niyang si Darren 
ang posisyon. He had brains and drive to continue 
what his father had started. Pero hangga’t hindi siya 
nakakapag-asawa ay nanganganib na maagaw ng iba 
ang iniingatan niyang posisyon. 

The way his father talked about marriage, it all 
sounded so simple. But love had never come easily to 
him. And though he started dating since high school 
and always had the prettiest girl in his arms, those 
women would never make him tie the knot. 

“Time is running out, Son. You’re already twenty-
eight. You can’t stay a bachelor for the rest of your 
life. Darren got married at twenty-five and has two 
wonderful kids at thirty.”

“Why does a wife and kids qualify him to run this 
company?”
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“Dahil may pamilya na siya at sa ayaw o gusto niya 

ay kailangan niyang maging pursigido sa pagtatrabaho 
para tustusan ang mga pangangailangan ng mag-iina 
niya.”

“Darren would never run this company, Dad. Alam 
n’yo ’yan. He’s an archeologist at mas interesado pa 
siyang maghukay ng mga buto kaysa pag-aralan ang 
stock market.”

His father sighed. “Ilang babae na rin ang 
nababalitaan kong dine-date mo. I’m sure kahit isa sa 
kanila would make a suitable wife for you.”

“I’ve dated them for fun and that’s it. I can’t marry 
someone I don’t love just so I can say I’m married.”

Dave crossed his arms over his chest. “Well, then... 
either you get married before the end of the year or 
your brother will be taking your position.”

Naghihimagsik ang loob na sinaid ni Damien ang 
laman ng kopita. Unlike him, love and marriage had 
been so easy for his father and brother. Para sa kanya, 
imposible na siyang makahanap ng babaeng tulad ng 
kanyang ina at sister-in-law. Strong yet submissive 
at perfect wife material. Ngunit alam niyang seryoso 
ang ama niya sa gusto nitong mangyari.

Isa siya sa mga dahilan ng paglago ng Eastern 
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Silk Textile, ang itinuturing na pinakamalaking textile 
company sa buong Southeast Asia. Dugo at pawis 
ang ipinuhunan niya para lumago iyon at hindi niya 
basta-basta bibitiwan ang karapatan niya roon.

Tiningnan niya ang kanyang wristwatch; halos 
alas nueve na. Baka tulog na si Brianna nang ganitong 
oras. 

A sliver of guilt shot through him when he 
remembered his wife. Alam niyang mali siya sa 
ginawa niyang pamba-blackmail sa tiyahin nito. Pero 
ang pagpapakasal niya rito ang tanging solusyon 
na naisip niya para hindi mawala sa kanya ang 
kompanya. 

He sighed. He could still remember the first 
time he saw her. That was three months ago. He was 
driving his car for almost two hours at madilim na 
nang mapadpad siya sa isang parke...

He strolled into the small park. Halos okupado ang 
lahat ng mga benches, kaya nagpasya siyang maupo sa 
lilim ng isang mayabong na puno. Gusto muna niyang 
pansamantalang makalimutan ang mga problema 
niya. 

He was not avoiding marriage and having a family, 
pero ano ang magagawa niya kung hanggang ngayon 
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ay hindi pa rin niya nakikita ang babaeng gusto niyang 
makasama habambuhay? 

Napabuntong-hininga siya at tumingala sa langit. 
It was a clear night at nagkalat ang mga bituin. He 
wondered if it was possible for these stars to lead him 
toward his perfect woman. 

 “I wish to find my Prince Charming someday...”

Nilingon ni Damien ang babaeng nagsalita. Tulad 
niya ay nakaupo ito sa kabilang bahagi ng puno. 
Nakapikit ito at may hawak na cupcake na may 
nakasinding kandila sa ibabaw niyon.

Sandaling natigilan siya at tinitigan ito. Naka-
ponytail ang buhok ng babae ngunit may ilang hiblang 
kumawala mula sa pagkakatali at inililipad ang mga 
iyon ng hangin. 

“Sana ay magbago na si Tita Karina,” anito habang 
nanatiling nakapikit. “At sana ay maging masaya rin 
ang bawat taong nagsi-celebrate ng birthday ngayon 
tulad ko.”

Hindi mapigil ng binata ang ma-amuse. She was 
unique... and he noticed for the first time that she was 
pretty...

Mula nang gabing iyon ay lihim niyang 
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pinasubaybayan ang babae. Hindi niya alam kung 
ano ang nagtulak sa kanya para gawin iyon. Basta 
ang alam niya ay gusto niyang malaman ang lahat-
lahat tungkol dito. 

Her name was Brianna Ventura. Ulila na ito at 
nakatira kasama ang tiyahin nitong nalululong sa 
sugal. Napag-alaman din niyang volunteer nurse ito 
sa isang ospital sa bayan. 

Marami pa siyang natuklasan na magagandang 
bagay tungkol dito at kasabay niyon ang desisyon 
na nabuo sa kanyang isip. He knew his father would 
consider Brianna a perfect catch for a wife. 

Pinautang niya ng anim na milyon ang Tita Karina 
nito—ang halagang alam niyang hindi nito kayang 
tanggihan. At gaya ng inaasahan, naipatalo nito sa 
sugal ang pera sa loob lamang ng ilang araw. Noong 
una ay hindi ito pumayag sa kondisyong hiningi niya, 
pero nang takutin niya itong ipapakulong at kukunin 
ang bahay nito ay pumayag na rin itong ipakasal sa 
kanya ang pamangkin.   

Alam niyang nasaktan si Brianna sa ginawa 
niya at galit ito sa kanya. She wished for a Prince 
Charming, pero sinira niya ang pangarap nitong 
makatagpo ng lalaking mamahalin. Ikinulong niya ito 
sa isang pagsasamang walang matibay na pundasyon 
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sa simula pa lang. Parang gusto niyang sipain ang 
sarili kanina nang makita ang babae habang umiiyak 
itong naglalakad papunta sa altar. 

And when he looked at her eyes during their 
‘I do’s’, he felt something strange inside him that 
he couldn’t quite explain. At isang bagay lang ang 
napagtanto niya nang mga sandaling iyon. Whether 
his position was at stake or not, he would still want 
Brianna. He would try his best to think of ways to 
make her smile again. 

He knew their first night would be difficult, but 
he’d do his best to make her feel comfortable. And 
even if he might not be the Prince Charming she 
wished for, he would make sure that he was the man 
she deserved. 

—————

Kahit anong pilit niyang matulog ay tila ayaw 
dalawin ng antok si Brianna. Bandang alas nueve 
kanina ay nahiga na siya ngunit hanggang ngayon 
ay dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. 
Hindi talaga siya mapakali. Kung anu-ano kasi ang 
gumugulo sa isip niya. 

Hindi naman siguro iyon dahil sa suot niyang 
pajama na tanging disenteng damit na nakita niya 
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sa closet kanina. Sangkaterbang designer clothes ang 
nasa aparador niya na galing pa raw kay Damien. 
Pero hindi niya kayang suotin ang mga negligees 
na naroon dahil halos kita na pati kaluluwa niya. 
Namangha rin siya nang mabuksan ang jewelry box 
na kasama ng mga damit. Siguradong hindi biro ang 
halaga ng mga alahas na nasa loob niyon. 

Ito ang unang gabi nila bilang mag-asawa at 
kahit ano pa ang sirkumstansya ng papapakasal nila 
ay legal iyon. Ibig sabihin ay may karapatan sa kanya 
si Damien bilang asawa nito. Bigla siyang kinilabutan 
sa maaari nitong gawin sa kanya.

Napabalikwas siya ng bangon mula sa kama at 
hinawakan ang dalawang pisngi saka bumulong. 
“Relax, Brianna. Masyado kang nate-tense. Eh, 
ano naman kung asawa mo na ang ugok na iyon? 
Huwag kang pumayag sa gusto niyang mangyari. 
Magkamatayan na muna bago niya makuha ang 
iniingatan mong puri.”

Para mawala ang tensyong nararamdaman ay 
nagpasya siyang lumabas ng kuwarto. Tulog na 
marahil ang mga katulong dahil napakatahimik ng 
buong bahay. 

Dumerecho siya sa kusina upang kumuha ng 
makakain. Naalala niyang tanghalian pa ang huling 
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kain siya. Kaya na rin siguro hindi siya makatulog 
dahil walang laman ang kanyang sikmura.

Nasa kasarapan na siya sa pagkain nang mag-
ring ang kanyang cellphone. Ang Tita Karina niya 
ang tumatawag. 

“Napatawag ho kayo, Tita?” aniya.

“Gusto lang kitang kamustahin, Hija. Hindi kasi 
ako makatulog.”

“Ako nga rin, eh. Naninibago pa siguro ako rito 
sa bahay.”

“How about your husband? Magkasama ba kayo 
ngayon?”

“Hindi ko siya kasama. Kanina pa siya umalis at 
hindi pa bumabalik.”

“Umalis ’ika mo?” nagtatakang tanong nito. 
“Aba’y kakakasal n’yo lang, ah.”

“Tita naman, hindi ho kami normal na mag-
asawa.”

Narinig niyang bumuntong-hininga ito sa 
kabilang linya. “Alam ko iyon, Hija. Kaya lang ay ano 
na lamang ang iisipin ng ibang tao lalo na’t hindi kayo 
magkasama ng asawa mo sa unang gabi ng inyong 
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kasal?”

“Hayaan mo silang mag-isip, Tita.”

“Siyanga pala, mababait ba sila sa ’yo diyan?” 
usisa nito.

“Opo.”

Para siyang prinsesa kung ituring ng mga 
kasambahay rito mula nang dumating siya. Lahat ay 
handa siyang pagsilbihan.

“Hija, alam kong nagtatampo ka pa rin sa akin 
hanggang ngayon at hindi kita masisisi kung iyon 
ang nararamdaman mo,” anito sa malungkot na 
tinig. “Pero maniwala ka sa akin, ilang beses akong 
tumanggi sa gustong mangyari ni Mr. Ignacio.”

“Tita—”

“Pasensya ka na sa akin, Hija.” Sunud-sunod ang 
paghinga nito na tila pinipigil ang pag-iyak. “Nangako 
ako sa mama’t papa mo na aalagaan kita pero hindi 
ko nagawa iyon. Hiyang-hiya ako sa ’yo, Brianna.”

“Kalimutan n’yo na ’yon, Tita. Inaamin kong 
nagalit ako sa ginawa n’yo. Pero kayo na lang ang 
natitira kong pamilya at alam n’yo namang hindi ko 
kayang magtampo sa inyo nang matagal.”
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“Oh, Hija!”

May ilang minuto rin silang nag-usap bago ito 
nagpaalam. Bahagyang gumaan ang dibdib niya 
pagkatapos ng pag-uusap nila. Doon niya tuluyang 
napagtanto na higit niyang kailangan ang tiyahin sa 
panibagong yugtong ito sa kanyang buhay. 

Pagkatapos niyang hugasan ang pinagkainan ay 
nagpasya siyang pumanhik sa itaas. Ngunit tamang-
tamang pagtapak niya sa loob ng kuwarto ay siya 
namang paglabas ni Damien mula sa banyo. Nakatapi 
lang ito ng tuwalya. Napatili siya at dali-daling 
lumabas. 

“Brianna, wait!”

“B-bakit ka nakahubad?” kandautal niyang 
tanong dito. 

“I took a bath.”

Dahan-dahan siyang pumihit paharap dito. 
“Eh... kailan ka pa dumating?” Biglang nanuyo ang 
lalamunan niya nang pasadahan ng kanyang mga 
mata ang tila inukit ng iskultor na katawan nito. 

“I arrived half an hour ago.” Tumalikod ito at 
lumapit sa closet upang kumuha roon ng boxer shorts 
at t-shirt. “Sa banyo na lang ako magbibihis. I’m so 
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sorry about this. Ang akala ko kasi ay mamaya ka pa 
matatapos sa pagkain.”

Napamaang si Brianna. Bakit hindi man lang niya 
napansin ang pagdating nito?

Paglabas nito ng banyo ay hindi pa rin siya 
umaalis sa puwesto niya kanina. Pagdaan ng lalaki sa 
kanyang harapan ay nalanghap niya ang panlalaking 
amoy nito. Wala sa sariling napapikit siya. It was like 
a fresh scent of sandalwood at parang ang sarap-sarap 
amuyin. 

“Masama ang magpalipas ng gutom,” anito 
mayamaya.

 Napatingin siya rito. “Hindi kasi ako sanay na 
kumaing mag-isa, kaya hindi ko namalayang hindi 
pa pala ako naghahapunan.”

 “Kung ganoon, sabay na tayong kumain ng 
breakfast bukas bago ako pumunta sa opisina.”

Hindi niya alam kung bakit biglang naging kaswal 
ang pag-uusap nila sa isa’t isa. Pero mas ikinagulat 
niya ang sunod nitong ginawa.

He knelt in front her and folded the end of her 
pajama up to her leg. 

“T-teka, ano’ng ginagawa mo?”
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“Hindi mo ba nagustuhan ang mga bago mong 

damit?” tanong nito. “Ang haba-haba nitong pajama 
ko sa ’yo.”

Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. “Sa ’yo 
ang pajama na ‘to?”

“Yeah.”

Pinamulahan siya ng mukha. “Naku, pasensya 
ka na, hindi ko kasi alam...”

“It’s okay. Pasasamahan na lang kita bukas sa 
assistant ko para makapamili ka ng mga damit na 
gusto mo,” anito habang tinutupi naman ang kabilang 
dulo ng pajama. 

“S-salamat,” aniya na hindi pa rin nakahuma sa 
kabiglaan. 

Inaasahan niyang may sasabihin pa si Damien, 
pero tumayo lang ito at tinitigan siya. His height was 
probably more than six feet and his physique gave 
him a powerful aura. 

“Bakit? May dumi ba ako sa mukha?” tanong 
niya na na-conscious bigla. 

 “No. I just want to apologize dahil bigla na lang 
kitang iniwan kanina pagkatapos ng kasal natin.”
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Napatitig siya sa guwapong mukha nito saka 

marahang tumango. Nagtaka man sa biglaang 
pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya ay hindi 
siya nagpahalata. 

“By the way, there’s something that I wanted to 
do na hindi ko nagawa sa kasal natin kanina.”

Napalunok siya nang bigla nitong ilapit ang 
mukha sa kanya at nalanghap niya ang mabangong 
hininga nito. 

“A-ano’ng ibig mong sabihin?” Nataranta siya 
bigla.

His eyes shone in amusement and his lips curved 
into a sexy smile. “I forgot to kiss my bride.” 

Naalarma siya at umatras. “Hoy, Mister!” Halos 
mabingi siya sa lakas ng dagundong ng kanyang 
dibdib. “Hindi porque’t kasal na tayo ay magagawa 
mo na sa akin ang gusto mo.”

“I know. Pero wala naman akong gagawing 
masama sa ’yo.” Napakalapit nito at tila lalo yata 
siyang kakapusin ng hininga. 

Umakma siyang lalayo nang bigla siya nitong 
hapitin sa baywang. 

“Ano ba! Bitiwan mo ako, kung hindi’y sisigaw 
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ako!”

“I want to claim that kiss now,” he whispered 
huskily. 

“H-hindi puwede... dahil... Puwede bang huwag 
mo akong tingnan nang gan—”

Walang anu-ano ay hinalikan siya nito sa pisngi 
sa labis na pagkabigla niya. 

“Good night, Mrs. Ignacio,” bulong nito bago 
siya pinakawalan.

Kumuha ito ng unan at kumot sa cabinet saka 
humiga sa couch. “Dito na ako matutulog.”

Nahiga na rin sa kama si Brianna habang pinipilit 
na kalmahin ang sarili. Pumikit siya pero malabong 
makatulog siya habang nasa iisang kuwarto lang 
sila ni Damien. Kung kanina nga na wala ito roon 
ay halos hindi na siya mapakali, ngayon pa kaya na 
magkasama na sila?

Tinitigan niya ang nakatalikod na lalaki. 
Mukhang nakatulog kaagad ito. Hanggang ngayon 
ay nararamdaman pa rin niya ang init ng mga labi 
nito sa kanyang pisngi. Idagdag pa ang pakiramdam 
na hatid ng pagkakadaiti ng kanilang mga katawan 
nang hapitin siya nito sa baywang. 
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“Nakakainis,” impit na bulong niya. 

Ilang sandali pa ay kinain na rin ng antok ang 
diwa niya. 
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Brianna slowly opened her eyes to the morning 
light filtering through the bedroom blinds. Kinusut-
kusot niya ang mga mata. Hindi pamilyar sa kanya 
ang kinaroroonan niya kaya ilang sandali rin siyang 
nanatili sa kinahihigaan.

Nang tuluyan nang magising ang kanyang diwa 
ay saka niya naalala kung nasaan siya. Naroon nga 
pala siya sa mansyon. Sa bahay ni Damien, ang asawa 
niyang hilaw. Sinipat niya ang relo sa side table; 
mag-a-alas cinco pa lang ng umaga. Mabilis siyang 
bumangon ng kama at nagtungo sa banyo. Nagsepilyo 
siya at naghilamos ng mukha. 

Pagkatapos ayusin ang sarili ay nagpasya 
siyang lumabas ng silid. Subalit natigilan siya nang 
mapadako ang tingin niya kay Damien na tulog na 
tulog sa sofa. Iiling-iling na nilapitan niya ito.

Sprawled on the couch, he lay with one arm 
above his head, the other off the side. His upper 
body was bare and the sheet bunched around his 
waist. Nainitan siguro ito nang nakaraang gabi kaya 
hinubad nito ang t-shirt. Ang boxer shorts kaya nito? 
Suot pa rin ba nito?

3
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Bigla ay parang gusto niyang batukan ng sarili. 

Kailan pa naging madumi ang utak niya? Hinayaan na 
lang muna niya ang sarili na titigan ito, tutal naman 
ay hindi nito alam ang ginagawa niya. He looked so 
peaceful in his sleep, so devilishly handsome and 
undeniably sexy. At sino ang mag-aakala na asawa 
niya ang ganito kaguwapong nilalang?

Natigilan siya. Teka, bakit panay ang puri niya sa 
kumag na ito? What the heck was happening to her? 

Kaysa saan pa makarating ang kanyang 
imahinasyon ay minabuti niyang lumabas na lang 
ng kuwarto. 

—————

Gaya ng ipinangako ni Damien ay sabay silang 
nag-agahan. Nasa magkabilang panig sila ng dining 
table at hindi niya mapigilang humanga sa angkin 
nitong kakisigan sa suot na business suit. 

“I might come home late. Pero papupuntahin ko 
rito ang assistant kong si Eloise para hindi ka mainip. 
You can go shopping o mag-relax sa spa if you want.”

Napapantastikuhang tinitigan niya ito. 
“Napapansin kong masyado ka yatang mabait sa 
akin,” puna niya.



Unexpected Prince Charming - Vanessa Corral
“Masama ba ’yon?”

“Oo, lalo na’t pinilit mo lang naman si Tita na 
ipakasal ako sa ’yo.” Nagtaas siya ng isang kilay. 
“Linawin nga natin ’to, Damien.”

Ngumiti ito. “Okay, what?”

“Kaya mo ba ’to ginagawa dahil gusto mo lang... 
alam mo na.” Hindi yata niya kayang sabihin ang 
naiisip niya. 

Kumunot ang noo nito. “No, I don’t know.”

Wala sa loob na napakagat-labi siya. Binalingan 
niya ang asawa. Nakamasid lang ito sa kanya, 
hinihintay ang kanyang sasabihin. 

“Bria?” 

Bria... Ito lang ang tumawag sa kanya niyon.

“K-kalimutan mo na lang ang sinabi ko.” Bakit 
parang ang sarap yatang pakinggan ng pangalan niya 
kapag ito ang bumibigkas? “Sa ngayon... kumain ka 
na lang.”

Napabuntong-hininga ito, tila nahuhulaan ang 
nasa isip niya. “Look, Bria, kahit kailan ay hinding-
hindi kita pipilitin sa isang bagay na ayaw mo. We 
will only be sharing the same room but not the same 
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bed, kaya huwag kang mag-alala.”

Iningusan niya ito. “Hindi ako nag-aalala,” kaila 
niya. 

Natawa si Damien.

“Bakit mo ako pinagtatawanan?”

“I was laughing ’cause I find it cute when you’re 
angry.”

Pinagmasdan siya nito. Pinamulahan siya ng 
mukha. “Uhm... Damien?”

 “Yes?” Nakangiti na naman ito. 

“Ngayong mag-asawa na tayo, paano na ang 
trabaho ko?”

“Ayoko nang bumalik ka pa sa dati mong trabaho, 
Bria. But if you want, you can work for our company. 
You can do charitable work sa pamamagitan ng 
Eastern Silk Textile Foundation. Tumutulong ito sa mga 
batang may malulubhang karamdaman at nagbibigay 
ng scholarship sa mga matatalino at deserving na 
out-of-school youth.”

Napaisip siya bigla. Wala naman sigurong 
masama kung tatanggapin niya ang alok nito. Noon 
pa man ay pangarap na niyang makatulong sa iba 
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kahit sa mumunting paraan na alam niya. Kaya nga 
siya kumuha ng Nursing hindi para mag-abroad kundi 
para makapaglingkod sa mga taong may sakit. 

“So, ano’ng desisyon mo?” untag nito sa pag-iisip 
niya. 

“Pumapayag na ako.”

“Great. Just tell me kung kailan mo gustong 
magsimula.”

“Next week.” Tumawa ito. “O, bakit?”

“Nothing. Natutuwa lang ako. Hindi ko kasi ini-
expect na papayag ka agad.”

 Nagkibit-balikat siya. “Wala rin naman akong 
gagawin dito sa bahay, kaya mabuti na iyong may 
pinagkakaabalahan ako. Pero aayusin ko muna ang 
resignation ko sa ospital.”

Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na ito. 
“Siyanga pala, ipinakuha ko na kay Alfred ang mga 
gamit mo sa bahay n’yo. Nandito na iyon mayamaya.”

—————

Naging kainip-inip para kay Brianna ang halos 
dalawang oras na pananatili sa mansyon. Natawagan 
na niya ang kanyang Tita Karina, naihatid na rin ni 
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Alfred ang mga gamit niya at tapos na rin niyang 
linisin ang kuwarto nilang mag-asawa sa kabila ng 
matinding pagtutol ng katulong na siyang dapat 
maglinis niyon. Nakapag-ikot na rin siya sa buong 
bahay. Mayroon iyong walong silid bukod pa sa 
library, entertainment room at private gym. 

Bandang alas diez nang isang bisita ang 
dumating. Nasa late forties ang babae at eleganteng 
tingnan sa suot na pants at blazer. 

“Good morning, Ma’am. I’m Eloise, Mr. Ignacio’s 
personal assistant.” Nilapitan siya nito at kinamayan. 
“Your husband asked me na asikasuhin kitang mabuti. 
Kaya sabihin n’yo lang sa akin kung ano ang gusto 
n’yong gawin o gustong puntahan at ako ang bahala 
sa inyo.”

Nakangiting tumango siya. “Salamat. And please 
call me ‘Brianna’.”

Wala siyang maisip na gawin kaya niyaya na 
lang niya itong magkape. Ilang sandali pa at masaya 
na silang nag-uusap. Nalaman niyang matagal na 
itong nagtatrabaho kay Damien kasama ang isa pang 
personal assistant ng asawa niya. Naikuwento rin 
nito sa kanya ang ilang personal na impormasyon 
tungkol sa boss nito. 
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“He started working in his father’s company since 

he was in high school. Trabaho sa umaga at aral sa 
gabi ang ginawa niya hanggang sa makatapos siya ng 
pag-aaral. He finished his business degree in Boston, 
pero bumalik siya ng Pilipinas para pamunuan ang 
textile business nila. Wala kasing interes sa kompanya 
ang isa pa niyang kapatid, kaya napunta sa kanya ang 
lahat ng responsibilidad sa pamamahala ng Eastern 
Silk Textile. “

“May kapatid si Damien?”

“Si Darren. Mas matanda sa kanya nang dalawang 
taon.”

“Nasaan na siya ngayon?”

“Nasa Egypt ang huli kong balita sa kanya. 
Masyado kasing demanding ang trabaho niya bilang 
isang archeologist. Kaya palipat-lipat sila ng lugar ng 
asawa at mga anak niya.”

Tumangu-tango siya bago humigop ng kape.

“I have to be honest with you, Brianna,” patuloy 
nito. “Marami pa ang hindi nakakaalam sa biglaang 
pagpapakasal ninyo ni Damien. Kahit si Darren at 
ang daddy nila ay hindi pa alam ito.”

Natigilan siya. “May alam ka ba kung bakit kami 
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nagpakasal?”

Tumango ito. “Damien is my boss as he’s like a 
younger brother to me.” Hinawakan nito ang kamay 
niya. “You’re his wife now and you have to play 
that part well. Ipaglaban mo siya kahit na ano’ng 
mangyari.”

Kumunot ang kanyang noo. “Ano’ng ibig mong 
sabihin?”

“Maraming magagandang babae ang napapaugnay 
sa kanya noon, pero pawang hindi nagtatagal ang 
relasyon nila. Si Damien mismo ang nakikipagkalas. 
So I think may nakita siyang espesyal sa ’yo kaya ikaw 
ang pinili niyang pakasalan.”

Umiling siya. “Nagkakamali ka, Eloise. Kahapon 
lang kami nagkita ni Damien.”

Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga 
labi nito. “I know. Kahapon mo lang siya nakita.”

Nagtaka siya sa sinabi nito.

“Excuse me po, Ma’am, telepono po para sa 
inyo. Ang Tita Karina n’yo daw po,” anang lumapit 
na katulong, sabay abot sa kanya ng wireless phone.

“Salamat.”
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“Brianna, kanina pa kita tinatawagan sa cellphone 

mo. Bakit hindi ka sumasagot?” bungad ng tita niya 
nang sagutin niya ang tawag nito.

“Pasensya na, Tita, naiwan ko ho sa kuwarto.”

“Gan’un ba?”

“Bakit ho kayo tumawag ulit?

“Ipinagluto ko kasi kayong mag-asawa ng 
kaldereta. Idadaan ko riyan sa bahay n’yo bago 
magtanghalian.”

“Hindi na sana kayo nag-abala, Tita. Mamayang 
gabi pa po uuwi si Damien.”

“Eh, di dalhan mo siya ng pagkain sa opisina niya. 
I’m sure mapapawi ang pagod niya kapag natikman 
niya ang kaldereta ko.”

“Sige ho. Hihintayin ko kayo rito.”

Pagkatapos ng tawag ay binalingan niya si Eloise. 
“Puwede mo ba akong samahan sa opisina ni Damien 
mamaya?”

“Sure. Dadalawin mo ba siya?” anito sa 
nanunuksong tinig.

 “Parang gan’un na nga. Nagluto kasi ng kaldereta 
si Tita at gusto niyang dalhan ko si Damien.”
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Napangiti ang kausap. “Ang sweet naman ng tita 

mo.”

“Naglalambing lang siya. Alam kasi niyang 
nagtampo ako sa kanya kahapon.”

“Ang mabuti pa, maghanda ka na. Ipapatawag 
na lang kita kapag dumating na siya.”

“Sige. Maiiwan na muna kita rito,” paalam niya 
kay Eloise. Tuluyan nang nawala sa isip niya ang 
sinabi nito kanina.

—————

Nang makita ni Brianna ang building ng Eastern 
Silk Textile ay natiyak niyang hindi birong halaga ang 
ginamit sa paggawa niyon. Mula sa loob ng sasakyan 
ay malaya niyang napagmasdan ang mataas na gusali. 
May humigit-kumulang sa limampung palapag siguro 
ang building na ito. 

“Ako na ang bahala rito, Eloise. I-park mo na 
lang ang kotse.”

Bitbit ang paper bag na may lamang kaldereta, 
kanin at dessert ay pumasok siya sa loob. There 
were six elevators on each side. Nakalimutan niyang 
itanong kay Eloise kung saang floor naroon ang 
opisina ng asawa niya. Nilapitan niya ang isang 
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security guard.

“Excuse me po, saang floor ang opisina ni Mr. 
Damien Ignacio?” 

 “Nasa fifteenth floor po.” Itinuro nito ang 
elevator. “Magtanong na lang kayo pagdating sa 
itaas.”

“Salamat.”

Pagdating niya roon ay nilapitan niya ang babae 
na nasa harap ng computer. 

“Good morning,” bati niya rito.

Binalingan siya ng sekretarya. “How may I help 
you?” she asked in a professional voice.

“I’d like to see Mr. Ignacio.”

“Do you have any appointment?”

She smiled shyly and shook her head. Mukhang 
wala rin itong alam na nag-asawa na si Damien. 

“Hindi rin kasi niya alam na pupunta ako dito. 
Gusto ko lang sana itong dalhin sa kanya.” Itinaas 
niya ang hawak na paper bag.

Salubong ang mga kilay na tiningnan nito ang 
hawak niya saka binalingan ang intercom at nag-
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punch ng mga numero. “Hi, Nolan,” anito sa kausap. 
“May bisita rito sa labas...”

Napahugot ng hininga si Brianna. Hindi niya 
akalaing ganito pala kahirap dalhan ng pagkain si 
Damien. 

Ibinaba ng secretary ang intercom saka hinarap 
siya. “I’m so sorry, Miss, pero ayon sa personal 
assistant ni Sir Damien ay umalis raw siya—”

Parehong natuon ang mga mata nila sa pareha na 
mukhang sweet na sweet sa isa’t isa. In dark executive 
suit ay nakilala niya ang asawa. Ang kasama nito ay 
sopistikadang babae na animo modelo sa suot na 
maiksing bestida at high-heeled shoes. 

Biglang uminit ang ulo niya nang makitang 
umangkla ito sa braso ni Damien. Parang gusto tuloy 
niyang ingudngod sa sahig ang mukha ng babae na 
kung hindi lang sa eleganteng kasuotan ay aakalain 
niyang sawa sa galing nitong pumulupot. 

“Miss?” banayad na pukaw ng sekretarya sa 
kanya. “Nandiyan na pala si Sir Damien.”

“M-may gagawin pa pala ako,” pagdadahilan 
niya. “Babalik na lang siguro ako sa ibang araw.”

Nang muli niyang sulyapan ang dalawa ay siya 
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namang pag-angat ng mukha ni Damien. Daig pa niya 
ang binuhusan ng malamig na tubig nang magtama 
ang mga mata nila. Rumehistro ang pagkagulat sa 
guwapong mukha ng asawa. 

“Damien, what’s wrong, Baby?” maarteng tanong 
ng babaeng kasama nito. 

Tumalikod na siya at binilisan ang paglakad. 

“Bria, sandali!”

“Who is she, Damien?” tanong pa nito.

Lalong uminit ang ulo niya sa maarteng babae. 
Dahil doon ay binalikan niya ang mga ito. “Eh, ikaw, 
sino ka ba?”

“Bria—”

Pinandilatan niya ang asawa. “So kaya ka pala 
gagabihin ng uwi dahil makikipaglampungan ka pa 
sa babae mo.”

“Hey, Miss, hindi mo ba alam kung sino ang 
pinagsasalitaan mo ng ganyan?” singit ng babae.

Ito naman ang binalingan niya. “Eh, ikaw? Alam 
mo ba kung kaninong asawa iyang nilalandi mo, ha?”

Naguguluhang nagpalipat-lipat ito ng tingin sa 
kanilang dalawa ni Damien. “What are you talking 
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about?”

“Bakit hindi mo tanungin sa magaling na lalaking 
iyan?” aniya bago iniwan ang mga ito.

Binilisan niya ang paglakad nang makitang 
umagapay sa kanya si Damien. 

“Bria...”

“Ano ba?” Pumiksi siya nang maabutan nito. 
“Huwag mo akong hawakan!”

“Let me explain.”

“Heh!”

“Bria, please, let’s get inside my office. Doon tayo 
mag-usap.” 

“Ayoko. Uuwi na ako—” Napatili siya nang 
maramdaman ang pag-angat ng katawan niya mula 
sa sahig. Then she realized Damien had hauled her 
over his shoulder like a sack of rice.

 “Ibaba mo ako!” Pinagsusuntok niya ang likod 
nito. Ayaw niyang madikit ang katawan niya sa 
palikerong lalaking ito. 

“Stop it!”

Nang mapadaan sila sa mesa ng sekretaryang 
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kausap niya kanina ay naroon pa rin ang ahas na 
babae. Parehong maang na nakatingin ang mga ito 
sa kanila. 

“Cancel all my appointments, Cora,” utos nito 
sa sekretarya. 

“Yes, Sir.”

“And you, Veronica, si Nolan na ang maghahatid 
sa ’yo,” anito sa babae.

“But what about our lunch, Damien?”

“Forget it.”

“At bakit mo buhat-buhat ang babaeng iyan?”

“Oh, by the way, meet my wife, Brianna.”

“Your what?”

Hindi na ito pinansin ni Damien. Nang makapasok 
sila sa loob ng opisina nito ay maingat siya nitong 
ibinaba sa divan. 

“Now we’re alone.” He stared at her and observed 
her with a faint smile. 

Tiningnan din niya ito. With his handsome face 
and black suit, he looked like the epitome of a ruthless 
businessman. 



Unexpected Prince Charming - Vanessa Corral
“You jumped into the wrong conclusion when 

you saw me with Veronica.”

Inirapan niya ito.

“Magkaibigan lang kami and whatever feelings 
she has for me, alam niyang hindi ko masusuklian 
iyon,” paliwanag nito.

Nanatili siyang walang imik.

“Please believe me, Bria,” he said softly. Ramdam 
niya ang sinseridad sa boses nito.

Napabuntong-hininga siya. “Kumain ka na ba?”

“Ha?” Tila nalito ito sa tanong niya.

“O, heto, dinalhan kita ng pagkain.” Ipinatong 
niya sa maliit na center table ang paper bag. “Ang 
dami kong pinagdaanan para lang madalhan ka ng 
pagkain kaya ubusin mo iyan.”

“I’ll inform my secretary to give you access to my 
office anytime,” anito.

Binuksan niya ang mga dalang food containers at 
nagsalin ng ulam at kanin sa plato. Habang ginagawa 
iyon ay nakamasid ito sa kanya. “Kain na,” aniya rito. 

“Bria, can I ask you something?”
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“Ano iyon?”

“Were you jealous of Veronica?”

Hindi niya inaasahan ang tanong nito, idagdag 
pa ang realisasyon ng mga ginawa niya kanina. 
Ganoon na lang ang matinding pag-iinit ng kanyang 
mga pisngi. 

“Kapal mo, ha! Ako, magseselos? Kumain ka na 
nga para hindi kung anu-ano ang pumapasok diyan 
sa isip mo. Sige lang, magpakabusog ka.”

 “W-wait...” Natatawang pinigilan nito ang mga 
kamay niyang abala sa paghain. “All right, you’re not 
jealous. So please, let’s eat properly.”

Nagkibit-balikat siya. “Okay.” Buti na lang at 
madali siyang kausap.

Pero teka, bakit nga ba ganoon na lang ang 
naging reaksyon niya kanina nang makita itong may 
kasamang ibang babae? Nagselos ba talaga siya?

Nah! Imposible!

—————

“Uy, alam n’yo bang kasal na raw si Sir Damien?”

“Really?”
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“Nandito pa nga raw iyong asawa niya kanina.”

Nahinto sa paghakbang palabas ng Eastern Silk 
Textile building si Brianna nang marinig ang usapan 
ng tatlong babae. Katatapos lang nilang mag-lunch 
ni Damien at nagpaalam na siyang uuwi. 

“Akala ko ba, walang seryosong girlfriend si Sir 
Damien?”

 “Akala ko rin, eh. Sayang, crush ko pa naman 
siya.”

“Ang suwerte naman n’ung girl. Biro mo, isa sa 
pinakamayamang negosyante sa Asya at ubod pa ng 
guwapo ang napangasawa niya.”

“Girls, I’m sure kaya lang siya pinakasalan ni Sir 
Damien ay dahil sa kompanya. His father wants him 
to get married at kung hindi agad siya magpapakasal 
ay mapupunta kay Sir Darren ang pamamahala 
nitong kompanya. Hindi si Sir Damien ang tipong 
nagpapatali, kaya siguradong iiwan rin niya ang 
babaeng iyon kapag nagsawa na siya.”

Tinalikuran na ni Brianna ang mga ito. Kaya 
pala... Pinilit ng lalaking iyon ang Tita Karina niya na 
ipakasal siya rito upang masiguro ang posisyon nito 
sa kompanya. At kapag wala na siyang pakinabang 
dito ay saka siya nito didispatsahin. 
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Ang sakit naman n’on!

Sinasabi ng isip niya na okay lang iyon. Tutal, 
para naman sa kanyang tiyahin ang ginagawa niya 
at nangako rin sa kanya si Damien na wala itong 
gagawin na hindi niya gusto. Ibig sabihin ay hindi 
madudungisan ang puri niya at magiging malaya pa 
siya kapag nagdesisyon na itong makipaghiwalay sa 
kanya. Pero bakit may kirot siyang naramdaman sa 
puso niya dahil sa nalaman? 

Kung may balak man itong hiwalayan siya, 
puwes, papatunayan muna niya rito na iba siya sa 
mga babaeng nakarelasyon nito at basta-basta na 
lang iniiwan. Guguluhin muna niya ang pag-iisip 
nito, bibigyan ng kung anu-anong kunsumisyon at 
uubusin ang pasensya ng hudyo niyang asawa. 

Sa naisip ay kumislap ang kanyang mga mata.


