
My Monster Boss - Robyn Salcedo

Nagmamadaling bumaba ng sasakyan si Henry 
habang inaayos ang pagkakabutones ng suot niyang 
polo. Matapos pagbuksan ng mga katulong ay agad 
siyang pumasok sa loob ng kanilang mansion. Kapag 
weekends kasi ay gusto ng ina na magkakasama sila 
kahit man lamang sa hapunan. Lahat kasi sila ay 
nakatira na sa sarili nilang mga bahay, kaya naiwan sa 
kanilang tahanan ang ina kasama ang mga katulong 
at ang private nurse nito. 

Namatay ang kanilang ama dahil sa sakit sa 
puso apat na taon na ang nakararaan. Ang kanilang 
inang si Alma De Villa na ang tumayong magulang 
sa kanilang walong magkakapatid.

Pangatlong anak si Henry, at kahit marami sila ay 
pantay-pantay ang pagmamahal ng ina sa kanilang 
walo. Natigilan at napatingin siya sa mga kapatid at 
sa ina nang makapasok siya ng dining room. Naroon 
na ang pito niya pang mga kapatid na sina Felix, 
Gio, Ian, Jacob, Kobe, Lucas, at Max. Napakagat 
na lamang siya sa labi nang mapagtantong siya na 
lamang ang hinihintay.

“I apologize for being late. Marami pa po kasi 
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akong tinapos sa opisina,” pormal na sabi ni Henry 
sa ina na abala sa paghiwa ng ulam sa plato nito.

“Hmm… So nasa office ka pa rin pala kahit 
Sabado,” tugon nito.

Mahinang tawanan ang umalingawngaw sa loob, 
at doon napagtanto ni Henry na mali ang excuse 
na sinabi niya sa ina. Tahimik na tumango si Henry 
bago naupo sa gitna nina Lucas at Max. Napahinga 
na lamang siya nang malalim at nagsimulang kumain 
nang tahimik.

Ang kanilang ama ay istrikto at seryosong tao. 
Their mother was more of the cool type. Sinikap nitong 
palakihin silang lahat nang maayos, at nagawa rin 
nitong itaguyod ang Empire Group of Companies nang 
matagumpay. Malaki ang paghihirap ng matriarka 
ng kanilang pamilya para panatilihing matatag ang 
EGC. Malaki ang respeto nilang magkakapatid dito. 
Kaya ang simpleng request nito gaya ng sabay-sabay 
silang maghapunan kada weekend ay talagang 
pinagbibigyan nila.

“Henry, narinig kong nag-resign na naman daw 
ang sekretarya mo. Pang-ilan na ba ’yan ngayong 
taon?” tanong ng ina.

“Pag-uusapan ba natin ito ngayon, Ma?” Ito ang 
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isang bagay na ayaw niya kapag nagkakasabay silang 
lahat sa pagkain. May kung sinong inilalagay sa hot 
seat ang kanilang ina at tinatanong ng kung anu-ano, 
tungkol man sa trabaho o sa personal na buhay. At 
sa pagkakataong ito, mukhang siya ang malalagay 
sa alanganin.

“Ito lang ang oras na pwede nating pag-usapan 
ito.” Tumingin ito sa kanya, “Sa lahat ba naman 
kasi ng pwede mong manahin sa papa mo, ’yung 
pagiging bugnutin pa. Baka akala mo hindi ko alam. 
Madalas daw ay nabubulyawan mo ang mga nagiging 
sekretarya mo kaya natatakot sa ’yo.”

Napailing na lamang si Henry. “Hindi ko naman 
sila masisigawan kung maayos ang pagtatrabaho nila.”

“Maayos silang magtrabaho,” pabulong na sabat 
ni Kobe. “Halimaw ka lang talaga.” 

Binigyan ito ni Henry ng masamang titig. Sinaway 
sila agad ng panganay nilang si Felix. 

“Henry,” saad muli ng kanilang ina, “Please 
control your temper. Nahihirapan nang maghanap 
ng sekretarya para sa ’yo ang mga empleyado mo. 
Do this for me, please? Kapag hindi mo pa nakontrol 
’yang ugali mo, mapipilitan akong palitan ka.”

Tumango na lamang siya. “Opo, Ma.”
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Aminado naman si Henry na medyo mainitin 

ang ulo niya. Hindi niya lang talaga iyon mapigilan. 
Perfectionist kasi siya, at kapag hindi naaayon sa 
gusto niya ang lahat ay talagang naiirita siya. Nasa 
pagkatao niya na ang pagiging bossy, marahil ay dahil 
na rin iyon sa kinalakhan niyang pamilya. Bilang isa 
sa mga pinakamayayamang pamilya sa bansa ay hindi 
na iyon maiiwasan. Ang kanyang ina, maging ang 
namayapang ama, ay mga prominenteng business 
tycoons, kung kaya maging sila ay nadamay na rin 
sa popularidad ng mga ito bilang mga anak.

Siguro dahil gwapo at successful silang 
magkakapatid kaya marami-rami rin ang nakakikilala 
sa kanila. Napagkakamalan pa nga silang artista 
dahil sa kanilang mga hitsura. Ang dub sa kanila ng 
media ay The Eight Princes. Ang tawag sa kanya ng 
karamihan ay Third Prince Henry. Awkward, pero 
sinakyan na lamang nila ang atensyon.

“Siya nga pala, mga anak. Wala pa ba kayong 
balak mag-asawa?” tanong ng ina.

Kung hindi man muntik mabulunan ay natigilan 
ang walong binata sa narinig. Nabitiwan ni Henry 
ang hawak na kubyertos.

May isang alanganing ngiti sa mukha ng 
pangalawang kapatid na si Gio. “Ma, ano po ba’ng 
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ibig ninyong sabihin?”

“Gio, hindi mo alam ang ibig kong sabihin? 
Bakit? Hindi ka na ba marunong mag-Tagalog? Sige, 
gagawin kong English. When are you all going to get 
married?”

“Si Mama naman nagjo-joke. Maaga pa naman 
’ata para sa bagay na iyan,” ani Max sa ina.

“Mas mabuti nang maaga pa ay mag-asawa na 
kayong lahat para naman magkaroon na ako ng apo,” 
Nakakunot ang noo ng kanilang ina. “Tumatanda na 
ako. Gusto ko na ring magkaroon ng mga manugang 
para naman mas masaya kapag sabay-sabay tayong 
kumakain. O baka naman mga bakla kayo kaya di pa 
kayo nagsisipag-asawa.”

“We’re not gay, Ma,” natatawang tugon ni Lucas. 
“Mahirap naman kasi ’yang gusto ninyong mag-asawa 
kami kaagad. Wala nga po kaming girlfriend, eh.”

“Eh, di maghanap kayo,” tugon ng ina.

“Basta ako may girlfriend,” mayabang na sabi ni Ian.

“Hindi ’yung girlfriend na napapalitan pagkatapos 
ng isa o dalawang linggo, Ian. Gusto ko ’yung 
girlfriend na seseryosohin at papakasalan,” sabi ng 
ginang sa pang-apat na anak.
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“Kung ganoon pala, bakit hindi na lang si Kuya 

Felix ang maunang magpakasal? Siya naman ang 
panganay, eh,” suhestiyon ni Jacob.

Hindi makapaniwalang itinuro ni Felix ang sarili. 
“T-teka, bakit ako?”

“Tama na ’yan,” palatak ng kanilang ina. “Basta 
ang gusto ko ay sa lalong madaling panahon ay mag-
asawa na kayong lahat. Matanda na ako, mga anak. 
Bigyan na ninyo ako ng mga apo at nami-miss ko 
nang may mga bata dito sa bahay, hmm?” malambing 
nitong hiling sa kanila.

Akala ni Henry ay tapos na ang pagsita sa kanila 
ng ina. Susubo na sana siyang muli nang pagkain 
nang tawagin siya nito.

“Henry, ’yung sinabi ko kanina, huwag mong 
kalilimutan. Control your temper. Hire a new secretary, 
and if she doesn’t resign within three months, then 
hindi na kita ililipat pa ng posisyon. Understood?” 

“Opo,” sagot ni Henry bago itinuloy ang pagkain. 
Napabuntong-hininga na lamang ang binata at 
napaisip kung paano siya makakakuha ng bagong 
secretary na magtatiyagang makatrabaho siya.
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Nakakunot ang noo ni Henry habang nakatitig sa mga 
resumé ng mga aplikante para maging sekretarya 
niya. Hindi man magsalita ang kaharap, alam na ni 
Ryan, ang head ng Human Resources Department, 
na hindi gusto ng boss ang mga nakikita. 

“Ryan, sekretarya ang hinahanap ko, hindi 
kandidata para sa beauty contest! Simpleng subject 
verb-agreement at spelling lang, hindi pa makuha. 
Sino ba ang pumili ng mga taong ’to?” 

Hindi na makatingin nang derecho si Ryan sa 
boss.

“Nagtatrabaho ba kayo o naglalaro lang?” 
Kitang-kita ang inis sa mga mata ni Henry. “Kasi 
sa ipinapakita ninyo ngayon, parang hindi n’yo 
siniseryoso ang trabaho. Ano kaya kung hindi ko rin 
seryosohin ang mga sweldo ninyo?”

“Sir… W-wala na po kasing nag-a-apply na 
s-sekretarya ninyo galing sa pool ng encoders natin, 
kaya medyo nahihirapan kami,” pagtatapat ni Ryan.

“Wala akong pakialam. Trabaho mo iyan kaya 
gawan mo ng paraan. Maghanap ka ng matinong 
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sekretarya. Hindi ’yung mga mahina na nga ang ulo, 
malakas pa ang loob na mag-resign!” Dinuro na ni 
Henry si Ryan. “Find me a secretary, kung ayaw mong 
ikaw ang maging sekretarya ko!”

“O-opo, Sir Henry,” saad ni Ryan na nanginginig 
na lumabas ng opisina.

Paglabas ay saktong nasalubong nito ang kapatid 
ni Henry na si Felix. “Mukhang inaatake na naman ng 
sumpong niya ang kapatid ko, ah,” anang panganay 
ng mga De Villa.

Napakamot na lamang ng ulo si Ryan. “Oo nga 
po, Sir, eh. Nagpapahanap po uli siya ng bagong 
sekretarya. Eh, hirap na po akong maghanap dahil 
sa mga tsismis tungkol sa ugali niya.” 

“Hindi tsismis ’yun kung totoo.” Felix chuckled 
slightly as he slightly shook his head, “Pasensya ka 
na sa ugali ng kapatid ko. Sige na, bumalik ka na sa 
trabaho mo.” Dumerecho si Felix sa loob ng opisina 
ng kapatid. “Henry, bakit mo naman ginawa iyon kay 
Ryan?”

Hindi na lamang sumagot si Henry. Sa totoo lang, 
ayaw niyang ma-involve sa recruitment. Tama nang 
hawak niya ang EGC Retail.

Napahinga nang malalim si Felix habang nag-
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aalalang nakatingin sa kapatid. “Henry, alam kong 
ayaw mo nang ganito, pero gawin mo na lang para 
kay Mama.”

Napatingin siya sa kanilang panganay na kapatid. 
“Paano mo—”

“Alam kong masungit ka, pero hindi ka naman 
gago para tratuhin nang ganoon ang mga empleyado 
mo. Henry, alam kong kaya mo lang ginagawa ito ay 
para tuluyan ka nang alisin ni Mama sa EGC Retail,” 
ani Felix. “Kilala kita, Henry.”

“Ayoko naman talagang maging involved sa 
business, Kuya. Kung hindi lang dahil sa pamimilit ni 
Papa noon ay hindi ko gagawin ito. Pero dahil wala 
na si Papa, wala na ring dahilan para hawakan ko 
ang kumpanyang ito.”

Naupo si Felix sa couch at napatingin sa kapatid 
nang may pagsusumamo. “Pilitin mo pa rin ang sarili 
mo na gawin ito, Henry. I know you hate it in EGC 
Retail, but trust me, you would hate it more in any 
other position within EGC.”

Napatitig si Henry sa kanilang family picture 
sa ibabaw ng mesa niya. Nakangiti roon ang ina. 
Napabuntong- hininga na lamang siya.

—————
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Pagod na umuwi si Marsh galing sa paghahanap 

ng trabaho, pero mas nakaramdam siya ng pagod 
nang makita ang mga balat ng candy, supot ng junk 
food, at mga ginupit-gupit na papel na nakakalat sa 
sahig. Napahinga na lamang siya nang malalim at 
napaupo sa sofa. Sigurado siyang kagagawan iyon ng 
nakababata niyang kapatid na si Mia na nasa Grade 
11.

“Mia! Linisin mo naman ’tong mga kalat mo 
dito. Ako pa ba ang maglilinis nito?” sigaw ni Marsh 
habang ipinapahinga ang hapong katawan.

“Opo, Ate. Sorry kung makalat. Gumawa kasi 
ako ng project, eh,” sabi nito na kalalabas lamang ng 
kwarto. Agad itong nagsimulang maglinis.

Saktong lumabas ang kanyang ina mula sa kusina 
na may dalang isang malaking bandehado na puno 
ng kanin. “O, Marla, ’andito ka na pala.”

Napakunot ang noo ni Marsh. “Mama naman, 
eh. Sinabi nang ‘Marsh’ na lang ang itawag ninyo sa 
akin. Mas cool pakinggan.”

“Eh, sa iyon ang ipinangalan ko sa ’yo. Magbihis 
ka na nga para makakain na tayo.”

“Oo na po,” aniya habang bumabangon mula sa 
pagkakahiga sa sofa. “Nasaan pala si Papa?”
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“’Andyan lang ’yun sa tabi-tabi. Lilitaw din ’yang 

tatay mo.”

Dumerecho na siya sa kwarto para magbihis. 
Simple lamang ang pamilya nila, nakatira sa kanilang 
maliit pero masayang tahanan. Isang high school 
teacher ang kanyang ina samantalang ang ama ay 
dating taxi driver. Siya ay kasalukuyang naghahanap 
ng trabaho para makatulong sa pamilya.

Dahil sa isang masalimuot na pangyayari, 
nasadlak sila sa kahirapan. Naaksidente noong 
nakaraang taon ang ama, kaya natigil ito sa 
pagtatrabaho. Nasagasaan ito ng isang pickup truck. 
Hindi na nalaman kung sino ang nakabangga rito 
dahil walang lead kung sino ang nagmamaneho ng 
nakasagasang sasakyan.

Dahil sa pangyayari ay gumastos sila nang malaki  
para sa pagpapaospital sa ama. Napilitang mag-loan 
ng malaking pera ang kanyang ina. Nabaon sila sa 
utang at malapit nang kunin ng bangko ang kanilang 
bahay at lupa.

Paglabas ni Marsh ng kwarto ay natigilan siya 
nang makitang inaayos ng nakababatang kapatid ang 
wheelchair ng ama para maayos itong makaharap sa 
hapag-kainan.
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Napabuntong-hininga na lamang siya habang 

pinapanood ang pamilya. Pinapairal na lamang niya 
ang pagiging positibo at masayahin. Naniniwala 
siyang kakayanin nila ang lahat at malalampasan 
din nila ang isa sa mga pinakamalalaking krisis sa 
buhay nila.

Nilapitan ni Marsh ang ina at tinulungan ito sa 
paghahain. Nang matapos nilang ayusin ang hapag 
ay nagsimula na silang kumain ng hapunan. 

—————

Nag-ring ang phone ni Marsh. Ang barkada 
niyang si Ryan ang tumatawag. “Hello?”

“Busy ka ba?” tanong nito.

“Hindi naman,” ani Marsh bago lumabas ng 
bahay para mas makapag-usap sila nang maayos. 

“Naghahanap kasi ako ng bagong sekretarya para 
d’un sa boss ko. May kilala ka bang pwedeng mag-
apply? Hirap na kasi akong maghanap, eh.”

“Bakit ka mahihirapang maghanap ng mag-a-
apply, eh, kulang na nga lang magpatayan ang iba 
para makapasok sa kompanya ninyo?”

Napabuntong-hininga ang nasa kabilang linya. 
“Basta. Mahabang kwento. So ano, may kilala ka bang 
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pwedeng mag-apply? Malaki naman ang sahod.”

Isang ideya ang sumagi sa isipan ni Marsh. 
Nangangailangan siya ngayon ng malaking 
pagkakakitaan dahil nagsara ang dati niyang 
pinapasukan. Kung makakapagbigay ng mataas na 
sahod ang trabahong sinasabi ni Ryan, malaking 
tulong iyon sa kanila. 

“Uh, Ryan, pwede bang… ako na lang ang 
mag-apply? Medyo gipit kasi kami ngayon. Baka 
pwedeng—”

“Pumunta ka dito sa EGC Retail bukas ’tapos 
magpasa ka na ng resume. Thank you talaga, ha? The 
best ka talagang kaibigan!” sagot nito bago nawala.

Napailing na lamang si Marsh. “Siraulo lang, eh. 
Nakuha lang ang gusto binabaan na ako ng phone.” 

“Sino ba iyong tumawag?” tanong ng ina. 
Naghuhugas na ito ng mga pinagkainan na kanina ay 
siya ang gumagawa katulong ang kapatid na si Mia.

“Si Ryan po. Naghahanap daw po kasi ’yung amo 
niya ng bagong sekretarya. Sabi ko ako na lang ang 
mag-a-apply. Sa EGC Retail po ’yun.”

“Wow, Ate! EGC Retail? Eh, di magiging boss 
mo ang isa sa mga De Villa? Nakakainggit,” ani Mia, 
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parang nananaginip nang gising.

“Bakit ka naman maiinggit?”

“Ang gwapo kasi nilang lahat, eh. ’Tapos mayaman 
pa. Saan ka pa, di ba?”

“Hindi ko sila kilala,” tugon ni Marsh.

Umismid si Mia, “Palibhasa kasi hindi ka 
masyadong nanonood ng TV. Hindi mo tuloy sila 
kilala.”

“Sorry, ha,” sarkastikong sabi niya. “Ayoko kasing 
nagsasayang ng oras ko sa TV, eh.”

“Tama na ’yan,” saway ng ina. “Basta sana 
matanggap ka, anak.”
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Bago pumasok sa opisina ay dumaan muna si Henry 
sa main office ng Empire para bisitahin saglit si Felix. 
Tumambay muna siya sa opisina ng panganay na 
kapatid.

“Seryosohin mo ang sinabi sa ’yo ni Mama, Henry,” 
paalala nito. “If you can’t keep a secretary for at least 
three months, paniguradong tatanggalin ka niya sa 
EGC Retail. I don’t like that to happen because you’ve 
made it one of our strongest subsidiary companies. 
Though I must say, sigurado akong magiging asset 
ka rin dito sa main.”

“Tigilan mo nga ako,” naiinis na tugon ni Henry 
habang komportableng nakaupo sa couch. Alam 
niyang seryoso ang kanilang ina. Pabor sa kanya 
kung tatanggalin siya nito, lalo na’t hindi talaga ang 
pagiging businessman ang pipiliin niya kung di lang 
niya pinagbigyan ang ama.

Tumayo na siya mula sa kinauupuan nang may 
matanggap na text message.

“O, aalis ka na agad?” tanong ni Felix.

“Oo. My new secretary is on her way.”  

2 
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Bahagyang nagulat ang kanyang kuya. 

“They hired one without your approval?”

Henry smirked. “It doesn’t matter. I always get 
to decide if they’re going to stay hired or not.”

—————

Isang excited na Marsh na nakasuot ng corporate 
attire ang lumabas mula sa kwarto. Handang-handa 
na siya sa job interview niya sa EGC Retail. 

“Mama, tingnan mo si Ate,” sabi ni Mia. 
“Mukhang tao.”

Bahagyang kinurot niya ang pisngi ng kapatid. 
“Mas maganda ako sa ’yo.”

Nakaupo sa sofa ang ama nila. “Aba, ang ganda 
ng panganay ko, ah. Good luck sa interview mo 
mamaya, anak, ha? Galingan mo.”

“Opo, Papa,” tugon ni Marsh sabay thumbs up 
sa ama.

Lumapit naman ang kanyang ina at hinawakan 
ang kamay niya. “Anak, sana matanggap ka doon. 
Para naman hindi mo na kailangang mag-abroad.”

“Mama, bakit ba inaalala ninyo ’yan? ’Tsaka 
hanggang ngayon naman, wala pang nangyayari d’un 
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sa application ko sa Hong Kong,” ani Marsh. Ayaw 
kasi nitong umalis siya ng bansa.

Hinaplos ng ina ang pisngi niya. “Sana magustuhan 
mo ang trabahong ’yan, anak.”

—————

Pagdating sa EGC Retail ay sinalubong siya 
agad ni Ryan. Nagtaka siya pero hindi hindi na 
nakapagtanong hanggang sa marating nila ang 
reception desk sa harapan ng opisina ng OIC. “Marsh, 
ito ang workstation mo.”

Napamaang si Marsh at napatingin kay Ryan. 
“H-ha?”

“Ito ang desk mo.” 

“Pero mag-a-apply pa lang ako, Ryan.”

“I’m telling you that the job is yours. Tanggap ka 
na,” sabi nito. 

“Ay, grabe. Dahil ba wala nang ibang choice, ako 
na lang talaga? Hindi man lang ba ako dadaan sa job 
interview?” 

“Nagmamadali na kaming kumuha ng bagong 
secretary ni Sir. Eh, kilala naman kita at alam 
kong maganda ang background mo, kaya hindi na 
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kailangan ng interview.”

Nagsalubong ang mga kilay ni Marsh habang 
nakatingin sa kaibigan. “Kinakabahan ako sa ’yo.”

“Kailangan mo ang trabahong ’to, hindi ba? Okay 
ito, mataas pa ang sweldo. Aayaw ka pa ba?” 

“Hindi naman sa ayaw ko—”

“’Andito na si Sir Henry!” anunsyo ng isang 
empleyado.

Humanay si Ryan kasama ng iba pa nilang mga 
kaopisina. 

Ano ba ang mga taong ’to? Dumating lang ang 
boss parang akala mo may parating nang hari.

Napatingin si Marsh sa bukas na pinto. And there 
she saw a tall man enter the premises of the office.

Hindi makagalaw ang dalaga sa kinatatayuan. 
Shet! Ang gwapo!

Tinitigan niyang mabuti ang lalaking bagong 
dating. He looked like a cynic, but he was definitely 
handsome. Maganda ang built ng katawan nito. His 
eyes were striking and soulful, his lips sensual, and 
his skin clear and fair.

Akala niya ay dadaanan lamang siya ng 
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matangkad na lalaking iyon, pero tumigil ito sa 
paglalakad at bumalik para humarap sa kanya. 
Sinipat siya nito bago sumigaw.

“Ryan!” sigaw ng binata habang hindi nito inaalis 
ang tingin sa kanya.

—————

Parang bata na tinawag ng nanay si Ryan na 
nagtatatakbo palapit sa lalaking bagong dating.

“B-bakit po, Sir Henry?”

Itinuro siya ng tinawag na Sir Henry. “Sino ’to?”

Napatingin sa kanya si Ryan sandali bago muling 
bumaling sa boss nito. “Bagong secretary po ninyo, 
Sir. Kaka-hire lang po namin sa kanya kanina.”

Nagawa ni Marsh na matitigan ito nang mata sa 
mata, at parang malulula siya sa sobrang gwapo nito. 

“Why are you staring at me?” malamig na tanong 
nito. 

“H-ha?”

“Don’t make me repeat what I said.”

Sa di malamang dahilan ay hindi na nagawang 
makatugon ni Marsh. 



My Monster Boss - Robyn Salcedo
“Staring is a bad habit as well as not answering 

the questions of your boss,” ani Henry bago pumasok 
nang tuluyan sa opisina nito. 

Pinanood lamang niya itong pumasok, bago 
ibinaling ang tingin kay Ryan. “’Yun ba si Sir Henry?”

Gulat na napatingin sa kanya ang kaibigan. 
“Hindi mo ba siya kilala?”

Umiling si Marsh.

“Wala bang TV sa inyo? Also, you shouldn’t have 
stared at him like that.”

“Mamamatay ba ako kapag tinitigan ko siya?” 
Natawa na lamang ang dalaga. “’Tsaka kasalanan ko 
ba kung hindi ako mahilig manood ng TV?”

“Hay naku, Marsh. Ewan ko sa ’yo. Basta huwag 
mo na lang uulitin ’yun. Pagtiyagaan mo na lang rin 
siya, ha? Mainitin ang ulo niyan, eh.”

“Okay lang ’yun, Ryan. Kakayanin ko. Ako pa 
ba?”

“Sige, Marsh, maiwan na kita. Good luck, ha?” 

May nag-endorse naman kay Marsh ng mga 
dapat niyang gawin. Hindi na siya bago sa mga duties 
and responsibilities ng isang sekretarya dahil ganoon 
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din ang trabaho niya sa huling pinasukang company 
na nagsara.

Napatingin siya sa digital clock na nakasabit sa 
dingding at napagtantong ilang oras na rin siyang 
nakaupo at nagta-type sa harap ng computer. 
Napapitlag siya nang mag-ring ang isa sa mga 
telepono sa desk niya.

“Hello?”

“You’re my new secretary, right?”

Nakilala ni Marsh ang tinig na iyon. Ang kanyang 
Sir Henry. “Opo, Sir. May ipag-uutos po ba kayo?”

“Ipagtimpla mo ako ng kape. Black. No sugar.” 

“Opo, Sir.” Hinintay muna niyang ibaba nito ang 
telepono bago siya tumuloy sa pantry.

Habang nagtitimpla ng kape ay nilapitan siya 
ni Ryan at ng dalawa pang katrabaho. “O, Marsh, 
inutusan ka niyang magtimpla ng kape?”

Tumango si Marsh. “Oo. Black, no sugar. Wala 
man lang katamis-tamis. Diabetic ba siya?”

“Hindi, ’no,” sabat ng nagpakilalang si Jules. 
“Talagang mapait lang talaga ang buhay ng halimaw 
na ’yun.”
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Agad itong sinaway ni Ryan. “Tumigil ka nga.”

“Nagsasabi lang naman ng totoo si Jules, eh. 
Halimaw naman talaga ’yang si Sir Henry. Maswerte 
lang talaga ’tong si Ryan at may nahanap pa siyang 
nilalang na pwedeng maging sekretarya n’ung 
monster,” sabat ni Emma, ang nag-endorse sa kanya 
ng mga trabaho niya.

“Emma, isa ka pa,” ani Ryan. Itinaboy nito ang 
dalawa.

“Halimaw ba talaga si Sir Henry?” tanong ni Marsh.

“Naku, Marsh, exaggerated lang sila. Mainitin lang 
talaga ang ulo niyang si Sir Henry kaya pagtiyagaan 
mo na lang. Huwag mo silang pakinggan.”

Napakibit-balikat na lamang si Marsh.

—————

Maingat siyang pumasok sa opisina ni Henry at 
inilapag ang kape nito sa mesa. “Sir, ’eto na po ’yung 
kape ninyo.”

Mula sa pagtipa sa computer keyboard ay ibinaling 
ng lalaki ang tingin sa kanya. Parang nakaramdam ng 
kaba si Marsh. Nakakatakot kasi kung makatitig ang 
kanyang Sir Henry. Pakiramdam niya ay gusto siya 
nitong bulyawan, lalo na’t nakakunot ang noo nito.
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Mauupo na sana si Marsh, pero bigla siyang 

pinigilan ni Henry. “Sinabi ko bang maupo ka?”

Natigilan siya at pasimpleng inayos ang palda 
bago tumayo nang tuwid. “Sabi ko nga po. Sorry.”

“Ano nga uli ang pangalan mo?” tanong nito.

Isang magiliw na ngiti ang ipinakita niya sa boss, 
“Ako po si Marla Romero, Sir. Pero Marsh po ang 
tawag nila sa akin.”

Tumaas ang isang kilay ng amo, “Marsh? 
Parang… marshmallow?”

Ay grabe siya, o. Pagkain talaga ang una niyang 
naalala, ani Marsh sa sarili, “O-opo, Sir, parang ’yung 
marshmallow nga.”

“Siguro ay nabigyan ka na rin naman ng 
instructions sa kung ano ang magiging trabaho mo. 
Sasabihin ko na sa ’yo ngayon pa lang, hindi ako 
madaling pakisamahan. So if you can’t take it, pwede 
ka nang mag-resign ngayon pa lang. Madali ka lang 
palitan.”

Wow. Taas ng tingin sa sarili, o. 

Nakaramdam ng inis si Marsh sa sinasabi ng amo, 
pero hindi niya ito ipinahalata.
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“Ang gusto ko lang, ayusin mo ang trabaho mo. 

Don’t you ever disappoint me, at huwag mo ring 
pangungunahan ang mga desisyon ko. Keep in mind 
that I am your boss, not your friend. Naiintindihan 
mo ba—”

Habang nag-uusap sila ng amo ay pumasok ang 
isa sa mga lalaking katrabaho niya. Sa pagkakaalala 
ni Marsh ay sa business operations naka-assign ang 
lalaki.

“Good morning po, Sir Henry. May papapirmahan 
po sana ako. Para po ito doon sa bagong branch na—”

“Hindi mo ba nakikitang nag-uusap kami?” 
malamig na tanong ni Henry rito.

Parang napahiya ito sa sinabi ng amo, kaya 
napayuko na lamang. “Pasensya na po, Sir. B-babalik 
na lang po ako mamaya.”

“Nah, huwag na. ’Andito ka na lang rin naman. 
Akin na ang mga iyan at pipirmahan ko na,” tugon 
ni Henry na bakas ang pagkairita sa tinig.

Agad na lumapit ang lalaki kay Henry at iniabot 
dito ang mga papeles. Tiningnan nito ang mga 
dokumento, hanggang sa mapatigil sa isang papel. 
Lalong lumalim ang pagkakakunot ng noo nito.
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“Ano ’to? Bakit mali ang spelling?” tanong ni 

Henry sa empleyado, may itinuturo sa isang pahina.

Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Nakita ni Marsh 
kung paano ito parang nanginig sa takot. “Ah, S-sir… 
ano po kasi… t-typographical error po.”

Pagak na tumawa si Henry bago biglang nagbago 
ng hitsura at tinitigan nang masama ang empleyado. 
“Typo? Are you kidding?”

Takot na napatingin ang lalaki sa amo. “S-sir? 
H-hindi po! Ano po kasi—”

“Eh, bakit ganito?” sigaw ni Henry bago itinapon 
sa mukha ng lalaki ang mga papeles. “At dinala mo 
pa talaga dito ’yan kahit may mga mali! Sa tingin mo 
ba, pipirmahan ko ang mga iyan?”

Ikinagulat ni Marsh ang ipinakitang pag-uugali ni 
Henry at nakaramdam siya ng kaba. Agad lumuhod sa 
sahig ang lalaki at pinulot ang mga dokumento sa sahig. 

“P-pasensya na po kayo, Sir Henry. Hindi ko po 
talaga napansin na may typo, eh. P-papalitan ko na 
lang po,” garalgal ang tinig na sagot ng lalaki.

“Palitan mo ’yan, dahil kung hindi, ikaw ang 
papalitan ko. Understood?” banta nito sa pobreng 
empleyado.
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“O-opo, Sir Henry…” Matapos nitong pulutin 

ang mga dokumento sa sahig ay nagtatakbo na ito 
palabas ng opisina ng boss.

Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Marsh 
habang nasasaksihan ang mga pangyayari. Hindi 
makapaniwala ang dalaga sa nakita. Ang buong 
akala niya ay mainitin lamang ang ulo ng boss, pero 
mukhang totoo nga ang sinasabi ng mga katrabaho 
niya kanina. 

Tama nga sila. Halimaw nga si Henry De Villa. 

Ramdam ni Marsh ang pagkukuyom ng mga 
kamay niya. Hindi kumakabog ang puso niya dahil 
sa takot sa amo, kundi dahil sa inis dito.

Nakangising ibinaling sa kanya ni Henry ang 
atensyon. “Nakita mo naman siguro ang ginawa ko 
sa kanya, di ba? Gagawin ko rin iyon sa ’yo kung 
sakaling pumalpak ka… Ngayong nakita mo na ang 
ugali ko, bibigyan kita ng limang segundo para mag-
backout. The door is wide open for you to turn tail 
and run.”

Gustong batukan ni Marsh ang lalaki, pero alam 
niyang hindi niya iyon maaaring gawin. Wala siyang 
balak magpasisante sa mismong unang araw niya 
sa trabaho. Isa pa, kailangan niya ng pera. Kaya 
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kailangan niyang pagtiisan ang halimaw niyang boss.

Pinilit niyang ngumiti. “Bakit ako magba-
backout? I need this job, Sir Henry.”

Nagulat si Marsh nang tumayo si Henry sa 
kinauupuan at lumapit sa kanya. Tumigil ito sa 
mismong harapan niya, at pakiramdam ng dalaga ay 
napakaliit niya. Six-footer ba naman ito. 

Halos mapatalon siya nang ilapit ni Henry ang 
mukha sa mukha niya. His piercing stare was enough 
to make anyone feel intimidated. 

Halimaw ba talaga ang lalaking ito? Bakit ang gwapo? 

Ngumisi si Henry. “Hindi ka ba natatakot sa akin, 
Marsh?”

Matapang niyang tinitigan ito. “Hindi po, Sir Henry.”

Dahan-dahang napaatras ang lalaki at tinitigan 
siyang muli nito nang ilang segundo, bago bumalik 
sa upuan sa likod ng desk nito. “S-sige… Makakaalis 
ka na.”

Paglabas ni Marsh ay napahawak siya sa dibdib 
niya. Nakahinga na rin siya nang maluwag.

Napailing na lamang siya. “Kaloka!”
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“Itinatanggi mo pa na halimaw pala talaga siya,” 
reklamo ni Marsh ang kaibigan. “Ipinaglihi ’ata ang 
Henry na iyon sa sama ng loob, eh. Nakakaloka ang 
attitude problem niya, ha! Lalo na n’ung ipinahiya 
niya kanina sa harap ko ’yung isang katrabaho 
natin…” Napailing na lamang siya, na parang hindi 
pa rin makapaniwala sa nasaksihan.

Napakamot na lamang sa ulo si Ryan habang 
sinasabayang maglakad pauwi ang kaibigan. Medyo 
napahiya rin ito sa nangyari, lalo na at ito ang 
nagrekomenda ng trabaho sa dalaga. 

“Pasensya ka na talaga, Marsh,” paghingi nito ng 
dispensa. “Kailangan ko lang talagang makahanap ng 
bagong sekretarya ni Sir Henry. Baka kasi ako naman 
ang mawalan ng trabaho. Pasenya na kung hindi ko 
sinabi na masungit siya at mainitin ang ulo niya.”

“Kaya ba siya sikat? Dahil sa masamang ugali 
niya?”

Napabuntong-hininga si Ryan. “Sikat siya kasi… 
guwapo, mayaman, suplado. Feeling siguro ng iba 
out of reach. Iyon ang dahilan kung bakit nag-a-

3 
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apply ang karamihan, lalo na ang mga babae. Pero 
pag nakatrabaho na nila si Sir Henry, wala. Nagre-
resign din sila sa huli. Kaya ikaw na ang kinuha ko. 
Alam kong pwede kitang pakiusapan na magtiyaga 
sa trabaho.”

“Eh, bakit hindi ka na lang mag-resign?” 

“Kasi kailangan ko din ang trabahong ’to. Isa 
pa, minsan kasi, may grounds din ’yung pagiging 
matapang ni Sir Henry. Saka minsan, parang 
sinasadya na lang niya iyong pagsusungit. All bark, 
no bite kumbaga.”

Napailing na lang si Marsh.

“Kaming matagal nang nakakakilala sa kanya, 
alam na naming bugnutin siya kaya iniintindi na 
lamang namin.”

“Umaasa pa ba kayong magbabago siya? Hopeless 
na ata ’yang si Sir Henry, eh. Aba maswerte pala siya 
sa akin, kung ganoon. Kapag ako talaga napuno sa 
halimaw na ’yan, makikita niya ang bangis ko,” banta 
ni Marsh.

Natawa na lamang si Ryan. “Marsh, salamat 
talaga at pinagbigyan mo ako.”

Tinapik na lamang niya ang balikat nito. “Wala 
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iyon. Tinulungan mo din naman ako. Kaya ko siyang 
sabayan sa pagiging nakakairita.”

“Paano kung sisantehin ka niya?” nag-aalalang 
sabi ni Ryan. 

“Sus, okay lang kung masisante ako, ’no. 
Makakahanap din uli ako ng trabaho. Hinihintay ko 
lang naman ’yung reply d’un sa inapplyan ko sa Hong 
Kong. Okay na rin itong may trabaho ako habang 
naghihintay.”

Napakibit-balikat na lamang si Ryan sa tinuran 
niya. “Sabagay. Pero salamat pa rin.”

“Para saan pa’t naging magkaibigan tayo kung 
hindi tayo magtutulungan? Pero kung gusto mo 
talagang makabawi, ilibre mo na lang ako ng dinner.”

Natawa uli ang binata. “O sige. Basta ’yung mura 
lang ha? Nagtitipid ako, eh.”

“Yes! The best ka talagang kaibigan, Ryan!” 
magiliw na tugon ni Marsh.

—————

Hindi mawala sa isipan ni Henry ang maamong 
mukha ng bago niyang sekretarya. Iba ang naging 
pakiramdam niya noong una niyang nakita si Marsh. 
Karamihan kasi sa mga nagtatrabaho sa EGC Retail ay 
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hindi man lang makatingin sa kanya dahil sa takot. 
Pero tinitigan pa siya ng dalaga.

Ipinikit niya ang mga mata, umaasang pagmulat 
niyang muli ay mawawala na sa isip niya ang mukha 
ng babae habang nakatitig ito sa kanya. Pero kahit 
ano ang gawin niya ay nakikita niya pa rin ang 
magandang mukha nito sa isipan niya. 

Napahinga na lamang siya nang malalim. Hindi 
niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi niya 
magawang maialis sa isipan ang mukha ng Marsh 
Romero na iyon. Aminado rin naman siyang maganda ito, 
pero hindi lang naman ito ang magandang nakita niya. 

Maliit ang mukha nito, mapupungay ang mga 
mata, may katanguasan ang ilong, at mamula-mula 
ang mga labi. Hindi ito katangkaran. She looked 
so feminine with her height. She had a beautiful 
smile. Bakas sa mukha nito ang pagiging magiliw at 
masayahin. 

Parang nagustuhan ito agad ng ibang empleyado 
kahit unang araw pa lamang nito sa trabaho. She was 
a total charmer.

Ang tumatak sa kanya ay ang nangyari kanina sa 
loob ng opisina. Buong akala niya ay matatakot ito sa 
ginawa niyang pagsigaw-sigaw sa isang empleyado, 
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pero ni hindi ito natinag sa kinatatayuan. Walang 
bakas ng takot o pag-aalinlangan sa maamo nitong 
mukha.

Napangisi na lamang si Henry habang tinitingnan 
ang resumé ni Marsh na nasa mesa niya. 

Napailing siya. Ano ba itong nangyayari sa akin? 

Kailangan niyang mag-focus sa pag-irita at 
pambibwisit kay Marsh para tuluyan na itong mag-
resign. Kapag nagawa niya iyon, sana tuparin ng ina 
ang sinabi nitong aalisin siya sa EGC Retail. Gagawin 
niya ang lahat para mangyari ang gusto niya. At ang 
pagre-resign ni Marsh Romero ang tanging paraan 
para makalaya siya.

“Tingnan natin kung hanggang saan ka…” 

—————

Pagdating ni Marsh ay naabutan niyang 
naghahapunan ang pamilya. Nang makita siya ng 
ina ay agad siya nitong tinawag.

“Marsh, ’andito ka na pala. Sumabay ka na sa amin 
sa pagkain. Hindi ka na namin hinintay. Kailangan na 
kasing kumain ng papa mo para makainom na siya 
ng gamot.”

Naupo na lamang sa sofa si Marsh at ipinahinga 
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ang katawan sa malambot na upuan. “Hindi na po, 
Ma. Kumain na po ako.”

“Kumusta naman ang apply mo sa EGC Retail, 
Ate?” tanong ng kapatid. “Natanggap ka ba?”

Tumango si Marsh. “Oo, natanggap ako, Mia. 
Nagsimula na nga ako kanina, eh.”

“Talaga, anak?” Natuwa ang papa nila. 
“Magandang balita iyan, kung ganoon. Kumusta 
naman ang unang araw mo sa trabaho?”

“Okay naman po, Papa. Masaya kasama ang 
mga katrabaho ko kasi mababait silang lahat. Madali 
lang po ang trabaho,” tugon ni Marsh. Pero bakas sa 
mukha ng dalaga ang pagkabalisa at pagod.

“Eh, bakit parang Biyernes Santo ’yang mukha 
mo?” tanong ng ina.

Habang nag-iisip ng isasagot sa ina ay sumagi sa 
isipan niya ang mukha ni Henry De Villa. Napaupo 
nang diretso si Marsh nang maalala ang kagaspangan 
ng ugali nito.

“May isa po kasing problema sa opisina. ’Yung 
mismong amo ko pa. Ang halimaw na si Henry De 
Villa,” naiinis na sabi niya habang ginugulo ang 
buhok sa sobrang pagkairita. “Ibang klase ang ugali. 
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Ang sarap bigwasan!”

“Wow, beast mode si Ate Marsh, o,” tudyo ni Mia. 
“Teka, tama ba ’yung narinig ko? Si Henry De Villa 
ba ang sinasabi mong boss mo?”

“Oo, bakit?”

Tumili si Mia, tumayo mula sa kinauupuan at 
pumasok sa kwarto. Paglabas ay may dala itong isang 
magazine na ipinakita sa mga magulang at sa kapatid, 
“Ate tingnan mo ’to. Ito ba siya? Siya ba ’yung boss mo?”

Nagsalubong ang mga kilay ni Marsh nang makita 
ang itinuturo ng kapatid. Walang dudang si Henry 
nga ang nasa larawan, kasama ang pito pang lalaki. 

Lalong kumunot ang noo niya nang makita ang 
mga nakasulat sa cover ng magazine. “The Eight 
Princes? Bakit? Prinsipe ba ang halimaw na iyon? Eh, 
hindi ba presidential ang government system natin? 
Kelan pa nanganak ng mga prinsipe ang gobyerno?” 
Kinuha niya ang magazine mula sa kapatid.

Hinablot iyon ni Mia mula sa kanya. “Ate, 
siyempre hindi sila literal na mga prinsipe, pero 
kilala sila sa tawag na ’yun kasi ’yun ang tawag sa 
kanila ng media. Walo kasi silang magkakapatid 
na lalaki, at anak sila ni Doña Alma De Villa, isa sa 
pinakamayayamang negosyante sa bansa. Prinsipe 
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lang, di ba? Mayaman na, gwapo pa.”

Pinaningkitan ni Marsh ang kapatid. “Tumigil 
ka nga diyan. Binida mo pa, eh. Gwapo at mayaman 
lang sila. At hindi mo sila kilala.”

“Si Ate naman, high blood agad,” ani Mia. “May 
mga tsismis nga na mainitin raw ang ulo ni Third 
Prince Henry. Totoo ba ’yun, Ate?” 

“Hindi ’yun tsismis dahil totoo. Bakit ba 
interesado ka sa mokong na iyan?”

“Eh, kasi nga ate, napaka-perfect niya. Wala akong 
pakialam sa ugali niya. Iyon nga ang dahilan kung 
bakit mas hinahabol siya ng iba, eh. Nakakadagdag 
sa appeal niya ang pagiging masungit niya,” kinikilig 
na sabi nito.

Napailing na lamang si Marsh bago inagaw muli 
ang magazine mula sa kapatid. “Hibang ka. Tumigil 
ka na nga sa kakaganyan mo. Bata ka pa. At saka, 
huwag ka nang magbabasa ng mga ganito. Wala 
ka namang matututunan dito. Mag-aral ka na lang. 
Magpapahinga na po ako, Mama, Papa…” paalam 
niya at tumayo na para pumasok sa kwarto niya.

“Ate, ’yung magazine ko!” narinig niyang sigaw 
ni Mia bago niya tuluyang isinara ang pinto.
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Napahiga na lamang si Marsh sa kama at 

napahinga nang malalim. Napatitig siya sa cover ng 
magazine at pinagmasdan ang walong lalaking nasa 
larawan. Hinanap niya ang mukha ni Henry, bago ito 
ikinumpara sa iba pa nitong kapatid. “Ibang klase rin 
ang ganda ng lahi ng mga lalaking ’to.”

Napatitig siya sa picture ni Henry. “Kahit sa 
litrato, siya ang pinakamasungit tingnan. Hindi man 
lang nagawang ngumiti.”

Napatingin sa kisame si Marsh nang maalala niya 
ang una nilang pagkikita ng boss. Pakiramdam ng 
dalaga ay tumatagos ang titig nito sa kanyang kaluluwa. 

Maganda ang kutis ng binata, at hindi niya alam 
kung inaalagaan ba o talagang ipinanganak si Henry 
na ganoon kakinis. And his lips were sensual, na para 
bang napakasarap halikan ng mga labing iyon.

Masama naman ang ugali! 

Napapikit na lamang si Marsh at ipinatong ang 
magazine sa ibabaw ng mukha niya. Paano kaya siya 
magtatrabaho bukas kasama ang halimaw niyang amo?

Bumangon na siya para magbanyo bago matulog. 
“Ah, bahala na!”


