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iss, sakay na…”
Ni hindi tuminag si Jules para tingnan 

ang may-ari ng boses. Maraming naglalaro 
sa magulo niyang isip para pagtuunan ng pansin ang 
tinig na iyon. 

Hindi niya alintana ang lalim ng gabi at lamig 
ng panahon. Ang alam lang niya, magtatakip-
silim na nang maupo siya sa pasilyong iyon sa tabi 
ng simbahan sa kahabaan ng Malate. Hindi niya 
namalayan na may tumatawag na pala sa kanya. 

Parang nauulinigan pa niya ang sinabi ng doktor. 
Kanina pa iyon at halos kalahating araw na ang 
nakakaraan, pero bakit parang sandaling oras pa 
lang ang nakalipas.

“Kailangan ng agarang operasyon. May kalaliman 
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ang tama ng bala. Mabuti at hindi napuruhan dahil 
ilang pulgada na lang at tagos na ’yon sa puso. Marami 
na ring nawalang dugo sa kanya, kailangan siyang 
salinan ng dugo…”

Tigagal si Jules. Para siyang sinakluban ng langit 
at lupa. Kanina lang umaga bago siya pumasok sa 
school ay masaya pa silang nagkwentuhan ng nanay 
niya. Ibinalita niya rito ang mataas na markang 
nakuha niya sa isang major subject.

“Naku… congrats, anak! Konting tiyaga pa at 
makakaraos din tayo. Isang taon na lang at ga-
graduate ka na rin, gaya ng anak ni Aling Wena. Di 
ba at maganda na ang buhay nila, nakaraos din!”

“Opo nga, eh. Hayaan mo, Inay, next year, 
hindi ka na maglalaba at papasok sa imprenta, ako 
na ang magtatrabaho. Makakapag-retire ka na sa 
pagtatrabaho…”

Nasa ikatlong taon na siya sa kolehiyo sa kursong 
Hotel and Business Management. Working student 
siya dahil hindi sapat sa kanilang mag-ina ang 
kinikita nito sa pagtatrabaho sa isang imprenta. 
Mahirap man, nakuha niyang pagsabayin ang mag-
aral at magtrabaho.

Pero pag-uwi ni Jules nang tanghaling iyon, 
inabutan niyang nagkakagulo ang mga kapitbahay. 
May holdaper na nagawi sa kanila, hinabol ng pulis 
at sa kasamaang palad ay natamaan ng ligaw na bala 
ang kanyang ina nang magpaputok ang masamang-
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loob. Papasok na sana noon sa trabaho ang nanay 
niya. Agad naman itong naisugod sa ospital ng ilang 
malalapit nilang kapitbahay. 

Habang tinitingnan niya ang ina, parang 
madudurog ang puso ng dalaga. Maputla ito at hirap 
humugot ng hininga. May kung anu-anong aparato 
ang nakakabit dito. 

Silang mag-ina na lamang ang naninirahan 
dito sa Manila, nasa probinsya ang mga kamag-
anak nila. Tubong Cebu sila, doon na nagkaisip si 
Jules at nag-aral ng elementarya. Dinala sila rito sa 
Maynila ng nasira niyang ama dahil nagbakasakali 
ang huli na may mas magandang oportunidad dito. 
Nang mamatay sa sakit ang itay niya limang taon 
na ang nakakaraan, mag-isa na siyang itinaguyod 
ng kanyang ina.

Gulong-gulo ang isip ni Jules, hindi niya alam 
kung saan siya kukuha ng ipambibili ng gamot 
at ipambabayad sa ospital. Wala siyang alam na 
malalapitan.

Hindi niya namalayang nakalabas na siya 
ng ospital at tila wala sa sariling naglakad. Nang 
marating ang simbahan ay naupo siya sa bench sa 
tabi niyon. 

Malaking halaga ang kakailanganin para 
maitawaid ang buhay ni Aling Wena. Hindi niya alam 
kung sino ang unang lalapitan, kung saan at paano 
magsisimulang humingi ng tulong. Ang alam niya 



6 Chances Are

lang, anuman ang mangyari, hindi niya pababayaan 
ang kanyang ina.

“Miss, okay ka lang? Ang s’abi ko, sakay na…”
Ikinagitla iyon ni Jules. Nag-angat siya ng mukha 

at saka tinapunan ng tingin ang may-ari ng boses. 
Kahit malalim na sa gabi, nakita niya ang morenong 
lalaking may malamlam at nangungusap na mga 
mata na napaparisan ng medyo malagong kilay. 
Matangos ang ilong nito at may magandang hugis na 
mga labi. Bahagyang nakangiti ang estranghero pero 
bakas sa mga mata nito ang matalim at mapanuring 
tingin. Itinuon nito ang atensyon sa kanyang mukha, 
pagkuwa’y hinagod ng tingin ang simpleng blusang 
puti at paldang abuhin na suot niya.

“I’m going to ask you one last time. I’ve asked 
you twice already at para lang akong nakipag-usap sa 
hangin. Name your price, Miss. At kung patuloy kang 
magpapakipot, aalis na ’ko!” asik nito. Nakakunot 
na ang noo ng lalaki. Napansin niyang mariin ang 
pagkakahawak nito sa steering wheel at nang anyong 
ikakambyo na ang sasakyan, agad siyang tumayo at 
nagmamadaling tinungo ito.

May ilang segundo ring hindi inalisan ng 
tingin ni Miguel ang estranghera at nang nagtama 
ang kanilang paningin, tila ba may kung anong 
bumundol sa dibdib niya dahilan para bumilis ang 
pintig ng kanyang puso. Natigilan siya at medyo 
namalikmata. Pinaglalaruan ba siya ng isip niya? 
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Kamukhang-kamukha nito si Laura. Pero 

imposible dahil patay na ang huli.
This is an innocent-looking whore, naisip nito 

habang nakatiim ang mga bagang.
“Come on… sakay na! It’s getting really late, you 

know,” mariing pag-uulit niya.
Natigilan si Jules.  Ngayon niya naisip, 

napagkamalan siya ng lalaki na nagbebenta ng 
panandaliang aliw. Malalim na nga pala ang gabi. 

Pero dahil kailangan niyang magkapera sa lalong 
madaling panahon para maitustos sa nanay niya…

Bahala na, tulirong naisip niya.
Humugot siya ng malalim na hininga at lakas-

loob na lumulan sa passenger side ng kotse at agad 
kinabig ang pinto.

Tinapunan siya ng lalaki ng matalim na tingin. 
Dahilan para mapatungo siya sa kahihiyan. Kahit 
kailan, hindi sumagi sa isip niya ang bagay na ito, 
pero sadyang dumating ang pagkakataon. Mali man, 
mapanganib man, pero sa puntong iyon, kahit sa 
patalim, kakapit si Jules. 

Walang anumang salitaang namagitan sa dalawa 
habang binabaybay nila ang daan. Parang gustong 
magsisi ng binata na dito siya napagawing dumaan. 

Pauwi na si Miguel mula sa meeting sa isang 
first class videoke bar na palaging pinupuntahan ng 
mga foreigner. Isang kliyenteng Korean ang kanyang 
kausap at gusto nitong sa lugar na iyon sila magkita. 
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Sabihin pa’y hindi maiwasang um-order sila ng 
alak. He knew he has taken one too many at hindi 
maganda ang epekto ng alak sa kanya. Nagkalat ang 
mga babaeng naroon at inudyukan siya ng kanyang 
kliyente na kumuha rin ng partner gaya ng ginawa 
nito. May ilan pang naroon na nagpakita ng interes 
sa kanya, pero magalang siyang tumanggi. Although 
the other part of him wanted to. Pinilit niyang huwag 
pansinin ang nararamdamang iyon. 

Kung sa ibang pagkakataon, baka nag-e-enjoy 
na rin siya gaya ng kliyente. Simply put, wala siya 
sa mood dahil wala siyang matipuhang babaeng 
naroon. Isang lang ang gusto niya.

Hindi napigilan ni Miguel na bahagyang mainis 
dahil kailangang sa ganitong lugar pa sila dumayo 
para matuloy ang kanilang deal. But then, it was all 
part of the business. At para sa kanya, ang pagsama 
niya rito ay trabaho lang.

Ilang oras pa ay natapos na ang meeting nila at 
nagpaalam na siya. Of course his client would have 
wanted him to stay and have fun, pero sadyang wala 
siya sa mood.  

Mabilis siyang lumulan ng kanyang sasakyan 
at binaybay ang daan pauwi. Kung hindi pa siya 
magpapaalam ay baka tuluyan na siyang malasing 
na alam niyang hindi dapat, dahil magmamaneho 
pa siya. Dying in a car accident was the last thing 
he had in mind. Nakaramdam siya ng kirot sa puso 
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dahil sa alaala… Laura died in a car accident. 

He brushed the thought aside.
May kung anong bato-balani ang humila sa 

kanya upang tahakin ang daan sa may simbahan. 
Doon niya nakita ang isang babae. Nakaupo ito sa 
bench sa ilalim ng lamp post, nakatingin sa kawalan, 
nag-iisa sa kalaliman ng gabi. Himalang walang 
siraulong tao ang sumalbahe rito.

There was something in her that mystifies him… 
parang nahirapan siyang humugot ng hininga nang 
una niya itong makita. Bahagyang nakatungo pero 
sapat ang ilaw sa poste para maaninag niya ang 
hitsura nito. 

Maraming alaala ang biglang sumagi sa isip 
niya—masaya… masakit… mapait… at may 
kaugnayan ang babaeng ito sa pagbalik ng mga 
alaalang iyon. 

May ilang sandali rin niyang minatyagan ang 
kilos ng estranghera bago niya binuksan ang bintana 
ng sasakyan at tinawag ang pansin nito.

Halos isang taon na din ang lumipas pero 
naroon pa rin ang kirot. Bahagya niyang hinimas 
ang kaliwang bahagi ng dibdib para pawiin ang kirot. 

Lihim niyang tinapunan ng tingin ang katabi. 
This is madness, he thought. He knew he would just 
be hurting himself  more.

Women… They seemed to be so damn weak but 
they could hurt anyone like hell.
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Sumikdo ang galit sa kanyang dibdib at agad 
niyang tinapakan ang gas pedal bumilis nang husto 
ang takbo ng sasakyan. 

Napakapit si Jules sa side handle ng kotse nang 
bigla iyong lumiko. Kahit tuliro, rumehistro sa isip 
niya ang lugar na pinagdalhan sa kanya.

Nagmamadaling bumaba ng kotse si Miguel 
matapos pumarada saka mabilis na binuksan ang 
pinto sa passenger side. Agad na sinunggaban niya 
ang braso ng babae at halos ay hilahin na palabas 
ng sasakyan. Ilang sandali lang ay tinutungo nila 
ang isang silid, matapos bahagyang makipag-usap 
sa isang unipormadong service boy doon.

Nakita ni Jules na may inabot ang lalaki sa boy 
na tantiya niya ay pera, pagkatapos hinila siya nito 
muli sa braso patungo sa silid na ituro sa kanila.

“Come inside,” asik nito habang isinasara ang 
pinto ng kuwarto.

Hindi sinasadya ang pagkakadikit ng dibdib niya 
sa braso ng lalaki. Napahumindig siya nang bigla 
itong humarap at tinitigan siya nang husto. Inilapit 
ng estranghero ang mukha sa kanya. Naamoy niya 
ang mabangong men’s cologne at bahagyang amoy 
ng sigarilyo at alak. Namumungay ang mga matang 
ibinaba nito ang mga tingin sa mga labi niya at saka 
siya ginawaran ng halik. 
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apatda si Jules sa pagkakatayo at itinulak ang 
lalaki. Bahagyang lumayo ito at nagsimula 
nang maghubad ng suot na polo. Galit ang 

anyo nito.
Gusto na niyang tumakbo palabas, anupa’t para 

namang napako ang mga paa niya sa pagkakatayo. 
Takot at panghihilakbot ang naramdaman niya nang 
tumabad sa paningin niya ang hubad na dibdib 
ng kaharap. Akmang huhubarin na rin nito ang 
pantalon. Natigilan ito sa ginagawa nang makita 
ang kanyang reaksyon. Halata siguro ang takot niya 
lalo’t mahigpit na nakahawak ang isa niyang kamay 
sa itaas na bahagi ng suot niyang blusa.

“Ano pa’ng hinihintay mo? Maghubad ka na…” 
utos nito. 

Chapter
Two

N
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Miguel, on the other hand, did not expect the 
desire he felt the moment he made contact with the 
stranger. 

Dahil ba sa mga alaalang nagbalik? There were 
a lot of reasons, pero isa lang ang tumimo sa isip 
niya. He had to have her, maybe doing so would 
lessen the pain.

Tila natutulirong umiling-iling ang babae 
habang matamang nakatingin kay Miguel. Tumulo 
rin ang luha sa mga pisngi nito.

Parang kinurot ang puso ng binata sa hitsura ng 
estranghera. Tantiya niya, tunay ang nakikita niyang 
takot sa mga mata nito. Gayunpaman, pilit niyang 
inalis iyon sa isip. Ramdam niya ang pag-iinit ng 
kanyang katawan at ang masidhi niyang pagnanasa. 

“Alam mo, kanina ka pa! Kung ayaw mo, ako ang 
maghuhubad sa iyo…”

Marahan siyang lumapit sa dalaga. Mukhang lalo 
naman itong nagimbal. Nakatingin lang ito sa kanya.

Kahit dim light lang ang nakasindi, nakita ni 
Miguel ang takot at pagkatuliro sa mga mata ng 
babae. Sandali siyang natigilan.

God, what is wrong with me? Hindi ako ganitong 
klase ng tao but damn it, this woman has brought up 
a lot of memories I’d rather forget and it hurts like 
hell! naisip niya. Napapailing na isinuklay niya ang 
kamay sa buhok, pagkuwan ay hinagilap ang kamay 
ng babae, pilit na inalis ang pagkakahawak nito sa 
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suot na blusa at sinimulang hubarin iyon. 

Pero natigilan siya nang makita ang masaganang 
luhang umaagos sa mukha ng dalaga. Napuna niyang 
nanginginig ito.

“Ano ba’ng problema mo? Let’s do this and get 
over it! Hindi ba ito ang trabaho mo?” 

Napahikbi ang kaharap, dahilan para tuluyang 
itigil ni Miguel ang ginagawa. It took him a 
tremendous amount of self-control not to kiss her 
again. She looked so innocent and vulnerable. 

But aren’t they all?
“Hindi ako bayarang babae na inaakala mo. Nasa 

ospital ang Inay at kailangan ko ng pambayad para 
mabuhay siya....” paputol-putol nitong sabi.

Maang na napatitig siyang muli sa mukha ng 
kaharap. She’s beautiful, but I won’t let that beauty 
deceive me again!

“Cut the bullshit! Lumang istorya na iyan, gasgas 
na. Siguro dapat inuumpisahan na natin ang dapat na 
kanina ko pa ginawa.” Binigyan niya ang estranghera 
ng isang matalim at nag-aalab na na tingin. “You and 
your sob stories… hah! Nasa ospital ba? Paligayahin 
mo ako at tutulungan kita sa problema mo. You see, 
hindi ka nagkamali sa pagsama sa akin. I can pay 
you well.”

Napahikbi ang babae. Even with the hate in the 
man’s voice, she could see that there was so much 
pain in his eyes.
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Nagtagis ang mga bagang ni Miguel. Mula 
kaninang nakita niya ang babaeng ito, sari-saring 
emosyon na ang naramdaman niya. She brought 
back a lot of painful memories.

Nagsimulang kumilos ang babae. Ito na mismo 
ang dahan-dahang naghubad ng blusang kanina ay 
inuumpisahan nang hubarin ni Miguel. Nakayuko, 
tila nanginginig ang mga kamay nito sa ginagawang 
paghuhubad at hindi tumitigil sa pagtulo ang luha. 

He was somehow touched by the way she cries. 
Ngayon lang siya nakakita ng babaeng ganoon kung 
umiyak, tahimik pero patuloy ang pag-agos ng luha.

Napalunok ang binata nang mahubad na ng 
babae ang blouse at palda nito, tanging ang bra at 
ang pang-ibabang saplot nito sa katawan ang natira. 
Tumambad sa kanya ang anyo ng estranghera. He felt 
the sudden rush of blood in his veins. Yes, he had 
his share of beautiful women, pero ang babaeng ito 
ay isa sa mga larawan ng kagandahang hindi niya 
malilimutan.

Para itong isang maamong tupang naghihintay 
na lang na lamunin ng leon. Maang na nakatingin 
lang si Miguel. Tila, nabato-balani sa nakatambad 
sa kanya. Ewan, pero sa kabila ng nag-uumalpas 
na damdaming nararamdaman niya, hindi niya 
magawang pagsamantalahan ang kahinaan ng 
babaeng ito. 

Makailang ulit siyang humugot ng malalim 
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na hininga, ipinilig-pilig ang ulo at baka sakaling 
luminaw ang naguguluhan niyang isip.

If I do this, it will make the pain even worse… 
naisaloob niya. Isinuklay ni Miguel ang kamay sa 
buhok.

Isang malalim na hininga ang hinugot niya saka 
umupo sa gilid ng kama at itinakip ang parehong 
kamay sa mukha. Ilang sandali pa at tumayo na siya, 
marahang pinulot ang blusang nasa sahig. Tiim-
bagang niyang nilapitan ang estranghera at mabigat 
sa loob na ipinatong ang blusa sa magkabilang-
balikat nito.

What made him do that, he did not know. 
May kung anong pwersa ang nagsasabing hindi 
iyon pagbabalatkayo o pagsisinungaling. Ramdam 
niyang hindi palabas lang ang lahat ng iyon—iyong 
takot at pagkatuliro na nakita niya sa mga mata 
ng babae, o iyong pagiging vulnerable nito, o ang 
pagkakahawig ng huli sa isang taong sobrang 
minahal niyang minsan. Ewan. Parang umiikot ang 
ulo niya sa magkakahalong damdaming kanyang 
nararamdaman—galit… frustration… burning 
lust… longing.

Pero maaari ring palabas lang din ang lahat ng 
ito. Katulad ng dati. Katulad ni Laura. He felt the 
familiar pain and it hurt like hell. Pumikit si Miguel 
at pilit na kinalma ang mga nararamdaman.

“I’m sorry. Here…” aniyang iniabot sa babae ang 
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isang panyo.
Inakay niya ito papuntang kama at saka pinaupo. 

Kiming isinuot nito ang blusa, pagkatapos ay inabot 
ang kumot at ibinalabal iyon sa sarili. Umiiyak pa 
rin ito.

Iniabot ni Miguel ang dala niyang clutch bag na 
nakapatong sa kama. Kumuha siya ng isang bungkos 
na lilibuhing pera at saka ipinatong sa mesitang 
naroon.

“Here, take it. Please start a new life. Sayang 
ka, Miss, that is kung nagsasabi ka ng totoo. Kung 
manloloko ka man, well, I will let life take care of 
you.” 

Isang eksena ng nasusunog na sasakyan ang 
sumagi sa isip ni Miguel, at naalala niya ang babaeng 
nasa loob niyon na kasabay na nasunog. Napapikit 
siya. 

Nang magdilat siya ng mga mata ay nagtama ang 
mga paningin nila ng babae. And before he knew it, 
he was kissing her—gently, longingly. Ilang sandali 
lang ang halik na iyon at pagkatapos ay hinaplos niya 
ang buhok ng dalaga. Masuyong hinagod niya ang 
likod nito saka kinabig at niyakap nang mahigpit. 
Isang yakap na walang malisya, bagkus ay yakap ng 
pananabik at kalungkutan…

Kung ilang segundo o minuto sila sa ganoong 
ayos, hindi alintana ni Jules. Pakiramdam niya ay 
humuhugot ng lakas sa kanya ang binatang tila 
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malungkot. Parang may kung anong mabigat itong 
pasanin na hindi maibulalas. 

Marahan niyang hinagod ang likod ng lalaki. 
Bahagyang hinaplos ang buhok nito. Siya man ay 
may mabigat na pasanin at sa mga yakap na iyon ng 
estranghero, nakaramdam siya ng kakaibang sense of 
comfort, of peace and assurance. Naisip niya na ang 
pagyakap nito sa kanya ay isang pagsuko, paghingi 
ng paumanhin.

Mayamaya, nagpakawala ng buntong-hininga 
ang lalaki at marahang kumalas sa pagkakayakap 
sa kanya, kinuha ang polong nasa kama at saka 
tinungo ang pinto, dala ang clutch bag at ang polo 
na bahagyang isinukbit sa balikat. Hinagod nito ng 
tingin ang kabuuan niya at saka itinuon sa kanyang 
mukha ang mga mata na para bang may kung anong 
kasagutang hinahanap doon. 

Napapikit ito at ewan kung guni-guni lang ni 
Jules, pero parang may sumungaw na luha sa gilid ng 
mga mata nito. Agad tumalikod ang lalaki, lumabas 
at marahang isinara ang pinto.
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a isang pamosong hotel sa Makati, nasa 
Mactan Lounge si Jules, kausap ang kliyenteng 
Japanese na si Mr. Mori. Balak nitong magdala 

ng mga professors from Japan para sa isang seminar 
at business trip, at napili ng mga ito na tumuloy sa 
Island Hotel kung saan siya ang manager.

Muli ay sumagi sa isip ni Jules ang lalaking 
nakilala niya nang gabing iyon. Kung makikita 
lang niyang muli ito, taos-pusong pasasalamat ang 
sasabihin niya rito. Ilang taon na rin ang nakalipas 
mula nang lisanin niya ang motel na iyon tangan 
ang sandaang libong pisong nakapagpabago nang 
malaki sa buhay nilang mag-ina. Naipagamot niya 
ang ina at nakatapos siya ng pag-aaral, at ngayon ay 
may maayos nang trabaho. Hindi na niya kailanman 

Chapter
Three

S
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malilimutan ang estrangherong iyon.

Wala yatang araw na dumaan na hindi niya 
naalala si ‘Ken.’ Iyon ang pet name na ibinigay niya 
sa misteryosong lalaki. At dahil may likas na talent 
siya sa pagguhit at pagpinta, ilang larawan na ni 
‘Ken’ ang naipinta niya base sa kanyang alaala. Na 
lalo lang nakapagpatindi sa kagustuhan niyang 
makita at makilala ito. Bagay na parang hindi na yata 
mangyayari pa. Tila isang panaginip lang ang lahat.

Ito rin marahil ang dahilan kung bakit hindi 
sila nagtagal ng naging boyfriend niya, si Edward. 
Mabait ang huli at magandang lalaki, lamang hindi 
niya mapigilang ma-guilty at naikumpara niya ito kay 
‘Ken.’ Sa huli, siya na ang nakipaghiwalay sa nobyo.

“Unfair na kung unfair. There is nothing special! 
’Yung parang nanlalambot ang tuhod effect, hindi 
tulad n’ung una kong makita si ‘Ken.’ Pakiramdam 
ko, parang bumagal ang ikot ng mundo… parang 
kami lang ang tao sa paligid at wala nang iba. N’ung 
niyakap niya ako, pakiramdam ko, siya lang ang 
kukumpleto sa buhay ko. Hindi ko naramdaman kay 
Edward ’yun…” minsang nabanggit niya sa kaibigang 
si Carol noong usisain siya nito kung bakit hindi man 
lang inabot ng ilang buwan ang relasyon nila ng una 
niyang nobyo.

Naputol ang daloy ng iniisip ni Jules nang lapitan 
siya ng isa sa mga waiters nila. Close na ang deal 
noon, at halos ay tapos na rin ang usapan nila ng 
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kliyente. 
“Ma’am, the customer on Table 12 wants to talk 

to you,” parang nahihiyang anito.
Matapos makipagkamay at magpaalam sa 

kausap na kliyente ay agad siyang lumapit sa mesang 
nabanggit.

“Good evening, Sir. I’m Jules Buenaflor, the 
manager. Is there a problem?”

Tumango ang may-edad na lalaki. Maputi na 
ang halos lahat ng buhok nito, pero matipuno pa 
rin ang pangangatawan, halatang health conscious. 
Maganda ang pares ng mga mata nito at maaliwalas 
ang mukha. Naka-signature polo shirt ito at cream 
slacks. He was also wearing a sporty signature divers 
watch.

“Yes. I ordered for a steak, medium rare,” anito 
sa mahinahong tinig.

Ang nakahain ay well done. Agad na sinenyasan 
ni Jules ang waiter. “We’re very sorry for that. Here, 
let me take that…” Dinampot niya ang plato, saka 
bumaling sa katabing waiter na tila nahihiya sa mga 
pangyayari at iniabot iyon. “Jeff, please…”

Bahagyang tumango ito at saka dali-daling 
bumalik sa kitchen.

“We’ll just replace it, Sir. I’ll also include red wine 
and desert to go with your meal. Don’t worry, it’s on 
the house. I’m very sorry, the waiter must have gotten 
confused with your order.” Binigyan niya ng isang 
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mapaumanhing ngiti ang lalaki.

Tumango ang kausap saka bahagyang ngumiti. 
Hindi ito ordinaryong tao, batid niya. Sa dami ng 
taong nakahalubilo ni Jules, alam niya sa kilos at 
aura nito na nabibilang ito sa mga elite.

Pero para kay Jules, isang pangkaraniwang 
araw na naman iyon. Magtatatlong taon na siyang 
nagtatrabaho sa isang five-star hotel sa Makati bilang 
isang manager at hindi ito ang unang pagkakataong 
nakipag-areglo siya sa mga customers.

Mayamaya lang ay bumalik na ang waiter na 
inutusan niya. Nang masigurong ayos na ang lahat 
ay saka siya magalang na nagpaalam sa lalaki na 
tila nagmamatyag sa kilos niya. Bahagya nga siyang 
naasiwa dahil manaka-nakang sumusulyap ito sa 
kanya. Tila may naglalarong kung ano sa isip nito 
habang tinitingnan siya. Parang may inaalalang kung 
sino… o ano. Gayun pa man, hindi niya gaanong 
binigyan iyon ng pansin.

Agad siyang napasalampak sa kanyang swivel 
chair sa office niya pagkagaling sa dining area. 
Bahagya niyang minasahe ang ulo. Sumakit iyon 
bigla, siguro dala na rin ng pagod. Ilang minuto na 
ang nakalipas, hindi niya namalayan na nakatulog 
na siya sa pagkakaupo.

Naalimpungatan si Jules nang marinig niya ang 
bahagyang pagkatok sa pinto. Sinipat niya ang oras… 
ilang minuto rin siyang napaidlip.
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Bahagya pa lang siyang umaayos ng upo nang 
bumukas ang pinto. Pumasok si Jeff, iyong waiter na 
kausap niya kanina, may inabot itong tarheta.

“Ma’am, ipinabibigay po n’ung lalaking customer 
natin,”  tila nahihiya nitong sabi.

“Okay, thanks!”
Paglabas ng waiter, saka niya sinilip ang tarheta.

JUAN MIGUEL ANTONIO R. MADRIGAL II
PRESIDENT & CEO

MADRIGAL GROUP OF COMPANIES
   
Ngumiti si Jules. Hindi nga siya nagkamali sa 

hinuha niya sa lalaki, isa nga itong prominente at 
respetadong tao.

Muli ay sumagi sa isip niya ang hitsura ng lalaki. 
May pagkakahawig ito kay ‘Ken,’ physically. Hindi 
kaya magkamag-anak sila? Di kaya mag-ama? 

Napailing siya. Crazy thoughts…
Tinungo niya ang sariling comfort room at saka 

nanalamin.
Hindi maitatago ng blazer at pencil-cut na palda 

ang magandang hubog ng katawan ni Jules. Kung 
may nagbago man sa kanya dulot ng tatlong taong 
pagtatrabaho, iyon ay ang pagdagdag nang kaunti sa 
dati niyang timbang na bumagay naman sa kanya, 
at siyempre ang pagiging sopistikada niya dulot ng 
natutunan niya sa trabaho. The memories of that 
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night with ‘Ken’ briefly flashed into her mind—his 
kiss, his touch and the pain in his eyes.

“For God’s sake, Jules! It’s been… what, three, 
four years? What are the chances na magkikita pa 
kayo ulit ng lalaking iyon? Ni walang isang araw 
mong nakasama eh hindi na naalis sa utak mo? 
Hindi ’yan pagmamahal, that’s simply an infatuation. 
Lilipas din ’yan,” pagalit niya sa sarili.

I’m going nuts!
Humugot siya ng isang malalim na hininga 

at saka diretsong tiningnan ang sarili sa salamin, 
ngumiti at saka sinabing,“Hindi ka naloloka, 
Jules. You’re doing fine. You have a good life, good 
friends, you’re doing good in your job.  Keep it up! 
Concentrate on the future.”

At iyon ang itinanim niya sa ulo niya. Ang 
nakaraan ay nakaraan na. Ang kasalukuyan at 
hinaharap na ang dapat niyang pagtuunan ng 
pansin. Pasalamat siya at kahit sandali ay nakasama, 
nakausap at nakapiling niya ang lalaking iyon, kahit 
paano, naging bahagi din siya ng buhay nito. At ito 
ay naging napalakalaking bahagi ng buhay ni Jules. 
Ito ang kanyang first male encounter, first kiss, first 
hug, first love. Kumakabog ang dibdib niya tuwing 
naaalala ang eksenang pinagsaluhan nila. No other 
man made her heart beat that way. 

Pero sabi nga ng matatanda, kung hindi ukol ay 
hindi bubukol. Marahil ay talagang hindi sila para 
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sa isa’t isa.
Bakit parang kinurot ang puso niya sa isiping 

iyon?
Isang linggo na ang nakalipas mula noong 

nakaharap niya si Mr. Madrigal nang katukin siya 
ni Shereen, ang kanyang sekretarya.

“Miss Jules, please be at the president’s office now, 
sa boardroom. Pinatatawag po kayo.”

“Okay, thanks!” aniyang inayos nang bahagya 
ang suot na blazer saka tinungo ang elevator.

Isang malawak na silid ang tumambad sa 
kanya. Sa isang bahagi nito ay may isang cabinet na 
punong-puno ng iba’t ibang uri ng libro at malapit 
doon ang napakalaking aquarium ng makukulay 
na tropical fishes na paroo’t parito at talaga namang 
nakakatanggal ng pagod ng sinumang napapatingin 
doon. Mamahalin at elegante ang mga gamit at 
paintings na naka-display.

Sa gitna ay isang malapad na mahogany desk at 
swivel chair. 

“Good morning, Sir…” bati ni Jules.
“Good morning, have a seat. You know, 

Miss Buenaflor, you’ve been such a faithful and 
efficient employee, a great manager and truly a 
beautiful person inside and out…”  panimula 
nito. “Isa ka sa pinakamasipag, pinaka-loyal at 
pinakadeterminadong taong nakilala ko. Bilang 
presidente ng kumpanyang ito, I am so proud to 
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have you here. At dahil sa mga katangian mong iyan 
ay pararangalan ka ng kumpanya, on our company’s 
seventy-fifth anniversary…” maluwang ang ngiting 
balita nito.

Nagpakawala si Jules ng isang buntong-hininga. 
“To be honest, Sir, sa tema ng mga salita ninyo, I 
thought you are going to fire me,” sabi niya.

Natatawang napailing ang kausap.
“Why should I fire a dedicated person like you? 

Although I am sure we will miss you a great deal if 
you leave…”

Maang na napatingin siya sa kausap. “Sir, is there 
anything you want to tell me?” Parang gusto niyang 
kabahan sa nagiging takbo ng usaping iyon.

Isang malalim na buntong-hininga ang 
pinakawalan nito bago muling nagsalita. “Jules, 
Don Juan Madrigal is my best friend for years. I 
believe you’ve met him a few days ago. We are like 
brothers. Sa isang kolehiyo kami nagtapos at siya ang 
pinakamalapit kong kaibigan.” Bahagya itong tumigil 
sa pagsasalita at tila ay hinayaan siyang mag-isip.

“Right now, he needs all the help he can get. He 
has just opened his resort and he wants you to work 
for him.”

Hindi nakapagsalita ang dalaga. Maang na 
nakatingin lang sa kausap.

“Palagay ko, hindi magiging mahirap para sa ’yo 
ang magtrabaho para sa kanya. Napakabait ng taong 
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iyon. Gusto ko siyang matulungan. Think of this as 
a challenge, a greater opportunity.”

“Sir...” Hindi malaman ng dalaga kung ano ang 
isasagot.

“I trust you, Jules. As I’ve said, you’ve been one 
of the company’s most hardworking and dedicated 
employees. Actually, he’s pirating you right under 
my nose. And this is not an easy decision for me to 
make,” nahihiyang saad nito.

“Sir… bakit ako? Marami tayong mas magagaling 
na tao. Isa pa, I’m okay with my job here. I don’t 
have plans yet of moving or transferring…” nailing 
niyang sabi.

“I understand. But the thing is, he personally 
chose you, Jules. He saw your potentials at alam 
kong kakayanin mo iyon… I have so much faith in 
you. Honestly, natutuwa ako na ikaw ang pinili niya.”

Ilang sandali siyang hindi nakakibo. Matamang 
nag-iisip, pagkuwan ay nagsabi, “Well, what can I say, 
Sir? If you trust me that much, I don’t have a choice 
kundi tanggapin ang offer. I just hope I would be able 
to meet his expectations.”

Malapad ang ngiting tinanguan siya ng kausap.
“You will, Jules. Good luck, hija, and mind you, 

he needs you to report to him ASAP.”
Tumango na lang siya at saka kiming ngumiti, 

saka tinungo na ang pinto.
“Thank you, Miss Buenaflor, I owe you one.”
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Tumango siya at pagkatapos ay marahan nang 

isinara ang pinto.
Parang may tinggang nakakabit sa sapatos niya 

nang lumakad siyang pabalik sa opisina. Hindi 
niya mawari kung matutuwa o malulungkot sa 
kinalabasan ng usapang iyon.
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atapos ang ilang araw, natagpuan ni Jules 
ang sarili sa bago niyang pagtatrabahuhan. 
Si Don Juan mismo ang nag-tour sa kanya. 

Nagulat siya nang malamang Vice President for 
Operations ang posisyong binigay nito sa kanya. 
Gusto pa sana niyang tumanggi, pero pinaliwanag 
ng matanda na qualified siya sa posisyong iyon base 
sa trabaho niya sa hotel na kanyang nilisan.

Nilibot nila ang kabuuan ng limang ektaryang 
spa/resort na iyon at na-impress talaga si Jules. 
Hindi naman pala siya nagkamali sa pagtanggap 
ng alok sa kanya. Kahit bago pa lang, isa sa pinaka-
popular at pinakamakabagong resorts ang The 
Madrigal Paradise Farm. Masasabing hindi rin ito 
pahuhuli sa mga makabagong gamit, teknolohiya 

Chapter
Four

M
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at disenyo. Pang-international ang dating niyon. 
Sabihin pa, hindi nakapagtatakang may ilang foreign 
nationals siyang nakitang naglilibang doon. Talagang 
nakapaganda ng tanawin, malinis ang hangin at 
tahimik ang paligid. Malayong-malayo sa magulo, 
maingay at polluted na Maynila.

Jules felt instantly at ease with the place. At sa 
mga nakilalala niya rin. Hindi naman karamihan ang 
mga empleyado, sapat lang para makapagsimula ng 
operation. Sa mga susunod na panahon ay pihadong 
magdadagdag sila ng tauhan dahil siguradong 
magdadagsaan ng dayuhan pagdating ng peak season.

Naging abala siya sa kanyang trabaho. Hindi niya 
halos namalayan, limang buwan na ang nakalipas. 

i
Bahagyang napailing at napabuntong-hininga si 

Don Juan sa harap ng kanyang laptop. Kausap niya 
ang anak through Skype—si Miguel, ang kanyang 
panganay na nakabase sa Australia. Isa itong IT 
specialist na nakapagtayo ng isang buy and sell 
business. Supplier din ito ng computers, electronic 
gadgets, etc. Noong una ay may maliit na opisina ito 
sa Makati at kalaunan ay nag-branch out sa Australia.

Halos ay tatlong taon na ring naninirahan si 
Miguel sa Australia. At ngayon ngang sasapit na ang 
kaarawan ni Don Juan, mukhang malabo pa yatang 
pagbigyan siyang umuwi nito para makapagbakasyon 
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man lamang.
“Kelan mo ba balak umuwi?” tanong niya.
“I’m sorry, I’m really busy these days. We have 

quite a handful. The business is really starting to pick 
up, and guess what? Kami ang hahawak ng computer 
animation ng isang film-producing company dito. 
What do you think?” excited na anito.

Ngumiti ang don subalit hindi umabot sa mga 
mata ang kanyang kasiyahan. “Of course I’m happy 
for you, hijo, but then, you’re working too much. To 
think, you don’t have a family to share your happiness 
and success with. When will you get married? I’m 
old already, hijo. Paano na ang negosyo natin dito? 
Alam mo naman ang kondisyon ng puso ko, hijo. 
Isa pa, I want to see you settled before I…” Hindi na 
niya naituloy ang sasabihin. Gustong mangilid ng 
luha sa kanyang mga mata.

“Dad, darating din ako d’un. Don’t worry about 
me. Are you okay? Gusto mo bang magbakasyon dito 
sa Australia? You’re not that old, ’wag kang mag-isip 
ng kung anu-ano. Take care of your health.”

Humugot siya ng malalim na buntong-hininga. 
“Things aren’t the same ever since your mother died, 
hijo. I miss her.”

“I miss her too, Dad,” malungkot na sagot ng 
binata na pinilit ding ngumiti.

Saglit na napatingin si Don Juan sa kawalan. 
Pagkatapos, bahagya siyang pumikit at sumandal 
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sa kanyang swivel chair. Mukhang wala nga sa 
immediate plans ng anak ang pag-aasawa. At wala 
ring balak pamahalaan ang negosyo nila. Hindi sa 
pinangungunahan niya ang binata, pero treinta’y 
uno años na at siya rin ay hindi na bumabata. 
Nakamatayan na lang ng kanyang asawang si Beatrice 
ang pag-asam na mahanap na ni Miguel ang babaeng 
pakakasalan.

Napailing na lang ang matanda. Nakakalungkot 
ang mag-isa. Nalulungkot siya para kay Miguel 
dahil tila hindi pa ito nakakabangon sa matinding 
trahedyang nangyari sa huling babaeng nakarelasyon 
niya. Siguro tulad niya, ibayong lungkot ang 
naramdaman nito dahil sa nangyari. Hindi niya 
masisisi ang anak. The pain was too intense he could 
almost feel it himself. It was a good thing that Miguel 
was able to maintain his sanity sa kabila ng lahat. 
Halos ay magkasunod na namatay si Laura at ang ina 
ni Miguel na si Beatrice, kulang isang taon lang ang 
pagitan. Doble ang sakit na dinanas ng kanyang anak.

Sa puntong iyon, napadako ang tingin ng don 
sa bintana ng opisina. Namataan niya si Jules na 
nakikipag-usap sa mag-asawang British na bisita nila. 

Kay ganda ng dalaga nang umagang iyon. 
Naka-light peach sleeveless blouse at beige slacks. 
Nakapusod ang buhok nito at simpleng pearl earrings 
at necklace lang ang suot na accessory. Lalo pa itong 
nagningning nang ngumiti. She’s a beautiful person, 
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at kahit sinong lalaki ay mabibighani sa ganda nito. 
Isang plano ang nabuo sa isip ni Don Juan. He 

found Jules a very adorable woman and he was 
beginning to grow fond of her. He liked her.

May pinindot siyang numero sa kanyang 
telepono.

“Mother Nature’s Flower Shop? Yes, good 
afternoon, gusto kong magpa-deliver ng bouquet 
bukas ng umaga.”

Malapad ang ngiting ibinaba niya ang telepono. 
May kung anong siglang bumalot sa kanyang puso. 
He came to a decision.
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our father’s planning to get married? 
Impossible! I know your dad, he’s so in love 
with your mom!” bulalas ni Ross. Nanlalaki 
ang mga mata at butas ng ilong nito sa 

kabiglaan.
Hindi umimik si Miguel. Magkasalubong ang 

mga kilay niya at nakatiim ang mga bagang. Patuloy 
siyang nag-impake ng damit sa isang malaking 
suitcase. Halos ay ibalibag niya ang lahat ng mga 
gamit doon.

Natanggap niya mula sa ama ang isang email. 
Nakasaad doon ang intensyon nitong ligawan at 
pakasalan ang isang babaeng halos ay tatlong buwan 
lang nitong kakilala. At ang kasal ay magaganap sa 
lalong madaling panahon.

Chapter
Five
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“Miguel, your dad is seventy-two years old! Baka 
naman for companionship. Siyempre malulungkutin 
na ang gan’ung age, pare. Ilang taon daw ba ’yung 
pakakasalan nya?”

Lalong kumunot ang noo ni Miguel. “Twenty-
six!”

Napanganga si Ross. “No kidding, pare?” At saka 
ito tumawa nang malakas. “Tingnan mo nga naman, 
your father is full of surprises! Mauuna pa siyang 
magpakasal sa ’yo!” 

Tinapunan naman niya ito ng galit na tingin.
“Well, that explains why you’re packing!” 
“Damn right I’m packing! Uuwi ako sa Pilipinas, 

I’ll get to the bottom of this! That woman will not 
make it to the altar with my father. For all I know, 
she’s one scheming, conniving, gold-digging monster. 
She may be robbing us all blind this very minute! 
For goodness’ sake, how could she have fooled my 
father?” Nagpupuyos ang kalooban ni Miguel.

“Malay mo, it’s L-O-V-E?” seryosong sambit ni 
Ross.

“Love? Hah! Pwede ba, tigilan mo ’ko kung ayaw 
mong bigwasan kita d’yan!”

“Galit ka dahil iniisip mong yaman lang ng 
ama mo ang habol ng twenty-six-year-old na iyon, 
ano? Pare, hindi naman siguro dahil hindi lahat ng 
babae gan’un. Sure, it happened to you in the past, 
pero tapos na iyon. Isa pa, hindi mo pa nakikita at 
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nakikilala ’yung babae, how can you tell?”

Tinampal ni Miguel ang noo. “How can I tell? My 
father’s an old man. What’s in it for a young woman 
to marry a rich 72-year old man?” halos sigaw niya.

Hindi na nagsalita pa si Ross. Kilala siya nito. 
Ilang taon na rin silang magkaibigan at business 
partners. Mabait siyang tao pero nakakatakot 
magalit.

Ilang araw lang tinapos ni Miguel ang mga 
importanteng gawain sa opisina at agad nagpa-book 
ng flight pauwi ng Pilipinas. Nagpupuyos pa rin ang 
kalooban niya habang lulan ng eroplano bound for 
Manila. 

Umalingawngaw sa isip niya ang tinurang salita 
ni Ross.

“Hindi naman lahat ng babae ay gan’un. Sure it 
happened to you in the past…”

At parang sineng bumalik ang alaala sa kanya.
He was twenty-seven then. Katatapos pa lang 

niya ng kanyang MBA sa isang university sa Manila. 
Nakilala niya si Laura sa party ng isang kaibigan.It 
was love at first sight for him. She’s innocent-looking, 
with a body to die for. She was an aspiring model, 
ang ama ni Laura ay isang foreigner kung kaya hindi 
pangkaraniwan ang ganda nito. Niligawan niya ito 
at agad namang napasagot.

He was a budding entrepreneur, at masasabing 
nakakaangat naman ng estado. He spoiled Laura. 
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Lahat ng hingin sa kanya ng babae na kaya niyang 
ibigay ay ibinibigay niya—magagandang gamit, 
damit, sapatos, alahas. Siya pa nga ang nagsilbing 
driver nito sa ilang commercial shoots at gimik. He 
even supported her family. Kahit hindi naghihikahos, 
hindi rin masasabing maykaya ang pamilya ng 
babae. Halos nakakatawid lang dahil ang ama nitong 
foreigner ay iniwan din ang mga ito noong malamang 
buntis ang ina ni Laura. Hindi iyon inalintana ni 
Miguel. Hindi hadlang ang status sa buhay ng babae 
para sa kanya.

He loved her and was planning to marry her. Si 
Laura ang lahat sa kanya. He was ready to settle down 
at ito ang babae para sa kanya.

Sabi ng iba, bulag ang pag ibig. Bulag nga. Ilang 
ulit siyang inudyukan ni Laura na mag-take over sa 
negosyo ng ama at kunin na ang parte ng kanyang 
mamanahin. Hindi naman niya binigyan iyon ng 
malisya, dahil sabi ng nobya, maganda na iyong 
habang maaga pa ay makuha na niya ang mamanahin 
at nang makapagsimula na sila. Pero may ibang plano 
si Miguel.

“I want to be on my own, Laura, not a mere 
shadow of my father.”

Mula noon ay parang naging matabang na si 
Laura sa pakikitungo sa kanya, ang palaging dahilan 
nito ay ang pagiging busy sa kanyang modeling 
engagement.
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Isang kaibigan ang masinsinang kumausap sa 

kanya, isang naglakas-loob na magsabi ng totoo. 
It was a boy’s night out. Si Larry, isang malapit na 
kaibigan niya, ang nagsabing hindi tapat si Laura 
sa kanilang relasyon… na bukod kay Miguel ay 
mayroon itong iba. Marami umanong nakakakita 
sa kanyang nobya, maging ito raw mismo noong 
company outing nito sa Palawan. Nag-away pa sila 
ni Larry noon dahil ayaw niyang maniwala. Mabuti 
na lang at inawat lang sila ng ilan nilang kaibigan. 
Bulag at tanga nga yata ang pag-ibig. 

Ilang beses niyang tinangkang pag-usapan nila 
ni Laura ang bagay na iyon, but she laughed it all off. 
He believed all her lies.

Isinama siya ng isang kaibigan para mag-dinner 
kasama ng isang napakaimportanteng kliyente. Sa 
isang first class hotel ang venue at pagdating doon, 
nagulat siya. Laura was there, being the escort of a 
very rich client. Ang alam niya ay nasa Subic ang 
dalaga, nagpaalam sa kanya para sa isang photoshoot. 
Halos maupo na ito sa kandungan ng kliyente nila. 
Kung nabigla man ito sa pagkakakita sa kanya, hindi 
nito ipinahalata. Umakto pa itong parang kaswal na 
kakilala lang si Miguel.

Nagpuyos siya sa galit. Agad na tinungo ang 
kinauupuan ni Laura, galit na hinarap at hinawakan 
sa braso pagkatapos ay mabilis na hinila palabas.

Isang katotohanang ayaw niyang marinig ang 
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sumambulat sa mukha niya nang kumprontahin 
niya ang babae.

“I’m too ambitious, Miguel. Hindi ang isang 
katulad mo ang makakapaligaya sa akin. I merely 
used you…” At parang walang anumang lumakad 
ito pabalik sa hotel.

It hurt like hell. Sabihin pa, the deal with their 
rich client was called off. But Laura and the rich 
client announced their engagement soon after. Halos 
malugmok si Miguel sa depression.

Two months later, naging headline sa tabloid ang 
pagkamatay ni Laura. She got killed in a car accident. 
Isang limited edition sports car ang minamaneho 
nito na regalo sa ng mayamang fiancé.

He took it as a sign to go on with life. Para sa 
kanya, kasama nang nailibing ni Laura ang galit 
niya para rito.

Biglang sumagi sa isip ng binata ang babaeng iyon 
isang gabi sa Malate. She bore a striking resemblance 
with Laura. Kaya nga parang nabatubalani siya nito 
noon, dahil inakala niyang nakita niya ulit ang dating 
nobya. 

Naasan na kaya ang babaeng iyon? 
Umiling siya at napapikit. Napatawad na niya 

si Laura. At ang iniwang sugat nito ay magaling 
na, napaghilom na ng panahon. Ang hindi niya 
siguradong mapapatawad, kung sakaling matuloy 
ang kasal ng ama niya, ay ang babaeng pakakasalan 
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nito.

i
Nagulat si Jules isang umaga nang datnan niya 

ang naggagandahang bouquet ng iba’t ibang bulaklak 
sa lamesa niya. Bahagyang napakunot ang kanyang 
noo nang basahin ang card na nakakabit. Galing iyon 
kay Don Juan. Simpleng ‘good morning’ lang ang 
nakasulat doon. Bahagya siyang napangiti. Mabait 
ang matanda, walang duda. Ang tingin nga niya rito 
ay parang amang hindi niya nakasama nang matagal.

Sumungaw sa pinto ng office niya si Rica, ang 
kanyang secretary.

“Ma’am Jules, nasa line 1 si Don Juan.” Tumango 
siya at inangat ang phone.

“Good morning, Sir. Thanks for the flowers…” 
aniyang malapad ang pagkakangiti.

“Yes, Jules. I was wondering, could you join me 
for dinner tonight at my house?”

“Is there an occasion, Sir?” kaswal niyang tanong.
“Nothing special. Well, you see, my son will arrive 

tonight at talagang natutuwa ako na uuwi siya. Isa pa, 
medyo matagal na ding hindi siya umuwi kaya I will 
surprise him with a simple family dinner. Naisip ko 
lang, hindi ka pa nakarating sa bahay. My daughter 
will also be there. I want you to meet my family.”

Nakagaanan naman niya ng loob ang matanda. 
Una pa man ay mabait na ito sa kanya, maging sa 
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lahat ng empleyado nito. Lamang, napapansin ni 
Jules na nitong mga nakaraang araw ay kakaiba ang 
ipinapakita itong kakaibang thoughtfulness sa kanya. 
Hindi niya iyon binigyan ng ibang kahulugan. Parang 
pangalawang ama lang ang turing niya rito. She 
enjoyed his gestures pero hanggang doon lang iyon.

“Okay, Sir. What time po?”
“Seven thirty pm.”
“Okay, seven thirty pm it is.”
“I’ll have somebody pick you up from your 

house. Can you do me a favor? Don’t address me as 
‘Sir’ this evening at my house, okay?”

Patlang. Bahagyang kumunot ang noo ni Jules.
“Jules? Are you still there?”
“Yes, Sir.”
“Okay. You’d better wear your best dress. This is 

quite a formal dinner and please don’t forget, never 
call me ‘Sir’.” Ibinaba na nito ang telepono.

Kahit nagtataka, hindi na lang niya iyon 
pinansin. Mayamaya pa, naghanda na siya para sa 
dinner sa bahay ni Don Juan.

Problema pa tuloy kung paano niya ito tatawagin 
sakaling mag-uusap sila.

Matapos maligo, inilabas na niya ang isusuot. 
Black na empire-cut cocktail dress. May kalaliman 
ang neckline pero hindi naman masagwa. Muli ay 
ipinusod na lang niya ang kanyang buhok, ginamitan 
ng tila chopstick at nagsuot ng isang simpleng gold 
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earring and necklace.

i
Atubili si Miguel sa pagbibihis. Alam niyang 

darating ang babaeng tinutukoy ng ama na 
pakakasalan nito. Hangga’t maaari ay ayaw niyang 
lumabas ng silid at makilala ang babaeng iyon. 
Lamang, matagal niyang hindi nakasama ang ama at 
gusto niyang pagbigyan ang kahilingan nito.

“Hijo, this is a special night. I want you to meet a 
very important person,” maluwang ang ngiting sabi 
ng kanyang ama. 

Bahagyang kumunot ang noo ni Miguel. Hindi 
niya maitago ang disappointment sa kanyang tatay. 

Alam ng don na hindi nagustuhan ng binata ang 
balitang nakarating sa kanya.

“You should be happy. Kung sakali, eh, 
mauunahan pa kita sa pag-aasawa.” Nagbibiro ang 
himig nito pero nainis pa rin siya

“You can’t be serious, Dad. Alam ko kung gaano 
ka ka-faithful kay Mama,” seryoso niyang turan.

“Sometimes, you have to do things. Though at 
first, you may think it isn’t worth it, but I assure you, 
it is. Bear with me, hijo, I am an old man. I may not 
be here in this world for too long…” makahulugang 
sabi nito.

“Pero, Dad, gaano ka kasigurado sa babaeng 
napili mo?” Napabuntung-hininga ang binata.
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“I know what you mean, Miguel.”
Nang hindi nagsalita ang anak ay bahagyang 

umiling si Don Juan. “Trust me, hijo. I know what 
I’m doing. I have one request for you though. Please 
don’t tell anyone about this, not even to your sister. 
Ikaw lang ang una kong sinabihan. Let me do this 
on my own. Isa pa, ayokong biglain si Jules. Leave 
her out of this. This is purely my decision. I love her 
and she is a respectable woman.”

“Mahal ka ba niya?”
“That’s not important..”
“What do you mean not important? Hindi ka ba 

pagsasamantalahan lang ng babaeng iyan? I mean, 
come on, Dad, she’s younger than your daughter!”

Umiling si Don Juan at marahang tinapik ang 
kanyang balikat. Pagkuwan ay iniwan siya nito para 
ipagpatuloy ang pagbibihis.

i
Fifteen minutes bago mag-alas siete ng gabi, 

pumarada sa harap ng bahay nila ang sasakyang 
susundo kay Jules. Ilang minuto lamang na biyahe 
ay nandoon na sila sa lugar.

May kalumaan ang tumambad na mansion sa 
kanya pero halatang well-maintained iyon. Dalawang 
palapag iyon at Spanish-inspired.

Bumaba ang driver ng sasakyan at ipinagbukas 
siya ng pinto. Isang may-edad na babae ang sumundo 
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sa kanya mula sa hardin at sinamahan siya papasok 
sa bahay.

Inihatid siya nito sa anteroom o ang waiting 
room. Iginala niya ang paningin sa loob ng bahay. 
Antigo at mamahalin ang mga muebles na naroon. 
May mga paintings at palibhasa ay mahilig din 
siyang magpinta, isa roon ang nakatawag ng kanyang 
atensyon. Isa iyong life-size painting ng isang babae. 
Hindi man nakita ni Jules nang personal ang nasirang 
asawa ng don, alam niyang ang babae sa painting ay 
si Nyora Beatrice. 

Luminga siya at nakita ang isang family portrait 
na naroon din. Pero ikinabigla niya ang naroon.

Kumunot ang noo ni Jules habang sinusuri 
iyon; matagal na tinitigan. Pamilya Madrigal ang 
naroon—si Don Juan, si Sarah, si Nyora Beatrice at 
ang lalaking iyon.

Nagpakurap-kurap ang dalaga dahil baka 
namamalikmata lamang siya, pero mantakin niyang 
isipin, ang lalaking anak ni Don Juan ay walang iba 
kundi ang lalaking hinding-hindi niya malilimutan: 
si ‘Ken’!

Kumabog nang husto ang dibdib ng dalaga. 
Diyata’t si Don Juan nga ang ama ng lalaking iyon! 
Bumilis ang pintig ng kanyang puso at parang 
nagsikip ang kanyang hininga. It couldn’t be. Sa 
tagal mula noong huli silang nagkita ni ‘Ken,’ gusto 
niyang isiping isang panaginip ang lahat. Pero heto 
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at nagkataong anak pala ito ni Don Juan! Buhay na 
buhay at makikilala at makakaharap niyang muli! 
Parang gustong umikot ng kanyang paningin.

In her bewilderment, mabilis na tinungo ni 
Jules ang pinto para lumabas patungong hardin 
para lumanghap ng sariwang hangin…. only to find 
herself in the arms of a man.

Halos mabuwal ang babae sa lakas ng impact 
ng pagkakabunggo nila. Mabuti na lang at agad 
siyang nakabig sa baywang ng lalaking nakabangga 
niya. Nagmula ang lalaki sa hagdanan at patungong 
anteroom. Siya naman ay nagmamadaling palabas 
ng silid na iyon.

Nag-angat siya ng mukha para humingi ng 
dispensa. Lamang ay hindi na niya iyon nagawa. 
Halos mabuwal sa pagkakatayo si Jules nang ma-
realize kung sino ang mahigpit na nakahawak sa 
baywang niya. 

It was him!


