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“Oh, dear.. the famous Rafael Dela Muerte! Boy, am 
I glad to meet you.”

Tinitigan niya ang kadarating lang na babae. 
Nakasuot ito ng body hugging one-piece black silk 
dress na tinernuhan ng pulang stilettos. Maikli ang 
buhok na nag-e-emphasize sa mahaba nitong leeg at 
mahubog ang katawan. The woman was every man’s 
dream. 

Napabuntong-hininga si Raf. Kasalukuyan silang 
nasa conference room ng Antonio’s. Ang kompanyang 
ito ay isang real estate developer at nakapagpatayo 
na ng pitong condomium buildings at narito siya 
ngayon upang makipagsara ng deal sa pagpapatayo 
ng next generation buildings ng Antonio’s. 

The Veronica Building started his fame as an 
engineer, It was a thirty-storey building that looked 
like two buildings connected by crystal stairs from 
one side to the other. The whole building also has a 
one set of fiberglass stairs that would lead to every 
department in the building. The stairs were carefully 
aligned with ornamental plants and miniature 
waterfalls that make the Victoria Hotel a very nice 
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place to rest and unwind. 

Dahil sa magandang feedback ng project, 
nakatanggap siya ng tawag mula sa ilang business 
tycoons sa bansa; nais ng mga ito na siya ang 
humawak ng panibagong proyektong gagawin ng 
mga ito. Thanks to his elite team of architects and 
designers.

 “This is my daughter Francine, Rafael. She will 
be the one managing the building once it’s done. So 
I thought she’s needed here. We could use some of 
her suggestions,” pagpapakilala sa kanila ni Antonio 
dela Serna na komportableng nakaupo sa kabisera ng 
conference table. Nakasuot ito ng coat in dark gray 
and dark blue tie. 

Ngumiti si Rafael, sabay tayo at iniabot ang 
kamay sa babae. 

“Pleased to meet you, Francine.” Marahan niyang 
pinisil ang malambot nitong kamay. 

“The pleasure is all mine, Rafael,” she replied in 
her bedroom voice.

Mayamaya ay nagpaalam na si Raf upang umalis. 
Nasa kotse na siya nang walang anu-ano ay pumasok 
doon ang babae. Itinago niya ang buntong-hininga 
at hinarap ito.
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“What a pleasant surprise! Hello again, beautiful. 

May I ask why you’re here?” 

“Save me the casualities, you know exactly why 
I’m here.” Iyon lang at kinabig siya nito saka mapusok 
na hinalikan sa labi. Idinikit nito ang katawan sa 
kanya.  

Marahan niya itong inilayo.“Whoa, tigress… are 
you sure you wanna do this?” 

Kagat-labi siya nitong tiningnan at walang 
anumang tinanggal ang skimpy bikini nito at tinapon 
na lang basta sa backseat ng kotse. She smiled 
seductively. “What do you think?” 

Hindi na siya nagsalita. Kinabig niya si Francine 
upang ito ang nakapaibabaw sa kanya at gutom na 
hinalikan ito sa labi. Para sa kanya, pare-pareho lang 
ang mga babae. Nakukuha ng mga ito ang gusto 
sa anumang paraan at pag nakuha na nila, parang 
isang lumang laruan na basta na lamang itatapon at 
pagkatapos ay mang-iiwan. 

Ang magandang halimbawa ay ang dalawang 
babaeng minahal niya nang buong puso. Una ay ang 
kanyang ina; iniwan sila ng ama niya at sumama ito 
sa isang lalaking mas bata rito. Doce años lamang 
siya noon at isang taon matapos ang masalimuot na 
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pangyayaring iyon, namatay ang kanyang ama dahil 
sa depression. 

Ang pangalawa ay si Maureen, ang ex-girlfriend 
niya. Nakilala niya ang babae noong second second 
year college siya sa Ateneo de Manila University. They 
fell in love, built dreams together, he was the first 
man in her life. 

Pero hindi niya inaasahan na bibigyan siya nito ng 
heartbreak. Nakaisang taon na silang magkasintahan 
nang biglang umalis si Maureen at nagpunta sa 
London. Ang masaklap ay wala itong nababanggit sa 
kanya tungkol sa napipinto nitong pag-alis. 

Para siyang tanga na naghihintay rito sa loob 
ng kotse niyang nakaparada sa labas ng gate ng 
paaralan, umuulan pa mandin nang hapong iyon 
noon. Dalawang oras muna siyang naghintay rito 
bago nagpasyang umalis at puntahan ito sa bahay. 
Doon niya nalaman mula sa mga magulang ng babae 
ang tungkol sa pag-alis nito nang mismong araw na 
iyon papuntang London.   

Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan na 
lang niyang nagpakasal na nobya sa isang English 
businessman. He felt like the world fell on him. Ilang 
taon ang nagdaan bago siya naka-recover. At ngayon 
ay twenty-nine na siya at nalimutan na si Maureen. 
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He didn’t love her anymore but the anger, the pain, 
and the deception still lived inside him. Ipinangako 
niya sa sarili na hindi na siya muli pang iibig. He will 
treat women the way they deserve to be treated.  

Napahalinghing si Francine habang inaalis ang 
sinturon niya while dirtily grinding on top of him.

Tinulungan na niya ito sa pagtanggal ng pang-
ibaba niya at walang pasubaling ibinigay rito ang 
hinihingi. In the silent parking area,Francine’s cry 
echoed. 

“When can I see you again?” humihingal na 
tanong nito na hindi pa rin umaalis sa pagkakapatong 
sa kanya. 

“You will see a lot of me, Francine. I’ll be working 
for you,” sagot niya at marahan itong itinulak. 
“Make yourself decent and you can go. I still have an 
appointment.” Inayos niya ang nakababang pantalon.

“You’re hot and cold, Rafael. I like it.” Walang 
anumang inabot nito ang bikini at isinuot bago 
walang sabi-sabing lumabas ng kotse na parang 
walang nangyari. 

Napailing siya. Women! 

Pinaharurot niya ang kotse palabas ng parking lot 
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habang inaabot ang cellphone sa attaché case niya. 
I-co-confirm niya kung tuloy ba ang house blessing 
ng kaibigan sa isang exclusive subdivision sa Makati.

“Pare, on the way ka na ba?” 

There’s my confirmation, naisip niya.

“Hindi pa, katatapos lang ng meeting ko. I’ll just 
drop by my house, then I’ll be there.”

“You got the address, right?”

“Yup, I’ll see you later.”

—————

“Claire, aren’t you invited to our new neighbor’s 
house blessing? Bakit di ka pa bihis?” tanong ni 
Elena Martinez sa anak na nakita nitong papanhik sa 
kuwarto at may bitbit na baso ng mango juice.

“I’m not going, Mom. Marami pa akong 
assignments and deadline is tomorrow I can’t afford 
to waste my time for some parties,” nakangiti niyang 
sagot at marahang pumanhik sa hagdanan. Hindi siya 
mahilig makihalubilo sa mga tao lalo na iyong hindi 
pa niya lubos na kilala. Ang bagong lipat ay may anak 
na babae, si Lyla, Nakilala niya ito nang kumatok 
ito sa bahay nila two weeks ago para manghiram ng 
martilyo. Kakalipat lang ng pamilya nito at kailangan 
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nito niyon dahil daw may nakausling pako sa 
pinagawa nitong garden table. Friendly ito at naging 
palagay ang loob niya rito sa unang pagkakakilala pa 
lamang nila. 

Pero ang isipin na maraming taong darating sa 
bahay nito, mga taong wala siyang ideya kung sino, 
iyon ang nagde-demoralize sa kanyang pumunta. At 
dahil kilala niya ang ina, alam niyang gusto nitong 
mas maging sociable siya dahil ang iniisip nito ay 
mahiyain siya. She never excelled in any extra-
curricular activities in school although she’s always an 
honor student. Mas nakatuon ang kanyang pansin sa 
academics.  Hindi siya naniniwalang mahiyain siya, 
iyon nga lang ang  madalas i-assume ng mga tao. Isa 
pa’y mapili siya sa kaibigan. 

Dalawa lamang ang mabubuti niyang kaibigan, 
si Kayla at si Rob. Masayahing tao si Kayla ngunit 
alam din nitong maging seryoso lalo na pagdating 
sa kanya. Classmate niya ito sa kursong Accounting. 
Rob was a long-time family friend. Pero lumipat na 
sa States ang pamilya nito at dalawang taon na niya 
itong hindi nakikita. Rob had been her best friend. 
Noong nasa high school sila ay madalas silang 
mapagkamalang mag-boyfriend dahil sa closeness 
nila. But they treated each other like siblings. Anak 
na ang turing ng mommy niya kay Rob at ganoon 
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din ang ina nito sa kanya. Pareho kasi silang nag-
iisang anak at best friends ang mga nanay nila since 
nineteen forgotten. 

“Oh, come on, hija, you can just drop by. It’s their 
house blessing and they will surely appreciate it kung 
pumunta ka.” 

Napabuntong-hininga si Claire. At para hindi na 
humaba pa ang usapang iyon ay tumango na lamang 
siya.

Ilang beses nang nag-set ng date ang mommy 
niya para sa kanya. Kahit minsan kasi ay hindi siya 
nagkaroon ng boyfriend. Taliwas sa ibang ina na 
gagawa ng anumang paraan para ilayo ang anak na 
babae sa mga lalaki,  ang mommy niya ang nagtutulak 
mismo sa kanya para lang magkaroon siya ng nobyo. 

Sinipat niya ang sarili sa salamin. She was 
wearing a simple silk green sleeveless dress, three 
inches above her knee. The straight cut dress had 
embroidered flowers on the bodice at hapit iyon sa 
kanyang katawan kaya halata ang mga kurbada niya. 
Tinernuhan niya iyon ng sexy shoes na three inches 
ang taas ng takong. Itinali niya ang buhok at hinayaan 
ang mga hibla na bumagsak sa kanyang mukha. 

Tinitingnan niya ang sarili sa salamin nang 
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pumasok ang mommy niya sa kuwarto. Nginitian 
niya ito nang matamis.

“You’re beautiful, hija!” bulalas nito. 

“Thanks, Mom!” natatawa niyang sagot.

“But you look like a sixteen-year-old lass, anak. 
Why don’t you wear makeup? Mapagkakamalan kang 
nene niyan!” komento nito. “Come here…” Iginiya 
siya nito sa harap ng tokador niya at pinaupo. Parang 
makeup artist na pinasadahan nito ng manipis na 
makeup ang mukha niya. 

“Mom, you’re overdoing it!” reklamo ng dalaga. 
Hindi siya nito pinansin at inikot ang upuan niya 
paharap sa malaking salamin.

 “Voila! My prettiest daughter!” Ngiting-ngiti itong 
nakatingin sa kanya. Pinagmasdan ni Claire ang sarili 
sa salamin. Her mom was indeed an expert when it 
comes to makeup. At bakit hindi? Elena owned seven 
beauty salons. Iyon ang negosyo nito simula noong 
mag-graduate ito sa college. Dahil doon ay walang 
dudang magaling talaga ito sa pagpapaganda. The 
makeup was very subtle. Bahagya lang in-intensify 
niyon ang aura niya. Pink ang kulay ng lipstick at 
blush-on. The eyeshadow were a very light cobalt 
green and it matched her dress.
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“You’re a miracle worker, Mom!” Tuwang-tuwang 

niyakap niya ito.

“I didn’t need a miracle with you, anak. You’re 
already beautiful. I just did it to make you look a little 
more mature.” Ngumiti pa lalo ang dalaga. “You may 
go. Just remember that if you’re not comfortable there 
you can always come home.” Tumango siya. “Are you 
going to bring your car?” 

Magkapitbahay nga sila ni Lyla, pero sa lawak ng 
mga bahay at bakuran sa subdivision nila ay malayo-
layo rin ang mga tirahan nila sa isa’t isa. 

Umiling siya. “No, Mom, I’ll just walk. Sigurado 
akong maraming tao ang darating baka mahirapan 
akong mag-park.”

“Okay, hija, call me kung magpapasundo ka 
mamaya.” 

“I will, Mom.” Hinatid siya ng ina hanggang sa 
mataas nilang gate at masayang kinawayan niya ito 
habang papalayo siya.

—————

Bitbit ang isang bote ng merlot, malayo pa 
ay natatanaw na niya ang maraming ilaw sa gate 
ng bahay ni Lyla at ang malakas na musika na 
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nanggagaling doon. Bigla ay may naramdaman siyang 
pag-aalinlangan. Dahil madalas ay gusto niyang 
nag-iisa, sa ganitong mga pagtitipon ay kailangan 
niyang makisalamuha sa mga tao, ang makipag-usap 
sa mga ito. Hindi naman siguro siya nahihirapang 
pakitunguhan ang mga bisita ng kapitbahay. Pupunta 
lang siya sa house blessing out of respect at dahil sa 
mapilit niyang mommy. Natawa siya nang maisip ito. 

Bigla ay nagliwanag ang dinaraanan niya at 
nakarinig siya ng malakas na ugong ng makina. Huli 
na nang mapagtanto niyang may sasakyan sa likuran 
niya and it was coming toward her, fast! Lumingon 
siya para lang mapasigaw. She automatically shielded 
her face with her arms and closed her eyes. Hinintay 
niyang mabangga siya ng kotse, subalit walang 
nangyaring ganoon. Dahan-dahan siyang nagmulat 
at ibinaba ang mga kamay. 

Halos nakadikit na sa kanya ang sasakyan. Nakita 
niyang bumaba mula roon ang nagmamaneho at 
hindi niya maintindihan kung ang biglang panghihina 
ng tuhod niya ay dahil sa relief na naramdaman niya 
sapagkat hindi siya tuluyang nabangga, o sa kaba sa 
muntikan nang pagkakasawi, o dahil sa isang bulto 
ng mala-Adonis na katawan na papalapit sa kanya.

“Are you all right?” Bahagya lamang rumehistro 
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sa pandinig ni Claire ang sinabi nito. Nakatitig siya 
rito na para bang noon lang siya nakakita ng lalaki. 
Mindlessly, she examined the stranger’s face in front 
of her; dark brown brushed up hair na lalong nag-
emphasize sa square jaw nito, napakaitim na mga 
mata na katulad ng gabi na binagayan ng makakapal 
na pilik, proud nose and lips that promised soft, 
sensual kisses. Matangkad ito at matipuno ang 
pangangatawan. 

“Miss?” untag nito sa naiiritang tono. Bigla ay 
napahiya si Claire sa pagkatigagal sa harap nito. 
Napakurap-kurap siya at nag-apuhap ng sasabihin. 
“Look, sabihin mo lang sa ’kin kung may masakit sa 
’yo so we can have it checked and if not, then I must 
go ahead ’cause I have to attend something.” His voice 
was irritated and bored.

“I’m fine.” Iyon lang ang nagawa niyang sabihin. 
She felt sedated with this man’s presence.

“Good! Now you might want to move to the side. 
You’re walking in the middle of the road like you own 
it. Kung hindi ako nakapagpreno, God knows what 
could have happened.” 

Namula si Claire, hindi niya napansin na 
naglalakad pala siya sa gitna ng kalsada. Gabi na at 
wala masyadong sasakyan na dumdaan sa bahaging 
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iyon ng subdivision. Wala sa sariling tumabi siya para 
makadaan ang kotse nito. Hindi niya maintindihan 
ang sarili kung bakit hindi siya makapagsalita o 
makatingin man lang nang derecho sa lalaking ito. 

“You look distraught. Are you sure you’re okay?” 
May bahid ng pag-aalala ang tinig nito, dahilan  
upang napalingon ulit siya rito. 

“Yeah, I’m fine. I’m sorry. I’m just shocked. But 
I’ll be fine.” Gusto niyang palakpakan ang sarili. 
Nagawa niyang sumagot nang higit sa dalawang 
salita lamang.

“Are you going somewhere?” Pinasadahan siya 
nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napahigpit 
ang hawak ni Claire sa leeg ng bote ng red wine. “If 
you are, maybe I can drive you there.”

“I’m just headed to my neighbor’s house. It’s just 
few walks away, thanks,” sagot niya at nagmamadali 
nang tinunton ang gate ng kapitbahay. Hindi na 
niya kaya pang magtagal kasama ang estranghero. 
Pakiramdam niya ay inuubos nito ang lakas niya.

“Claire! I’m so glad you came!” Sinalubong siya 
ni Lyla ng mainit na yakap. Maraming tao sa loob ng 
bahay at hindi maiwasang mapahanga siya pagkakita 
sa loob nito. Dalawang hagdanan sa magkabilang 
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side ng bahay at ang landings niyon ay nagmi-meet 
sa second floor na sa tingin niya ay may limang 
kuwarto. And there was another set of stairs going 
further up, probably rooftop. Ang living room ay 
halos okupahin ang buong first floor. May dalawang 
set ng sofa at mesa na nakalagay sa magkabilang 
panig at mayroon ding custom-made tall table na 
nagkalat at sa di-kalayuan ay ang buffet table na puno 
ng masasarap na pagkain. Sa magkabilang dulo ng 
mesa ay nakaayos ang sari-saring uri ng inumin—red 
wine, champagne, sodas, fruit juice, and cocktails. 
May bartender na nakatoka para roon. Naalala niya 
ang bitbit niyang wine. 

“I brought this.” Iniabot ni Claire ang hawak na 
bote pagkatapos siyang pakawalan ng kaibigan. 

“Aw, thanks.. Nag-abala ka pa.” Itinabi nito ang 
bote at hinatak siya papunta sa buffet table. 

“The blessing ceremony took place at lunchtime 
with just the family members present. Itong gathering 
na ito ay bale pagpapakilala namin sa aming mga 
kapitbahay. My mom wants us to get close to people  
around us. Ganito rin kami sa dati naming bahay. 
And I am just glad na nakilala na kita. The rest of 
the people I met so far ay nakikipagtsismisan lang. 
Talking about Mr. Whoever’s number two and those 
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kinds of stuff.” 

Humigit-kumulang ay alam na niya ang tinutukoy 
ng mga ito. She had been in the neighborhood for 
too long kaya kilala niya kung sino ang mayayamang 
doña na walang ginawa kundi makipagsosyalan at 
pag-usapan ang mga buhay ng ibang tao. Ngumiti 
lang siya.

“Sige, get some food. Doon ka kumain sa table 
namin, kasama ang mga kaibigan namin ni Kuya. 
Mom and Dad are on the other table. I’ll introduce 
you to them later.” Kumuha lang siya ng kaunting 
finger foods at mango juice saka sumunod na sa 
sinasabi nitong table. May upuang nakalaan para sa 
kanya sa tabi nito. Inilapag niya ang plato ng pagkain 
at naupo para lang manlaki ang mga mata dahil 
sa harap mismo ng inuupuan niya ay ang lalaking 
muntik nang makabangga sa kanya kanina. Bigla 
siyang napayuko and that feeling of being sedated 
washed over her again. Hindi niya nakakitaan ng 
anumang expression ang mukha ng lalaki. Parang 
hindi man lang siya nito natandaan.

“Kuya, this is Claire Martinez, ’yung kapitbahay 
nating sinasabi ko sa ’yo. She lives a few blocks away 
from us,” pagpapakilala nito. Nilingon niya ang 
sinasabi nitong kuya. He was a mestizo with light 
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brown eyes, tall and lean. Hindi ito mukhang Filipino 
kahit saang anggulo tingnan. Taliwas kay Lyla na 
Pilipinang-Pilipina ang hitsura sa kayumangging kutis 
at petite na pangangatawan. Hindi nito maitago ang 
amazement habang nakatingin sa kanya at bahagya 
pa nitong sinulyapan ang kaharap niyang lalaki.

“Hi, Claire, it’s nice to finally meet you. I’m 
Wilson, half-brother ni Lyla. We have different 
fathers. I saw the question on your face,” natatawa 
nitong pakilala, sabay abot ng kamay. Inabot niya 
ang kamay nito at nag-handshake sila. 

“This is my best pal, Rafael Dela Muerte. We 
work and play together,” nakatawa nitong baling sa 
lalaking hindi pa rin niya matingnan. Patay-malisyang 
bahagya niya lang itong tinanguan. He was gazing at 
her with fondness in his eyes. Yumuko si Claire para 
iwasan ang mga mata nito at tiningnan niya ito nang 
pailalim. He was still looking at her, but this time 
his gaze turned a bit darker. Halos parang galit ang 
tingin nito sa kanya. Pero inisip niyang imahinasyon 
niya lang iyon. 

Ipinakilala pa siya ng magkapatid sa ibang mga 
kasalo nila sa mesa at pagkatapos ay sa mga magulang 
ng mga ito. Ang ama ni Wilson ang unang asawa 
ng mommy nito, subalit naghiwalay ang dalawa at 
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pinakasalan ng divorcee na ginang ang ama ni Lyla. 
Kahit magkaiba ang kanilang mga ama, malapit ang 
magkapatid sa isa’t isa.

 Lumalalim na ang gabi nang mapagpasyahan ni 
Claire na magpaalam na. Hindi na niya matagalan 
ang walang humpay na usapan at ang kakaibang 
tingin sa kanya ni Rafael. Parang binabantayan nito 
ang bawat kilos niya. But his gaze sent a thousand 
and one sensations through her body. Hindi pa siyang 
nakakadama ng ganoon kahit minsan kaya naman 
naaasiwa siya.

“Lyla, I need to go. I still got class tomorrow. I 
had fun tonight. Thanks,” paalam niya sa babae nang 
mapag-isa sila. 

“Thanks so much for coming, Claire. I really 
appreciate it. Tara, samahan kitang magpaalam kina 
Mom.” Natanaw niyang kausap ng mga magulang 
nito si Rafael.

“It’s too early, hijo. Bakit ang aga mo naman 
yatang uuwi?” narinig niyang sabi ng matandang 
lalaki.

“I have to be at work early tomorrow, Tito. I have 
a new project,” sagot nito.

“Mom, Dad, aalis na rin po si Claire.” 



Simply Irresistible - Jade Anne Franco
“Oh, okay, hija. Raf is going, too. Ba’t di ka na 

lang sumabay?” suhestyon ng ginang. Mabilis pa sa 
alas kuwatro ang ginawa niyang pagtutol.

“Huwag na po. I’ll just walk. Malapit lang naman 
po ang bahay namin. Mauna na po ako.” Hinalikan 
siya sa pisngi ng dalawang matanda. Binalingan niya 
si Lyla at humalik sa pisngi nito, pagkuwan ay dere-
derecho na niyang tinahak ang gate upang lumabas 
ng bakurang iyon. Pagkalabas na pagkalabas niya ay 
nagpakawala siya ng malalim na hininga. Para bang 
mababawi niya ang lakas na nawala sa kanya sa loob 
dahil kay Rafael. 

“Hop in, I’ll drive you.” Nanlaki ang mga mata 
ni Claire nang lingunin ang kotseng nasa gilid niya. 
Nakilala niya ang may-ari ng tinig, ang lalaking pilit 
niyang tinakasan.

“As I said, I’ll walk. And marami rin akong nakain, 
so I could use this walk to burn calories a little.” Hindi 
na niya ito nilingon at derechong naglakad.

“You’re skinny, are you really that conscious 
about how you look?” tanong nito na sinasabayan ang 
paglakad niya ng mabagal na pagpatakbo ng kotse. 

“Actually, no. I just want to walk.” Binilisan ni 
Claire ang paglakad at nakailang hakbang na siya 
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pero nakasabay pa rin ang kotse ni Rafael sa kanya 
at mataman siyang tinitingnan. Mas lalo niyang 
binilisan ang paglakad pero nakasunod pa rin ito. 
Naiiritang tumigil siya at tiningnan ito. His eyes were 
mischievous and his lips were hiding a grin.

“What do you want? Why are you following me?” 
asik niya, salubong ang mga kilay.

“I’m not following you, this is the way out to the 
highway,” rason nito.

“Then why are you driving so slow?”

“I like sightseeing at night,” nakakaloko nitong 
tugon. 

Unti-unti nang nauubos ang pasensya niya.

“Why are you scared of me?” bigla ay tanong ni 
Rafael. 

Natigilan siya, bakit nga ba niya ito iniiwasan? 
“What are you talking about?” patay-malisya niyang 
balik.

“You flinch everytime I talk. And you seem to 
wanna run away from me everytime I get near you.” 
Napaigtad si Claire. Hindi niya alam na halata nito 
ang pag-iwas niya. “See what I’m talking about?” 
Natawa ito.
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“No, you must be imagining things. I don’t know 

you kaya hindi kita kinakausap. And you almost killed 
me so forgive me if I find it hard to talk to you.” That 
was unreasonable! sigaw ng isip niya. Hindi nito 
kasalanan ang nangyari kanina. Siya ang parang 
tanga na naglalakad sa gitna ng kalsada. Subalit 
hindi niya mahanapan ng rason kung bakit niya ito 
iniiwasan. 

Narinig niya ang mahina nitong tawa. “I’ll 
pretend to believe that, and I’m really sorry ’bout 
what happened earlier, I should have been more 
careful. You’ll never really know when a goddess 
decides to walk in the middle of the road that you’re 
traversing.” Mabuti na lamang at nasa tapat na sila 
ng gate ng bahay nila kaya mabilis na siyang tumakbo 
papasok. Naitago niya ang pamumula ng mukha.

“Good night, Claire!” narinig pa niyang pahabol 
ng lalaki.

—————

Mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang sports 
car sa kahabaan ng EDSA. Laman ng isip ni Rafael 
si Claire. Hindi siya makapaniwala sa resemblance 
nito kay Maureen. If the woman he just met looked 
a little older, tanner, taller, and outgoing, hindi 
malayong mapagkamalan silang kambal. Biglang 
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bumangon ang nakatagong galit at sakit sa dibdib 
niya, at nakadirekta iyon kay Claire. Subalit hindi 
lamang ang negative emotions ang ginising nito sa 
kanya kundi may iba pa—protectiveness, tenderness, 
admiration and… lust. He couldn’t take his eyes 
off her. Nang makita niya ang babae sa unang 
engkuwentro nila kanina ay hindi niya masyadong 
naalala si Maureen dahil sa nerbyos na baka nasaktan 
ito, lalo pa’t muntikan na niyang mabunggo. And 
Claire’s expensive perfume assaulted his senses so 
hard that his manhood ached. And from there, the 
sudden feeling of emptiness tortured him. Gusto 
niyang yakapin ang dalaga dahil halatang nabigla ito 
sa nangyari at nais niyang pakalmahin ito. 

Habang naroon sila sa pagtitipon ay maigi niya 
itong pinagmasdan. He noticed her graceful moves. 
With unspoken finesse, she looked so fragile, so 
vulnerable like a child. She also looked too timid, 
and he hated it because she looked like Maureen but 
hated himself even more for reacting this way. Tila ba 
wala siyang ibang gustong gawin kundi protektahan 
ito. Kaya pasimple niya itong hinatid kanina sa bahay  
nang hindi nito namamalayan. She was just scared 
of him and irritated. 

He also felt the urge to break her heart, to 
seek revenge against Maureen for dumping him. 



Simply Irresistible - Jade Anne Franco
Pakiramdam ni Rafael ay makakaramdam siya ng 
kasiyahan kapag ginawa niya iyon; magiging patas 
na sila. 

Napailing siya. Bakit ba nag-iisip siya ng ganoon? 
Mas mabuti siguro kung huwag na niyang bigyang-
pansin ang babaeng iyon upang hindi magkaleche-
leche ang buhay niya. Huminga siya nang malalim 
at pilit itong iwinaksi sa isip niya. 
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Ilang araw na ang nakalilipas mula nang maidaos ang 
blessing ng bahay ni Lyla, pero hindi pa rin mawaglit 
sa isip niya si Rafael. His handsome face, eyes so dark 
and blank, lips that melted her heart when whenever 
he smiled, and his broad chest… parang kay sarap 
sandalan at damhin ang init niyon. 

“Nakatulala ka na naman,” untag sa kanya ni 
Kayla. Kasalukuyan silang papalabas ng universidad 
na pinapasukan nila. “What’s the matter with you?” 
nagdududang tanong nito. 

“What do you mean?” napakunot-noo na balik 
ni Claire.

“You’ve been extra quiet lately. Is there something 
wrong?”

“Wala naman, I’m just tired. Hindi ako makatulog 
sa gabi and I don’t know why.” It was half the truth, 
half a lie. Totoong hindi siya makatulog subalit isang 
kasinungalingan na hindi niya alam kung bakit. Alam 
niya ang dahilan; madalas ay laman ng kanyang isip 
si Rafael at hindi niya mapigilan iyon. 

“Baka may insomnia ka? Is there anything 

2
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bothering you?” Nalangkapan ng pag-aalala ang 
boses nito. 

“Nothing, really, Pero kung magpapatuloy ito, 
magpapatingin na ako sa doktor.”

“Oh, my God! Who is that?” Namimilog ang 
mga mata nito habang nakatingin sa kinaroroonan 
ng kanyang sasakyan. Sinundan niya ang tingin nito 
at bigla ay nangatog ang kanyang mga tuhod. Kung 
hindi siya nakakapit sa braso ni Kayla ay malamang 
natumba na siya. Si Rafael! Nakasandal ito sa kotse 
niya, halatang hinihintay siya. Nakapamulsa ang 
mga kamay nito at nakatingin sa kanya. Blangko ang 
expression nito.

“W-what are you doing here?” hindi makatingin 
nang derecho na tanong niya rito nang makalapit sila.

“I’ve been asking myself that,” pabale-wala 
nitong sagot. 

Siniko siya ni Kayla, gusto nitong ipakilala niya ito 
sa kaharap. Umikot ang eyeballs niya at binulungan 
ito. “He’s not exactly a friend or anything, Kayla. So 
no introduction required.”

“Hi, I’m Kayla! And you are…?” Muling umikot 
ang kanyang mga mata. Parang wala itong narinig 
sa sinabi niya.  At iniabot pa ang kamay sa lalaki! 
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Halatang kilig na kilig ito nang abutin ni Rafael ang 
kamay nito.

“I’m Rafael. It’s nice to meet you, Kayla. Would 
you like to join us? We’re having coffee.” Napakunot–
noo si Claire at tiningnan ang lalaki. Napagkamalan 
tuloy ni Kayla na ayaw niya itong kasama sa ‘lakad’ 
nilang dalawa. 

“Oh, I’m sorry, Raf, pero may lakad pa ako, eh. 
Mauna na ako sa inyo.” 

“No, Kayla!” akma niyang pagtatama sa maling 
akala nito.

“Shh… it’s okay. I’ll see you later.” Kinindatan pa 
siya ng kaibigan at walang lingon-likod na umalis.

Nang makalayo na ang babae ay inis na binalingan 
niya ang lalaki.

“What is this all about? Wala akong natatandaan 
na may usapan tayo.” Magkasalubong ang mga kilay 
ni Claire habang nakatingin dito. 

“Then pag-usapan na natin ngayon. There’s this 
coffee shop na malapit dito. I love their cappuccino. 
Wanna have a cup with me?” Nakangiti ito sa kanya at 
nag-somersault ang kanyang puso nang makita niya 
ang magandang set ng mapuputi at pantay-pantay 
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na ngipin nito. Bigla ay para siyang nabatubalani 
sa  pagkakatitig dito. Ipinilig niya ang ulo upang 
iwaksi ang kabaliwang iyon. Ano ba ang nangyayari 
sa kanya?

“Fine! But promise me that you’ll give an honest 
answer to all the questions I’m going to ask you.”

“By all means. Follow me.” Nagpatiuna na ito sa 
paglakad patungo sa sasakyan nito.

“Wait, what about my car?”

“Balikan na lang natin mamaya. We won’t be 
long.” 

Habang sakay ng kotse ni Raf ay iniisip niya kung 
tama bang sumama siya rito. Sinusulyap-sulyapan 
niya ito habang tahimik na nagmamaneho. The smile 
was no longer there. His face wore a blank expression 
again. 

Napailing si Claire. Hindi niya masyadong kilala 
ang lalaking ito. Paano kung may masama itong 
balak sa kanya? She’d be like a little rabbit against 
a big mountain lion. The guy looked so powerful, 
so tall with muscles in the right places, his hands 
beautifully big and strong. Ano kaya ang pakiramdam 
ng mahawakan niyon? 
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Napaigtad siya nang magsalita ito. “Here we are.” 

Ngumisi ito at marahang hinawakan ang kanyang 
balikat. “Don’t be scared of me, I don’t bite,” amused 
ang tinig na dagdag nito. 

Nakasimangot na hindi niya ito pinansin 
at nagpatiuna nang lumabas ng kotse, hindi na 
naghintay na pagbuksan siya nito. 

Coffee’s Haven ang nakalagay na pangalan sa 
entrance ng coffee shop na sinasabi nito. Nakatayo 
ang gusaling iyon na may tatlong palapag sa loob ng 
isang commercial compound. It was basically made 
of glass. Ang pinaka-main view ay ang mga puno at 
magandang landscape sa paligid ng building. The 
air conditioning system blows out cold, woody and 
earthy scent; animo nasa bundok dahil sa amoy 
niyon. The place was breathtaking. Umakyat sila sa 
ikatlong palapag; katulad din niyon sa ibaba maliban 
sa gawa sa kahoy ang sahig na may malalaking bilog 
na crystals at makikita mula roon ang second floor. 

“It’s beautiful here,” nausal niya. Nagtataka siya 
kung bakit ngayon lang siya nakarating sa lugar na 
iyon samantalang araw-araw niyang dinadaanan ang 
kalyeng ito. Siguro ay dahil sa malaking bush wall 
na nakapalibot sa compound.

“Yeah, that’s why I love it here.” Nagpakawala ng 
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hininga ang binata at tinawag ang isang waiter.“Two 
capuccinos and two marble frosted cakes.” 

Kumunot ang noo niya. “You didn’t even ask me 
what I want.”

“Well, it’s your first time here and I’m sure you 
only want to taste the best in the house.”

“Will that be it Sir, Ma’am?” Hindi kumibo si 
Rafael, hinihintay kung may sasabihin siya habang 
nakataas ang dalawa nitong kilay. 

Umiling si Claire. “Yes, that’ll be it.”

Tumango ang waiter sa kanila at umalis na.

“Okay, now answer me. Why are we here?” 
Ipinatong niya ang kamay sa lamesa at nangalumbaba 
habang hinihintay itong sumagot.

“I want to know you more.”

“Why?”

“’Cause you intrigue me.”

“How?”

“You’re pretty and smart, but you’re shy and 
distant. It makes me wonder why you are like that. 
Or is it just me that you’re avoiding?” Nang-aarok 
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ang tingin ni Rafael.

Ano ang sasabihin niya? Hindi siya madaldal na 
tao o mahiyain kaya. Ngunit pagdating sa lalaking ito 
tila natutunaw lahat ng lakas niya. Hindi makahanap 
ng matinong sagot ang utak niya.

“It’s not just you. I’m always like this. It’s normal 
for me to be distant.”

“What made you so shy?” His eyes were full of 
curiosity.

Bakit ba ganito na lang ang pagkakainteres nito 
sa kanya? 

Umiling si Claire. “I’m not shy, I just like to keep to 
myself. And I’m a graduating student so I really don’t 
have time to party around like there’s no tomorrow. 
After I graduate, then, I will have time for that.”

“Fair enough. My boyfriend ka ba?” 

Napaangat ang mukha niya sa tanong ni Rafael. 
Natawa ito sa naging expression niya at muli ay tila 
natutunaw ang puso niya pagkarinig sa tawa ito. It 
was like music to her ears.

“I’ll take that as a no.” 

“It seems you know the answers to all your 
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questions,” sarkastikong tugon niya. Nagkibit-balikat 
lang ito. Ilang sandali pa’y dumating na ang order 
nilang kape at cake. Totoo ang sinabi nito. Iyon na 
ang best cappuccino na natikman niya maging ang 
maliit na cake na kasama niyon. 

“I must say, this is really good.”  

“I’m glad you like it.” Nakamasid ito sa kanya, 
hindi niya maarok kung ano ang tumatakbo sa isip 
nito. His eyes sometimes looked amused, one minute 
happy and then, most of the time it was blank. 
Naasiwa tuloy siya sa pagsubo ng cake.

“What are you staring at?” asik ni Claire.

“You’re beautiful.”

Yumuko siya para muling itago and pamumula 
ng mukha.

“You blush a lot, you know that? Which makes 
you even more beautiful. I wonder kung bakit wala 
kang boyfriend.”

“It’s a choice. I doubt it if I’ll ever have a 
boyfriend.”

“Why the animosity? Are you a man-hater?” 
Malalim ang pagkakatanong nito sa kanya.
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“I just don’t have a very good perception of men,” 

matapat niyang tugon.

“Tell me, may nanloko ba sa ’yo?”

“Yeah, you could say that. I never met my father. 
But let’s leave it at that.” Tumango-tango ito at hindi 
na nag-usisa pa. Naramdaman nitong sensitive na 
bagay na iyon para sa kanya.

“You know what a horrible waste you’ll be, 
though, pag hindi ka nagka-boyfriend.” Pinasigla ni 
Rafael ang boses nang baguhin ang usapan. 

Natawa siya. “I guess I’ll never know that,” 
nakangiti niyang sagot. Parang naging komportable 
na siya sa harap ng lalaki. 

“You’re smiling, does that mean we’re friends 
now?” Ang tono ni Rafael ay parang patukoy sa isang 
maliit na bata na katatapos lang mag-tantrums. 

She smiled even more. “I guess so.”  Natigil 
siya sa akmang paghigop ng kape nang tumunog 
ang cellphone niya. Landline ito sa bahay nila. Ang 
mayordoma nila ang nasa kabilang linya. 

“What? Oh, my God! Is she okay? Sige, Manang, 
papunta na ako d’on!” 

—————
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Patakbong pumasok si Claire sa hospital room na 

sinabi sa kanya sa information desk. Nakasunod sa 
kanya si Rafael. Nakita niya ang inang nakaratay sa 
hospital bed, sa ilong nito ay may tubong nakakabit 
na dinadaluyan ng oxygen. Tulog ito.

“Mommy…” Nanghihina ang tuhod na nilapitan 
niya si Elena. Napalingon siya sa dalawang tao na 
nakatayo sa kabilang gilid ng kama; isang matandang 
lalaki at babaeng malamang ay matanda lang sa 
kanya ng ilang taon. Nabigla siya, magkamukhang-
magkamukha sila! Not only the girl but also the old 
man.

“What’s happening here? Who are you? And what 
happened to Mom?” litung-lito niyang tanong. 

“She had a heart attack, hija. A critical one.” 
Nakatitig sa kanya ang matandang lalaki. 

“What? She doesn’t have heart problems! I 
should know. Oh, my God, I can’t believe this! 
Mom, Mom!” Naluluhang niyugyog ni Claire ang 
matandang babaeng nakahiga sa kama. Nilapitan 
siya ng estranghero at iniyakap sa dibdib nito.

“Let her rest, hija. She needs it.” 

Itinulak niya ito palayo. “Who are you?” Puno ng 
luha ang kanyang mga mata. Napayuko ito.
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“I’m Raul Esteban, y-your… father.” Napanganga 

siya sa sinabi nito at dumilim ang mukha. Pinahid 
niya ang luha at inayos ang sarili bago nagsalita. 

“I don’t have a father. Umalis ka na.” Malamig 
pa sa yelo ang boses niya. 

“I understand how you feel, but if you will just—”

“And what are you doing here? May kinalaman ka 
ba kung bakit inatake ang Mama, ha? Sumagot ka!” 
Bigla ang pagbangon ng kakaibang galit sa dibdib ni 
Claire. 

Nakita niyang napaigtad ang babaeng kasama 
nito dahil sa lakas ng tinig niya.

Umiling si Raul. “No... no of course not!  We were 
supposed to meet today, like we always did for the last 
twenty years. We meet at least once in two months. 
But she didn’t come so I called her at sinabi niya sa 
’kin ang nararamdaman niya. Maureen, your sister 
who just arrived from London, is a nurse at dinaanan 
ko siya papunta sa bahay n’yo. I thought she could 
help. I never thought your mom was this sick.” 

Nilingon niya ang Maureen na tinutukoy nito na 
nakamasid lang sa kanya at ibinalik din kaagad ang 
atensyon sa matandang lalaki. “You’ve been seeing 
my mom all these years?” Hindi siya makapaniwala 
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sa narinig.

Tumango ito. “She gives me updates on what’s 
happening to you. I love your mother, hija. She knows 
it. I was willing to break it up with my wife, pero nang 
nalaman niya ang tungkol doon, she never wanted to 
talk about us anymore. I’m just thankful she agreed 
na makipagkita sa akin at makumusta ka although 
she begged me not to see you. Ayaw niyang magulo 
ang buhay mo.”

“You should believe Daddy when he says that 
he loves your mom. I know I should be angry, but I 
also know from the start that the marriage between 
him and Mom was for convenience only,” sabad ni 
Maureen. 

Hindi siya makapaniwalang bigla siyang 
nagkaroon ng kapatid, at mas matanda pa sa kanya!

“Go away, I’m here now. I can take care of my 
mom,” walang emosyon na pagtataboy niya sa mga 
ito. Masyadong mabilis ang pangyayari para basta 
na lang niyang tanggapin ang dalawa. 

“Claire, I’m your sister at labas ako sa problem 
ng mga magulang natin. I’ve always wanted a sister. 
Please let me stay.” 

Hinarap niya ito. “Maybe we can talk some other 
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time. For now, leave me alone.”  

Laglag ang mga balikat na tumalikod ang dalawa 
at lumabas ng kuwarto.  

—————

Nakasilip lamang si Rafael at pinanonood 
ang nangyayari sa loob ng hospital room ni Elena. 
Mabilis siyang kumubli sa likod ng bumukas na pinto 
ng kuwarto at tahimik na pinagmasdan ang mag-
amang naglalakad papalayo. Tiim-bagang niyang 
pinagmasdan ang babaeng nakatalikod. Nothing had 
changed, she still walked with authority na tila ba 
pag-aari nito ang buong lugar and with a grace that 
made the people there take a second look at her. 

Maureen is back, and she’s Claire’s sister! 
naghuhumiyaw na sabi ng isip ni Rafael. With a subtle 
yet dangerous look in his eyes, he smiled bitterly.

“Small world,” he whispered. 

Walang anu-ano ay lumabas din si Claire mula 
sa pinanggalingan ng mga ito, gumagala ang mga 
mata nito na tila may hinahanap. Ngayong nakita na 
niyang magkasama ang dalawang babae, hindi niya 
naiwasang pagkumparahin ang mga ito. 

Sa unang tingin ay makikitang magkapareho 
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ang dalawa, tila walang ipinag-iba, subalit kung 
pagmamasdang mabuti ay mas maganda si Claire 
kaysa sa nakatatandang kapatid nito, mas buhay ang 
mga mata nito, mas matangos at mas maganda ang 
ilong at ang pouty lips nito ay tila nag-aanyayang 
mahalikan. Maliit ito at mas maputi ang kutis kaysa 
kay Maureen. At higit na maganda ang pangangatawan 
nito na nagpapainit sa katawan niya. A combination 
of pure and innocent tease. 

Nagpakawala si Rafael ng malalim na hininga. 
A plan was formulated, vengeance was within reach. 
Napansin siguro nitong may nakatingin dito, kaya 
sa hindi disimuladong paraan ay lumitaw siya sa 
harapan nito. There was a sympathetic look in his 
eyes.

“How’s your mom?”

“She’s unconscious and the docs said she isn’t 
stable yet. I am so scared, Raf.” Nakadama siya ng 
awa rito subalit nang makita na lumitaw ang imahe 
ni Maureen sa mukha ni Claire ay iwinaksi niya ang 
nararamdamang iyon.

“There, there… she’ll be fine.” Kinabig niya ito 
palapit at hinagod ang likod nito. Naramdaman 
niyang yumugyog ang mga balikat ng babae dahil sa 
pag-iyak. Sa kabila ng kalungkutan nito ay hindi niya 
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maiwasang damhin ang katawan nitong nakadikit 
sa kanyang matigas na katawan. Her unbelievable 
softness was like icing on a cake. So soft, so gentle, 
so light. Gusto niyang itulak ito palayo sa kanya 
dahil para siyang tuyong dahon na dinikitan ng apoy 
subalit hindi niya magawa. He could literally turn to 
ashes with a simple touch of this girl. Nahigit niya 
ang hininga at pasimple itong inilayo sa kanya. 

“Sino iyong mga taong nasa loob kanina?” 
walang emosyong tanong niya at nakita ang pagod 
sa mga mata nito.

“The guy claimed to be my father, and the girl is 
supposed to be my sister. It’s funny how these things 
happen in one day.”

“Tell me about it.” 

“What?” Nalilitong tiningala siya ng babae.

“I mean your mom is here in the hospital and 
suddenly, your long-lost father appeared with a sister 
you never knew.” Kulang na lang ay dagukan niy Raf 
ang sarili. 

Yumuko ang dalaga at nakita niya ang pagpatak 
ng luha nito,at hindi niya maintindihan ang sarili kung 
bakit ganoon na lang mag-react ang protectiveness 
instinct niya rito. He wanted to hug her and comfort 
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her and tell her everything would to be fine and that 
he would do anything possible just to make her stop 
shedding those painful tears. He must be crazy!

“Thanks, Raf, for coming with me all the way 
here. I wouldn’t know what to do kung hindi ikaw 
ang kasama ko.”

Bahagya siyang ngumiti. “Don’t mention it, we’re 
friends now and friends help out each other.”

“You’re a good person, Raf, and I’m thankful I met 
you.” Her teary eyes looking straight at him melted 
his heart. He smiled again and let out a deep breath.

“I will go ahead now, Claire, I still have a meeting 
but I will be back to visit later tonight or if not, 
tomorrow.” Tumango lang ito at umalis na siya. 

—————

Tinawagan niya ang kasambahay nilang si 
Manang Eloisa para magpadala ng mga personal na 
gamit nila ng mommy niya sa hospital. Ayaw niyang 
umalis sa tabi ni Elena at gusto niyang bantayan ito. 
Gusto niyang nandoon siya para malaman kaagad 
kung anuman ang sasabihin ng doctor tungkol sa 
kondisyon ng kanyang ina. Gulung-gulo ang isip niya, 
bakit hindi niya alam ang sakit nito? Mayroon pala 
itong rheumatic heart disease. Bakit inilihim nito iyon 
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sa kanya? Muli ay napaiyak siya.

“Wake up, Mom, please. I’m scared,” hikbi niya 
habang nakahawak sa kamay nito. 

Naririnig niya ang tunog ng cardiac monitor 
na binibilang ang mahinang tibok ng puso nito. At 
hinihiwa niyon ang puso niya. 

Biglang gumalaw ang kamay nito na hawak niya. 
“Mom?” kinakabahang tawag niya. Dahan-dahang 
nagmulat ang mga mata nito. It looked a shade 
lighter. Hirap itong ngumiti sa kanya.

“Hi, sweetie…”

“Mom, how are you feeling?  May masakit ba sa 
’yo? Hirap ka bang huminga? Ba’t di mo sinabi sakin 
ang sakit mo?” sunod-sunod niyang tanong. 

“I didn’t want to worry you, hija. And I’m okay  
I just want to talk to you,” sa pagitan ng hirap na 
paghinga ay sagot nito.

“I’ll call the doctor, Mom, sasabihin kong 
nagkamalay ka na.” Akma siyang tatayo nang hawakan 
nito nang mahigpit ang braso niya. Nagtatanong ang 
mga matang napatingin siya sa matanda.

“You’ve met your father?” Mas pagkumpirma ang 
dating sa kanya ng sinabi nito kaysa tanong. 
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Tumiim ang anyo niya. “I did, but that’s not 

important now. We can talk about it when you get 
better.”

“No, hija, listen. Please forgive me for keeping 
our meetings a secret to you. I was protecting you, 
ayokong magulo ang buhay mo at maiskandalo dahil 
may ibang pamilya ang ama mo.” Humugot ulit ito 
ng malalim na hininga bago nagpatuloy, “It was my 
idea, and I hope in your heart you will find a way 
to forgive him.” Hinawakan nito ang nananakit na 
dibdib.

“I’ll call the doctor, Mom!” Nagpa-panic na si 
Claire ngunit muli siya nitong hinawakan.

“He’s a good man, anak; ang tanging kasalanan 
niya ay ang magmahal. He loves you so, as much as 
I love you. He will take care of you—” At bigla ay 
naputol ang pagsasalita ni Elena dahil sunod-sunod 
na ang pagsikip ng dibdib nito. 

Hinablot na niya ang kamay mula sa pagkakahawak 
ng ina at nagtatakbong lumabas ng silid para tumawag 
ng doctor. Wala pang isang minuto ay isang doctor at 
dalawang nurses na ang dumating, they were giving 
her CPR.

“Oh God!” Nanginginig ang buong katawan ni 
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Claire habang nakakapit sa paanan ng hospital bed 
ng ina. Sinenyasan ng doctor ang isang nurse na 
palabasin siya.

“No! No! I want to stay please.” Hilam sa luha 
ang mga mata niya.

“Pasensya na, Ma’am, kailangan ho kayong 
lumabas.” Inakay siya nito palabas ng silid at isinara 
ang pinto. She had never prayed so hard in her entire 
life until now. Ang natitira niyang lakas ay binuhos 
niya sa pagdarasal habang lumuluhang nakaupo sa 
waiting area. 

“Claire? Oh, my God! I came as soon as I heard 
it.” Parang bigla ay nakakita siya ng kakampi sa 
pagdating ni Kayla. Walang sabi-sabing napayakap 
siya rito at humagulgol.

“Kayla, I don’t know what to do if something 
happens to Mom. I am so scared...” Nagpa-panic ang 
boses niya. Buong simpatya siya nitong niyakap.

“Shh… calm down, Claire. Where is she?”

“Nasa loob, she was having an attack at pinalabas 
ako ng doctor,” sa gitna ng impit na iyak ay sagot niya.

“Oh, sweetie, I’m so sorry. It will be fine… it will 
be fine…” pagkalma nito na halata rin sa tinig ang 
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matinding pag-aalala. 

Nasa ganoon silang ayos nang lumabas ang 
doctor. His expression was blank. 

“Kumusta ang Mommy?” usisa ni Claire, halos 
marinig niya sa tainga ang tambol ng kanyang dibdib. 

Malungkot na umiling ito.



Simply Irresistible - Jade Anne Franco

Makalipas ang isang linggo ay inilibing ang labi ni 
Elena. Napakabilis ng pangyayari, kasalukuyan siyang 
nakatanaw sa dahan-dahang pagbaba ng kabaong 
nito sa hukay. Tahimik siyang lumuluha. Nakapaloob 
siya sa yakap ni Raul na patuloy rin ang pagluha. 
Mula nang mamatay ang mommy niya ay hindi na ito 
humiwalay sa kanya. Palagi itong nakaagapay sa pag-
iyak niya. Dinadalhan siya nito ng pagkain na halos 
di niya kainin. Napatawad na niya ito dahil na rin sa 
huling usapan nila ng ina. Mayroon siyang mabuting 
puso kaya hindi naging mahirap para sa kanya ang 
tanggapin ito sa buhay niya lalo na ngayong wala na 
si Elena. Yumugyog ang mga balikat niya sa pag-iyak. 
Parang literal na hinihiwa ang puso niya sa bawat 
pulgadang pagbaba ng kabaong. 

“Mommy…” Pulang-pula na ang mga mata ni 
Claire at ang ilong dahil sa walang tigil na pag-iyak. 
Lumapit sa kanya si Maureen at nakiyakap. Mas lalo 
lamang tumindi ang pag-iyak niya. Ang pamilyar na 
hawak at yakap ng isang babae ay lalong nagpatindi 
sa pangungulila niya sa ina. 

“I don’t know how I can survive without her, Ate.” 

3
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Nanakit ang lalamunan niya sa pagpigil sandali ng 
pag-iyak para magsalita.

“I’m here, Claire, me and Daddy are here for 
you. Pupunan naming dalawa ang pagkawala ng 
mommy mo. It may not be enough but I will do my 
best.” Sa maikling panahon nilang pagkakakilala 
ay napatunayan niya ang sinseridad nito. Nang 
magsimula nang takpan ng hinukay na lupa ang 
kabaong ng ina ay para siyang tinakasan ng lakas, 
nandilim ang paningin niya hanggang sa mawalan 
siya ng ulirat. 

—————

Mula sa loob ng kotse ay muntik nang tumakbo 
si Rafael nang matanaw niya ang pagtumba ni 
Claire. Malamang ay nawalan ito ng malay dahil sa 
matinding dalamhati sa pagkawala ng ina. Gustuhin 
man niyang lumapit para konsolahin ito at bantayan 
ay hindi niya magawa. Ayaw niyang magpakita kay 
Maureen, hindi pa siya handang pag-usapan ang 
kanilang nakaraan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi 
niya magawang lapitan si Claire kahit nasa paligid 
lang siya, dahil palaging nakabantay ang kapatid 
nito. Ang inisip niyang paghihiganti kay Maureen 
sa pamamagitan ni Claire ay na-realize niyang isang 
malaking kalokohan. 
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He decided to just stay out of the way, to forget 

about Claire. He would spare her heart from further 
pain. Subalit hindi ibig sabihin niyon na nagbago na 
ang pananaw niya sa mga babae. Para sa kanya ay 
pare-pareho lamang ang mga ito, magaling magpaikot 
ng lalaki sa kanilang palad.

—————

Tatlong buwan na ang naklipas mula nang 
pumanaw si Elena. Hindi pa rin mabawasan ang sakit 
sa dibdib ni Claire sa bawat pagkakataong naaalala 
niya ito. May mga sandaling gumigising siya na 
umiiyak sa pag-aakalang masamang panaginip lang 
ang nangyari. Subalit hindi iyon panaginip kundi 
katotohanan. 

Noong nakaraang linggo ay nagtapos na siya ng 
kolehiyo at dinaluhan ito ng kapatid at ama. Kumain 
sila ng dinner sa isang mamahaling restaurant para 
mag-celebrate. Inanyayahan siya ng dalawa na tumira 
na siya sa bahay ng mga ito, pero mahigpit niyang 
tinanggihan iyon, ayaw niyang iwan ang bahay ng 
mommy niya. 

Dahil wala na si Elena, siya na ang pumalit dito 
upang ipagpatuloy ang pamamahala ng mga beauty 
salons nito. Madalas bumisita sina Raul at Maureen 
sa kanya at niyayaya siyang lumabas kung hindi siya 
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abala sa pag-ma-manage ng mga salon at bakante 
ang mga ito. 

Nahahapong inabot niya ang towel at naupo sa 
wooden bench saka pinunasan ang namuong pawis 
sa kanyang mukha. Sabado ngayon at binilinan niya 
si Kayla na ito muna ang mag-asikaso sa negosyo. 
Kasabay niyang nag-graduate ang kaibigan at ito 
ang kinuha niyang assistant manager ng negosyong 
naiwan ng mommy niya.

Nasa hardin siya ng bahay nila. Mula noong 
namatay ang kanyang ina ay halos araw-araw siyang 
nagpupunta sa hardin at binubunutan ng ilang ligaw 
na damo at tini-trim ang mga halaman. Ito ang 
madalas nitong pagkaabalahan noon. At ipinangako 
niya sa sarili na aalagaan niya iyon katulad ng pag-
aalaga rito ni Elena. Nang masiyahan ay ipinasya 
niyang lumabas ng gate para diligan ang mga 
bulaklak sa labas niyon. 

Hatak-hatak ang host ay lumabas siya at nag-
umpisang magdilig. She was humming a tune, walang 
pakialam sa paliogid. Mayamaya ay naramdaman 
niyang tila nagsipagtayuan ang balahibo niya sa 
batok. Bigla ang ginawa niyang paglingon para 
lamang mapanganga. 

Si Rafael, nakatayo ito ilang dipa mula sa 
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kanya at nakasalikop ang mga kamay nito sa dibdib.  
Nakasuot ito ng isang lumang overused white shirt na 
nakapaloob sa waistband ng kupas na itim na maong 
pants na tinernuhan ng black and gray Nike rubber 
shoes. Nakasuot ito ng sunglasses, and to put the 
cherry on top of the cake, he was wearing his heart-
melting sexy smile. Katulad ng dati ay nangalog ang 
kanyang mga tuhod, subalit sa pagkakataong iyon ay 
wala siyang mahawakan kaya nakita nito ang muntik 
na niyang pagkatalisod. Inilang hakbang siya nito 
upang saklolohan.

“Weak knees?” came his deep, sexy voice, sabay 
hawak sa braso ni Claire para suportahan siya. Para 
siyang nadikit sa mainit na kawali kaya bigla ang 
ginawa niyang pagbawi ng kamay. Natawa ito. 

Kulang na lang ay tadyakan niya ang sarili sa 
pagkakawala ng sense of coordination niya. Bakit 
hindi? Ang lalaking kaharap niya ang laman ng isip 
niya sa gabi kung hindi man ang mommy niya. Hindi 
alam kung kung nasaan na ito at bakit hindi na ito 
nagpakita sa kanya mula noong puntahan nila ang 
kanyang ina sa hospital. 

Hindi niya alam kung bakit niya ito hinahanap-
hanap samantalang wala naman silang malalim na 
pinagsamahan. Just that brief time with him at the 
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café and the weird incident at Lyla’s party. It’s been 
three months but the man’s memory was still as clear 
as if it was just yesterday. 

“You’re still scared with me.” Tinanggal nito ang 
sunglasses at naaaliw na pinagmasdan siya.

“I’m not! I’m just surprised to see you!” She 
couldn’t believe her words sounded casual.

“My condolences, I know it’s a little too late.
But there was a sudden meeting out of the country, 
n’ung umalis ako sa hospital that day. And I needed 
to leave the same night. I came back a week after and 
we started our new project. Ngayon lang lumuwag 
ang schedule ko.” 

“You don’t need to explain, it’s all right.” Tinitigan 
niya ito at muling nagsalita. “Ano pala ang ginagawa 
mo rito?”

“I’m on my way to Wilson’s house, nadaanan 
kita so I decided to stop. I’m actually in a hurry, may 
idadaan lang akong papeles. So I guess I better get 
going.” 

Hindi niya maintindihan pero bigla siyang may 
naramdamang pagtutol sa pagpapaalam nito.

“No, stay—I mean, do you want to come inside 
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for a glass of juice? Or tea? Or soda?” Namumulang 
napakagat-labi si Claire. Ano ba itong pinagsasabi 
niya? Tila desperada siya na mapahaba pa ang 
pagkasama nila ngayon. Matagal siyang tinitigan ni 
Rafael na tila inaarok ang iniisip niya. A rebellious 
look on his eyes flared for a millisecond and…

“Sure, I guess I’d have a glass of juice.” Parang 
biglang nagliparan ang mga paru-paro sa paligid 
nila. Tumitibok nang malakas ang puso ng dalaga, 
parang adrenaline rush na nararamdaman niya noong 
manalo sa mga activities nila sa school. Ngumiti siya 
nang malawak at nagpatiuna nang pumasok sa gate.

Inutusan niya ang kasambahay na maghanda 
ng juice at sandwiches para sa kanilang dalawa ng 
binata. 

“Give me five minutes, I’ll be right back!” Hindi 
na niya hinintay ang sagot nito at nagtatakbo na 
siyang umakyat patungo sa kuwarto niya. 

—————

Nalilitong sinundan niya ng tingin ang papalayong 
pigura ni Claire. What’s going through her mind? 
naitanong ni Rafael sa sarili. Huminga siya nang 
malalim. Nagsisinungaling siya nang sabihin niya 
ritong nagmamadali siya. He took this day off, his first 
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break after three months of solid work for Antonio’s. 

Ang unang mga buwan ang pinakamahalaga 
dahil ang pundasyon ng building ang tinatayo. He 
needed to constantly check on it, the slightest mistake 
and miscalculation could lead to a tragic accident 
once the building was done. Tinutukan niya iyon 
nang husto.

Ngunit kahit focused siya sa trabaho ay hindi niya 
maiwasang maisip si Claire.  Thinking of her angelic 
face, mentally feeling her soft and fragile body, her 
sweet scent and the innocence that was written all 
over her face… it was torture.

He desired her. He couldn’t stop thinking about 
her. Kaya gaano mang pigil niya sa sariling huwag 
itong lapitan kanina ay hindi niya magawa. Papalabas 
ng gate ang babae nang makita niya ito habang 
nagmamaneho siya papunta sa bahay ni Wilson. 
Pinalagpas niya ang kotse niya at pinagsawa ang mga 
mata sa pagmamasid dito habang pakanta-kanta pa 
itong nagdidilig ng mga halaman. Nakasuot ito ng 
maluwang na t-shirt at maikling pink shorts, nakatali 
sa ponytail ang buhok nito, may mga putik pang 
nagkalat sa binti at shorts nito. She was sweaty yet so 
painfully delectable.  She looked dangerously perfect. 

Bago pa niya namalayan ay naglalakad na siya 



Simply Irresistible - Jade Anne Franco
papalapit dito, the girl attracted him like a moth to 
flame,. Why did she have to be so damn hot? And more 
importantly, why did she have to be Maureen’s sister? 
At the thought his former girlfriend, his expression 
darkened, napatiim-bagang siya. Hindi na siya dapat 
pang pumunta sa bahay nito, but then again, who 
could say ‘no’ to a blushing girl’s naïve invitation? 
He could be a wolf invited by his unknowing prey.

“I’m back!” masaya nitong bungad. Namumula 
ang mukha ng babae na marahil ay dala ng 
pagmamadali, but she looked fresher now and more 
seductive. Fresh out of the shower, her hair was still 
wet, and she was now wearing a spaghetti-strapped 
floral summer top that hugged her breasts ever so 
perfectly, and white skinny three fourths jeans na 
nagpahantad sa magandang hubog ng balakang 
at legs nito. Hindi ito naglagay ng makeup, pero 
mamula-mula ang pisngi nito, marahil sa pagbabad sa 
araw kanina. Nevertheless, she was breathtaking and 
he needed to adjust the way he sat, baka mahalata 
ng dalaga ang epekto nito sa katawan niya.

“You changed,” patay-malisya niyang komento

“Yeah, sasama ako sa ’yo kina Wilson. It’s been 
a while since I last saw Lyla, nabalitaan kong nag-
out-of-town siya. Hindi ko alam na nakabalik na pala 
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sila.”   

Shit! sigaw ng isip ni Rafael. Kapag sumama ang 
dalaga ay malalaman nito na tatambay lang sila ni 
Wilson. Bakit ba kasi roon pa nila napiling mag-hang 
out kung makakapunta naman sila sa ibang lugar 
para mag-relax? Pareho silang bugbog ni Wilson sa 
trabaho kaya naisipan nilang sabay na magpahinga 
muna. 

Magsasalita sana si Rafael nang lumabas mula sa 
kusina ang katulong at inilapag ang dalawang baso 
ng orange juice at isang malaking platter ng triangle 
sandwiches. 

“Thanks, Manang,” nakangiting sabi nito at 
iniabot sa kanya ang baso ng juice saka naupo sa 
harap niya.

“Have a drink. Manang Eloisa makes the best 
mini sandwiches, try it.” Kumagat ito sa tinapay, 
unconsciously acting so sexy. 

Napadami tuloy ang lagok ni Raf ng juice. Damn 
this girl for causing him to lose his sanity!

“I’m sorry, Claire, but I gotta go now. I’m really 
in a rush.” 

“Let’s go then!” Nagpatiuna na itong tumayo.
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“I don’t think Lyla is there, anyway. Malamang 

kasama niya ang mga kaibigan niya,” tangka pa ring 
pagpigil ng binata sa pagsama nito sa kanya. Sandali 
lang itong nag-isip. 

“Then I’ll just come back home. No big deal!” 
Iyon lang at nauna na itong lumabas ng pinto. 
Napabuntong-hiningang sinundan niya na lang ito.

—————

“Claire!” salubong ni Lyla sa kanila. “This is such 
a pleasant surprise!”

“I was bored at home, at napadaan si Rafael, 
papunta raw siya dito kaya sumama na rin ako.”

“Well, I’m glad you did! Kadarating ko lang 
kahapon and Wilson prepared barbecue lunch sa 
back garden. Nandoon sila... and Raf, I brought you 
your favorite chicken floss from Thailand!” baling 
nito sa lalaki.

“Thanks, Ly, mauna na ako sa inyo, I need to talk 
to Wilson.” Nagmamadali niyang tinungo ang back 
garden. “We’re going out, let’s go!” bungad niya sa 
kaibigan. Nakatayo ito sa harap ng outdoor gas grill, 
flipping a batch of t-bone steaks. Napatingin ito sa 
kanya.



Simply Irresistible - Jade Anne Franco
“What?” 

Sa pinakamabilis na paraan ay ikinuwento 
niya rito ang buong pangyayari. Kung sa ibang 
pagkakataon ay maaaring natawa rin siya sa lakas 
ng tawa nito.

“Damn you! I’m not joking!” napipikon niyang 
bulyaw. Pinilit nito ang sarili na pigilin ang tawa bago 
nagsalita.

“I never thought there’d be a day that I’ll see 
you scared shit of a woman, Raf!” Saka muli itong 
tumawa.

“In case you didn’t understand me, I’m not scared 
of her. I just dont want anything to do with her. You 
do know that she’s Maureen’s sister, right?”

“Yeah, and this is indeed a small world. I had the 
feeling she was, the first time I saw her. Anyway, you 
said you didn’t want anything to do with her, pero 
bakit lumalapit ka pa rin sa kanya?” hamon ni Wilson. 

Napahugot si Rafael ng hininga. How could he 
answer that?

“Chill, Raf. A day with her won’t hurt.” 

Muntik na siyang natawa sa sinabi nito. Well, 
hindi nga… 
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“There they are!” Narinig niya ang tinig ni Lyla 

na papalapit sa kinaroroonan nila. Muli ay huminga 
siya nang malalim at ngumiti.

—————

“Too bad, wala dito sina Mom, they would have 
loved to see you after what happened to Tita Elena.” 
Nasa tinig ni Lyla ang simpatya. 

“It’s okay, Lyla, and I really want to thank you for 
being so nice to me. Bago lang tayong magkakilala, 
but you were very supportive lalo na n’ung hindi pa 
naililibing ang Mommy,” bukal sa loob na sabi niya.

“We like you, Claire. You’re a very sweet person 
and people can’t help liking you. And I’m really glad 
na ikaw kaagad ang nahiraman ko ng hardware tools 
n’ung bagong lipat kami,” natatawa nitong pahayag.

“Me too!” nakatawa rin niyang sagot at hinayon 
ng tingin ang dalawang lalaking nagba-barbecue. 
“You guys need any help?” 

Napatingin sa kanya si Raf na parang hindi 
makapaniwalang naitanong niya iyon. Tipid itong 
ngumiti at nagsalita. “We’re fine, thanks.” 

Pero lumapit pa rin siya rito. Pinilit ni Wilson 
na i-cancel na lang ng kaibigan ang meeting para 
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makapagpahinga ito sa trabaho, kaya naman tuwang-
tuwa si Claire nang pumayag ito. Hindi niya alam 
kung ano ang nangayayari sa kanya, pero parang 
ayaw niyang mahiwalay siya rito simula kaninang 
umaga nang magkita sila. Natatakot siyang hindi ito 
muling magpakita sa kanya nang ilang buwan. 

“I’m glad you stayed.” Hinawakan niya si Rafael 
sa kaliwang braso na hindi nito ginagamit sa pag-
barbecue. She did it like it was the most natural thing 
to do. His arm was smooth yet hard, naramdaman 
niya ang pagpitlag nito na hindi na niya pinag-ukulan 
ng pansin. Patay-malisya si Wilson na kunwari ay 
busy sa ginagawa. 

“I guess I needed the break.” Malamig na 
boses ang narinig niya mula rito. Hindi niya iyon 
maintindihan. Bakit tila ayaw nito na makasama siya? 
Pero binale-wala niya ito.

“So what exactly is it that you do, Raf?” Tinanggal 
niya ang kamay niya mula sa pagkahawak rito at 
inikut-ikot sa grill ang stick ng chicken kebab na nasa 
harapan niya.

“I’m an engineer,” tipid nitong sagot. 

Mabuti na lang at nagsalita si Wilson. “Ako ang 
architect niya, it’s how I know na puwede niyang 
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lusutan ang meeting ngayon. The client calls for too 
much meeting with the same agenda.” 

“Any particular sites na nagawa n’yo na?”

Ngumisi ito bago nagsalita, “Victoria Hotel.” 

Nanlaki ang mga mata ni Claire. Bagong tayo 
pa lamang ang lugar na iyon ay paborito na nilang 
puntahan ng mommy niya upang kumain doon. Elena 
loved how the hotel was built with a touch of nature 
in the atmosphere.

“Wow! That’s impressive. Victoria Hotel is known 
internationally dahil sa husay ng pagkaka-design 
nito. Even my mom and I used to go there!” Hindi 
pa rin siya makapaniwala; si Rafael ang humawak 
sa pagtatayo ng building na iyon.

“Thanks to Raf here, if it wasn’t for his expertise, 
hindi magiging possible ang crystal stairs around it.” 
Humahangang tiningnan niya ito. Wala itong kahit 
na anong reaksyon man lang. Parang hindi nito 
naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Natahimik na 
rin si Claire.

Nag-set ng table si Lyla sa hardin. It was a square 
oak table varnished in dark brown na may apat na 
kaparehas na upuan sa bawat side nito. Mayamaya 
pa’y inihain na ang T-bone barbecue steak, chicken 
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kebab, mushroom filled with mozarella cheese and 
tomatoes. Sarap na sarap siya sa pagkain. Wala sa 
sariling dinilaan niya ang kanyang hinlalaki nang 
may dumikit na cheese doon. 

Naramdaman niya ang pagkakatitig ni Raf sa 
kanya. His dark eyes turned darker. Was it desire? 
Hindi niya mapagtanto dahil napakabilis ding nawala 
iyon. Nagbaba ito ng tingin at sumubo ng pagkain.

“I must say I’m really impressed, Kuya. When 
did you even learn to cook?” ani Lyla at sumubo ng 
hiwa ng mushroom.

“My girlfriend’s a good cook, Ly, so if you want me 
to cook foods like these, you’d better start liking her. 
O baka di na niya ako turuan.” Nakangisi si Wilson 
nang sumagot na nagpasimangot sa magandang 
mukha ng kapatid. 

“It’s nice to know she’s a good cook. Now I know 
one good thing about her. And mind you, Kuya, the 
other list is piling up.” 

“Give her a break, Ly, she’s trying hard to make 
you like her.” 

Lyla pulled a ridiculed face and laughed without 
humor. “Oh, yeah, I remember was it that time nang 
binulyawan niya si Yaya dahil masyado raw matamis 
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ang juice na naitimpla sa kanya. Or the time n’ung 
ipinasauli niya dito ang ipinadala mong bulaklak 
dahil sa dami daw ng bulaklak, eh, ’yung mumurahing 
sampaguita pa ang pinadala mo sa kanya.”  

Natatawa niyang pinagmasdan ang magkapatid, 
si Wilson ay bumunghalit ng tawa.

“Really, Wil? Sampaguita?” amused na tanong 
ni Raf.

“Yes, pare, I was just teasing her. I know how she 
hates cheap things. Ayun, napikon kaya ipinasauli 
dito.”

 Natatawang umiling ang binata. It was refreshing 
to see him smile. Hindi na maipinta ang mukha nito 
dahil sa pagkakasalubong ng mga kilay simula nang 
dumating sila rito kanina. Maybe he was bothered 
about the cancelled meeting. Kinuha ni Claire ang 
kanyang handbag nang marinig na nag-ring ang 
cellphone niya. Nag-excuse siya at lumayo sa grupo 
upang sagutin ang tawag na may unregistered 
number.


