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“Hi, Tita Emy!” sabay-sabay na bati ng tatlong dalaga. 
Dumating sila sa bahay ng kaibigang si Paula dahil 
naimbitahan silang dumalo sa wedding anniversary 
ng mga magulang nitong sina Emerald at Jaime 
Bustamante, at sa Hacienda Esmeralda gaganapin ang 
okasyon. Ang Hacienda Esmeralda ay minana ni Tita 
Emy sa ina nito kung kanino ipinangalan ang lupain. 
Matatagpuan ito sa probinsya ng Tarlac. 

“Hello, ladies! Mabuti at nakarating kayo,” 
masayang sabi ng ginang.

“Siyempre naman, Tita. Kami pa, mawawala?” 
ani Venice.

“Oo nga, Tita. Isa pa, miss na miss na namin 
kayo, eh,” segunda ni Janis. 

“A t  m a k a k a l i m u t a n  b a  n a m i n  a n g 
p inaka impor tan teng  a raw  sa  buhay  ng 
pinakaimportante naming adviser?” hirit ni Trisha. 

“Hay, binobola na naman ninyo ako,” naiiling na 
tugon ni Tita Emy.

“Of course not, Tita!” sabay-sabay nilang 
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sagot. Para silang members ng choir na nag-chorus. 
Nagkatawanan silang lahat.

Sina Pau, Venice at Janis ay mga kaibigan pa 
ni Trisha way back in high school. Pagkakaibigang 
pinatatag na ng mga panahong pinagsamahan nila, 
na batbat ng pagsubok at kasiyahan. Parang isang 
organisasyong itinayo at pinagtibay, binuhusan ng 
pagmamahal at atensyon upang lumago at maging 
isang bantayog na mahirap nang pabagsakin.

At sa lahat ng iyon ay kasama nila si Tita Emy. 
She was their adviser, pero kailanman ay hindi 
ito nanghimasok sa kanilang mga desisyon. Tita 
Emy would state the pros and cons, bahala silang 
mamili. Ayon sa ginang ay mas makakabuti iyon sa 
kanila. Sakali man daw na magkamali sila, magiging 
mahalagang leksyon sa kanila iyon ukol sa tunay na 
kahulugan ng buhay. 

Hinayaan nitong tuklasin nila ang kanilang mga 
sarili. Buo ang tiwala ng matanda na hindi sila aabuso. 
Tita Emy treated them as her equal. Pinapakinggan 
nito ang kanilang mga opinion at sumasang-ayon 
kapag tama sila. 

Dahil sa respetong ibinigay nito sa kanila, higit 
pang respeto ang isinukli nila rito. Halos lahat ng 
kanilang mga plano at pangarap ay nasasabi nila rito 



Marriage By Contract - Irene Galang
nang walang pangingimi dahil kailanma’y hindi nito 
binale-wala ang kanilang mga panukala gaano man 
kababaw iyon para sa iba.

“She’s really the best mom!” sabi ni Pau. 

Tita Emy was the mother Trisha never had. Maliit 
pa siya nang mamatay ang kanyang ina. Mula noon 
ay ang Lola Cedes na niya ang nag-alaga at nagpalaki 
sa kanya. Wala na rin kasi ang kanyang ama. Hindi 
niya alam kung nasaan na.

Ulila man, hindi siya naging bitter. Maraming 
nagmamahal sa kanya: ang lola niya, ang kanyang 
mga kaibigan... at si Tita Emy.

Nagpapasalamat si Trisha dahil tunay na malapit 
ang loob ng ginang sa kanya. Kinagigiliwan siya nito 
dahil likas siyang malambing at mabait. Itinuring niya 
itong pangalawang ina. 

“I want you to be my daughter-in-law,” sabi nito 
noong nasa huling taon sila ng high school. “What do 
you think of Craig?” tukoy nito sa panganay na anak.

She just laughed. Pinag-uusapan nila noon ang 
pakikipag-break niya sa boyfriend na si Arman. 

Nag-aral din si Craig sa kanilang eskuwelahan, 
ahead ito ng maraming taon sa kanila. Magkakilala 
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sila—pero hanggang doon lang. Hindi masyadong 
nakikihalubilo ang kuya ni Paula sa kanila kapag 
nasa bahay sila ng mga ito. Mayroon itong sariling 
barkada at iyon ang palagi nitong kasama.

“O kaya isa sa mga pamangkin ko?” Outnumbered 
ng mga lalaki ang mga babae sa Bustamante clan. Si 
Pau nga lang at si Tita Emy ang nakikita niyang babae 
sa pamilya ng mga ito.

“Tita Emy, gusto kita as my mother kaya lang 
hindi naman ako in love kay Craig o sa kahit sino sa 
mga pamangkin ninyo. Isa pa, ayaw ko po sa playboy,” 
biro niya. 

“Minsan lang magmahal ang mga lalaking 
Bustamante, hija. At kapag nangyari iyon, 
mapanghahawakan mo ang faithfulness nila,” 
pagtatanggol nito sa anak at mga pamangkin. Katulad 
ng mga agilang iisa lang ang asawa hanggang 
kamatayan, ganoon din daw ang mga lalaking 
Bustamante. 

Ngunit taliwas din sa naturang ibon, playboy 
ang mga lalaking Bustamante hangga’t hindi naitatali 
sa matrimonyo ng kasal. May ipagmamalaki naman 
kasi ang mga ito. Lahat ay guwapo, matatangkad at 
maganda ang pangangatawan, courtesy of their Latin 
ancestors. 
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“At saka takot ako sa mga guwapo, Tita Emy. 

Maraming kaagaw sa mga gan’on dahil maraming 
magagandang babaeng maghahabol sa kanila.” 

Umikot ang mga mata nito. “Oh, c’mon, Isha! 
You’re more than beautiful and you know that. I don’t 
believe you’re insecure.”

Maganda si Trisha. Mataas sa karaniwang 
Pilipina ang kanyang height. Makinis ang kanyang 
balat na namana niya sa kanyang mama na may 
lahing Chinese. Tuwid na tuwid ang mahaba niyang 
buhok. Namana niya sa kanyang ama ang almond-
shaped eyes niya. Mapupula at maninipis ang labi 
niya.

She definitely had nothing to be insecure 
about kung hitsura ang pag-uusapan. Silang apat 
na magkakaibigan ay biniyayaan ng magagandang 
mukha at matatalas na pag-iisip. 

“Forget about that Arman guy. He doesn’t deserve 
you.”

“Right,” kibit-balikat na sagot niya. 

“Okay, ganito na lang,” kapagkuwa’y sabi nito. 
“Basta kapag ikinasal ka, ninang ako, ha?”

“Of course, Tita Emy. Ikaw pa, talagang kukuning 
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kitang ninang sa kasal ko... kung kailan man ‘yon,” 
nakangiting tugon ng dalaga.

Nagkatawanan sila.

—————

Maagang nagpunta sa Hacienda Esmeralda 
ang magkakaibigan upang makapaglibot sa buong 
lupain. Matagal na panahon na rin silang hindi 
nakapunta roon kaya nang anyayahan sila ni Pau 
na magbakasyon muna nang ilang araw ay kaagad 
silang pumayag.

Si Trisha, walang problema kahit magtagal doon 
ng isang buwan. Tiwala ang kanyang lolo sa assistant 
nila sa shop. Sina Venice at Janis ay tig-isang linggo 
lang puwedeng mag-stay. 

Management ang course na kinuha nilang apat 
na magkakaibigan. Si Pau ay mas piniling maging 
fashion model. Si Venice ay sa bangko nagtatrabaho 
tulad ng ama nito. Si Janis ay sinunod ang talagang 
hilig at naging travel photographer. Siya naman ay 
tumutulong sa jewelry store nila. Pero lately, nawiwili 
siya sa pagluluto. Iniisip na rin niya kung magtatagal 
pa siya sa shop o kukuha ng culinary course.

Nakatayo sa tapat ng bintana si Trisha. Naaaliw 
siyang nakamasid sa magandang tanawin sa labas 
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nang may kumatok sa pinto ng tinutuluyan niyang 
silid. Tinungo niya iyon at binuksan. 

Si Pau ang napagbuksan niya. “Sis, okay ka lang 
ba diyan?” tanong nito.  

“More than okay,” nakangiting sagot niya.

“Just feel at home, ha?” anito.

“Oo naman, ako pa? Gusto na nga akong ampunin 
ni Tita Emy, eh.” 

“Oo nga. Obsessed kasi iyon sa ’yo, mas 
malambing ka raw kesa sa akin,” nakangiting saad 
nito. Hindi ito nagseselos sa atensyong ibinabahagi 
ng mama nito sa kanya.

“Ang sabihin mo, obsessed na maging miyembro 
ako ng pamilya n’yo. Kung hindi ko siya mahal, iisipin 
kong ibinebenta niya ako sa mga kamag-anak n’yo,” 
natatawang sabi niya.

“You can say that again. Pati mga aunties ko’y 
itinutulak nang mag-asawa ang mga pinsan ko. Sawa 
na kasi sila sa pagmumukha ng mga barako. Awa ng 
Diyos, iisa pa lang ang nagpapakasal.” Exaggerated 
na nagbuntong-hininga ito.

“Hindi pa kasi nakakahanap ng katapat ang mga 
pinsan mo.”
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“Sana malapit na,” anito. “O sige, take a rest 

muna. Mamaya na tayo ulit magkuwentuhan. Pag 
may kailangan ka, magsabi ka lang, okay?”  

“Thanks.” 

—————

Gabi ng anniversary party ng mag-asawang 
Bustamante. Masayang nakikipag-usap si Tita Emy 
sa mga kaibigan ng anak na babae. 

“You all look stunning, my dears, especially you, 
Isha,” nakangiting puri ng ginang.

Pabirong umangal sina Venice, Janis at Pau.

“Tita Emy, ha? Obvious kung sino ang favorite 
mo,” kunwa’y nagtatampong sabi ni Venice.

Natawa ang matandang babae. “Kayo naman, 
pinuri ko rin kayo, ah. Pare-pareho nga kayong 
magaganda.”

Nagtawanan sila. 

“Siyanga po pala, Tita, nasaan si Craig?” tanong 
ni Janis.

“I’m sure he’s with Cindy, his new girlfriend. She’s 
a model like me,” singit ni Pau.
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“Ay, hindi na matutupad ang wish ni Tita na 

maging daughter-in-law si Trisha? Sayang,” himutok 
ni Venice.

Ngumiti si Trisha. “It’s okay, Tita. Hindi man kita 
maging mother-in–law, magiging ninang naman kita 
kapag nagpakasal na ’ko,” aniya.

Napatango si Tita Emy. “Kung may magagawa 
sana ako para magkatuluyan kayo ng binata ko, 
gagawin ko,” hirit pa nito na tinawanan na lang nila. 
Nagiging makulit ito kapag gustong mangyari ang 
isang bagay. 

“And speaking of the devil, here he comes,” ani 
Pau. Sinalubong nito ang kapatid kasama ang isang 
magandang babae. “Hi, Kuya. Hello, Cindy.”  

Nang lumingon si Isha sa direksyon na 
pinuntahan ng kaibigan ay bigla siyang natigilan. 
Sa di-maintindihang dahilan ay kinabahan siya at 
naparalisa sa kinatatayuan. Nakita niyang binati ng 
mga kaibigan ang magkasintahang lumapit sa kanila 
ngunit tila nakapako pa rin siya. 

Ano ang nangyayari sa kanya? Bakit may 
pakiramdam siyang nahihirapan siyang huminga sa 
bilis ng pintig ng kanyang puso? 

“And this must be Trisha?” anang binata sa 
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baritonong tinig. Seryoso ang mukha nito. “Isha...” 
halos pabulong na sambit nito sa pangalan niya 
habang ang mga mata ay matiim na nakatingin 
sa kanyang mukha na para bang noon lang sila 
nagkakilala. 

“Yes, hijo, ito na nga si Isha. Isn’t she lovelier 
now?” ani Tita Emy.

Tumiim lalo ang pagkakatingin sa kanya ni Craig. 
Naglakbay ang mga mata nito sa kabuuan niya, mula 
ulo hanggang paa.

Na-conscious tuloy ang dalaga dahil medyo 
revealing ang damit niya nang gabing iyon. She was 
wearing a black velvet backless dress with a deep 
V-shaped neckline. Ternong diamond earrings at 
necklace lang ang suot niyang alahas. Nakataas ang 
mahaba niyang buhok with some strands hanging 
loosely, framing her beautiful face. 

“Hi, Craig.” Kahit dinadaga ang dibdib at 
naaasiwa sa titig nito ay nakuha niyang batiin ang 
lalaki nang hindi nauutal. “How are you?”

“Heto, guwapo pa rin,” biro nito. Nakangiti na rin 
ito at nagbalik sa tabi ng kasintahan saka inakbayan 
ang babae.

Hindi niya alam kung bakit gusto niyang baklasin 
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ang kamay ng lalaki sa balikat ni Cindy. Hindi rin 
niya maintindihan kung bakit naiinis siya sa dalaga 
gayong mukhang mabait ito at kasundo ang lahat ng 
kaharap niya.

Bago sa kanya ang pakiramdam na iyon. Hindi 
naman siya ganoon dati. She brushed aside those 
negative thoughts. 

“Mayabang ka pa rin, Craig,” sabi ni Janis. 
Malapit ang babae kay Craig at sa mga pinsan ni Pau. 

Totoong mas guwapo ito ngayon dahil lalong 
naging prominente ang mga buto nito at muscles 
sa katawan. Mas lumapad ang mga balikat nito at 
tumangkad pa kaysa dati.

At sa tinagal-tagal nilang magkakilala, ngayon 
lang nangyaring nagustuhan ni Trisha ang mga 
nakikitang katangian ng binata. Tulad ng mga mata 
ni Pau ay mahirap din ma-distinguish kung itim o 
dark gray ang irises nito. Makapal ang mga kilay 
nito, ang balat ay moreno na mas lalong nakadagdag 
sa appeal nitong lalaking-lalaki. Matangos ang ilong 
nito at ang mga labi ay tila nangangako ng maiinit 
at masasarap na halik.

Napatingin siya sa girlfriend nito at parang gusto 
niyang makipagpalit sa posisyon ng babae. 
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Magtigil ka nga, Isha! Ano bang kalokohan ang 

naiisip mo! piping kastigo niya sa sarili.

Isang buntong-hininga ang pinakawalan niya 
at nang muling tingnan ang binata ay nahuli niyang 
mataman itong nakatingin sa kanya. At hindi niya 
maintindihan pero parang mas gusto siya nitong 
lapitan at iwan ang kasama ngunit hindi magawa.

Heh! Ilusyon mo lang iyan, anang matinong 
bahagi ng utak niya. Iniwasan na niyang mapasulyap 
dito kahit ang gusto niya lang ay titigan ito buong 
magdamag. 
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“Mom, wake up.” Isang yugyog ang nagpagising sa 
diwa ni Isha. Nakita niya ang anim na taong gulang 
na anak, si Raisha Emmeline. 

“What’s wrong, baby? It’s still early,” inaantok na 
saad niya. Napuyat siya nang nakaraang gabi dahil 
sa pag-estima sa mga guests sa Puerto del Sur, isang 
island resort sa Quezon province. Personal niyang 
pinamamahalaan ang restaurant doon. 

Simula nang magbago ang buhay niya, kasama 
ring nagbago ang kanyang hanap-buhay. Ang 
nakahiligang pagluluto ay pinagyaman niya. Nag-
aral siya ng Culinary Arts upang maragdagan ang 
kaalaman sa sining na iyon. She now owned a popular 
island resort, with her dream restaurant to boot. 
Business partner niya ang kaibigang si Ronan, half-
brother ni Janis.   

“Mommy, you promised me we’d go swimming 
today. So get up na.” Patuloy ang bata sa pagyugyog 
sa balikat niya. Isa iyon sa mga ugali ng kanyang 
anak; basta pinangakuan ng isang bagay—dapat 
tinutupad, kung hindi ay walang-katapusang 
pangungulit nito ang aanihin hanggang sa pumayag 
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ang taong nangako rito.

“Okay, sweetie, go to Yaya and tell her to prepare 
your things. Mommy will just take a shower and we’ll 
go.”

“Mommy, didn’t you hear me? We’ll go swimming 
so you don’t have to take a shower. Just change your 
clothes,” anito.

“Okay, okay. I’ll just change,” natatawang tugon 
ni Trisha.

Matapos siyang bigyan ng matunog na halik sa 
pisngi at magbilin na bilisan niya ay bumaba na ito 
at nagtatakbo palabas ng kanyang kuwarto.

Sa edad nitong anim na taon ay hindi na 
mahirap alagaan ang anak. Mabait at malambing 
ito, maalalahanin at mahal na mahal siya. Parang 
matanda ito kung mag-isip at magsalita. Matalino 
rin ang bata, katunayan ang pagiging consistent 
honor student nito sa school. Sa susunod na taon 
nga ay grade three na ito kahit pitong taon pa lang 
sa susunod na pasukan. Na-accelerate ito noong nasa 
grade one.

Hindi naging madali ang buhay para kay Isha sa 
nakalipas na mga taon. Napakaraming pagsubok ang 
pinagdaanan niya at kinailangang lagpasan alang-
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alang sa anak. Maraming pasakit ang kinailangan 
niyang gamutin at kalimutan upang makabangon.

At nagpapasalamat siya sa taong walang sawang 
tumulong sa kanya, si Ronan. Itinuring niyang 
hulog ng langit ang lalaki dahil ito ang nakatagpo 
sa kanya sa oras na kailangang-kailangan niya ng 
masasandalan.

They met in Manila. Muntik na siyang masagasaan 
ng binata dahil bigla na lang siyang nag-collapse sa 
gitna ng daan. Inakala ni Ronan na nasagi siya ng 
sasakyan nito kaya mabilis siyang dinala sa ospital at 
doon nila nalamang magtatatlong buwan na siyang 
nagdadalang-tao.

Nag-offer ito ng tulong nang malamang wala 
siyang mapupuntahang ibang kamag-anak. Namatay 
na ang Lola Cedes niya at kasabay ng pagkamatay 
ng matanda ay ang pagkawala rin ng mga ari-arian 
nila. Hindi pala naging maayos ang pagpapalakad 
ng pinagkakatiwalaan nitong tao sa jewelry store 
nila. Magkasabwat ang taong iyon at ang abogado 
ng kanyang lola upang kamkamin ang mga ari-arian 
nila. At ang naiwan lang sa kanya ay ang hindi naman 
kalakihang trust fund na inilagak pa ng kanyang ina 
sa bangko noong nabubuhay pa ito.  

Tinulungan siya ni Ronan at simula noon ay 
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naging mabuti na silang magkaibigan. Maging ang 
pamilya nito ay tinanggap siya nang walang pasubali.

Naging delikado ang kanyang pagbubuntis. Nag-
suggest ang binata na umuwi sila sa probinsya ng mga 
ito sa Asturias, Quezon kung saan mas maaalagaan 
umano siya. Hindi tumutol si Trisha. Tumira siya sa 
farmhouse ng mga ito. Naging napakabuti ng mga 
kapamilya nito sa kanya.

Nasa ikalimang buwan na ang kanyang tiyan 
nang tumawag si Ronan sa farmhouse upang sabihin 
na may isasama itong special guest pag nagawi roon. 
Inakala niyang kasintahan nito iyon. Dumating nga 
roon si Ronan kasama ang espesyal na bisita—si 
Janis!

Una niyang inakala na magkasintahan ang 
dalawa. To her utter surprise, half-brother pala 
ni Janis si Ronan! Complicated ang sitwasyon sa 
pagitan ng pamilya ng dalawa kaya hindi kailanman 
nagbanggit ng anuman si Ronan na may kapatid ito 
sa labas—si Janis nga. At hindi na siya nagtaka kung 
bakit naglihim din ang babae tungkol doon sa buong 
panahon ng pagkakaibigan nila. 

Pinili niyang ipagtapat kay Janis ang lahat ng 
nangyari sa kanya, at kung sino ang ama ng kanyang 
anak. May ideya na ito sa nangyari batay sa tipid 
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na kuwento ni Ronan, pero hindi nito inaasahang 
aaminin niya kung sino ang ama ng dinadala. 
Nagulat ito ngunit hindi nagkomento. Trisha made 
Janis promise never to tell their friends about her 
pregnancy. Lalong ayaw niyang makarating iyon sa 
ama ng bata. And true to her word, Janis kept her 
mouth zipped until this day.

Throughout those dark days of her life, hindi 
nawala sina Ronan at Janis sa kanyang tabi. Kahit abala 
sa gallery at profession-hobby nito na photography, 
laging may oras ang dalaga para sa kanya. Ang mga 
ito ang naging immediate family niya.

“Mom, are you ready?” Ang tawag na iyon ng 
anak ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan.

“Yes, Baby, I’m coming,” sabi ni Trisha. Lalabas na 
sana siya ng kuwarto ngunit nakita niyang papasok 
ang anak doon. Nakasuot ito ng yellow na ternong 
panligo. Nakaipit na rin pataas ang mahaba at kulot 
na buhok nito. Nakuha nito ang buhok na iyon sa 
ama, maging ang kulay ng balat at mga mata.

“Mom, don’t call me ‘baby,’ I’m a big girl now.” 
Nagusot ang mukha nito. Ayaw na ayaw kasi nitong 
natatawag ng ‘baby.’ Hindi raw iyon bagay rito. 

“Okay, madam, as you wish.” Natatawang inakay 
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na niya ang anak palabas ng silid.

“Papa Ninong is coming with us, Mom,” anunsyo 
ni Raisha nang nasa hagdanan na sila. Si Ronan ang 
tinutukoy nito.

“Really?”

“Yes, pero Mama Ninang can’t make it. May 
work daw, sinabi ni Ninong.” Sina Janis at Ronan 
ang ninang at ninong ni Raisha sa binyag at ‘Mama’ 
at ‘Papa’ ang tawag nito sa mga kaibigan niya na 
ikinatuwa naman ng magkapatid.

“And look, I have a new toy again.” Noon lang 
niya nakita ang hawak-hawak nito. Nanlaki ang 
kanyang mga mata pagkakita sa laruan nito. It 
resembled a laptop computer, pero designed talaga 
for kids. It costed the earth for sure.

“Ronan, ini-spoil mo ang anak ko! Napakamahal 
ng laruang iyan,” napapailing na sita ni Trisha 
sa binata na kaagad tumayo pagkakita sa kanila. 
Nakasuot ito ng white shorts at light blue polo shirt.

“Okay lang, hindi naman basta laruan iyan; 
educational rin dahil marami siyang matututunan,” 
anito pagkatapos humalik sa pisngi niya bilang 
pagbati.
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“That’s beside the point,” protesta pa rin niya.

“Mom, I made Papa Ronan to promise me buy this 
kaya binili niya. Huwag ka nang magalit sa kanya,” 
ani Raisha habang itinatabi ang regalo.

“You did that?” Minsan may pagka-manipulative 
din ang anak. At ang hindi makuha sa pagpapa-
charming ay kinukuha sa style na iyon. In that 
respect, Raisha was very much like her father. 

“Huwag mo nang pagalitan ang baby mo dahil 
ginusto ko rin iyon. Hindi naman niya ako mapipilit 
kung ayaw ko, eh,” sabi ni Ronan ngunit duda siya 
roon.

“Papa Ninong, don’t call me that. I’m not a baby 
anymore,” maktol ng bata na ikinatawa nila. Her 
daughter never failed to amuse them. Masyado kasi 
itong lovable.

“Let’s go,” yaya ng binata sa mag-ina.

—————

Pagdating nila sa Puerto del Sur ay nagyaya na 
ang anak na maligo sa swimming pool.

“Wait here, sweetie, pupunta lang ako sa office 
sandali,” sabi ni Trisha.
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“Mom, kami muna ni Papa Ninong ang maliligo.”

“We’ll go ahead, sumunod ka na lang baka 
magwala pa ito,” ani Ronan at nagpaakay na sa 
anak niyang excited nang lumangoy. Swimming ang 
paboritong ginagawa ni Raisha sa kasalukuyan. 

Tumango siya. “Okay. See you later. Raisha, 
huwag kang malikot at huwag pupunta sa malalim,” 
bilin niya sa anak.

“Yes, Mom. Don’t worry I’ll be a good girl,” sagot 
ng bata na hindi man lang siya nilingon. Naiiling na 
naglakad na siya papunta sa opisina niya.

Hindi sa pagmamalaki ngunit mula nang 
hawakan ni Trisha ang pamamalakad sa resort ay 
naging sikat na iyon. Halos lahat ng mga kilalang 
pamilya sa Quezon ay Puerto del Sur ang first option 
bilang venue ng pagdiriwang. 

Kagaya ng hinawakan nilang event nang 
nagdaang gabi. Anak ng governor ng Quezon ang 
ikinasal sa kanilang lugar. At sa mga ganoong 
pagkakataon ay personal niyang inaasikaso ang lahat. 
Tumao rin siya sa kusina upang siguruhing maayos 
ang mga putaheng ihahanda.

“Good morning, Mitch. Ang aga mo yata; hindi ka 
ba napuyat kagabi?” bati niya sa assistant at kaibigan 
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na rin. Malayo itong kamag-anak ni Ronan.      

Nagulat ito. “Isha, ikaw pala. Akala ko after lunch 
ka na papasok. Ikaw nga itong napuyat kagabi, di 
ba?”

Lumakad siya patungo sa kanyang table at naupo 
sa swivel chair. “Nakalimutan kong nag-promise ako 
kay Raisha na magsu-swimming kami today, alam 
mo naman iyon.”

“Wala ka talagang kawala sa anak mo. Para sa 
isang iyon, a promise is a promise; break it and you’re 
dead,” natatawang sabi nito.

“Oo nga. Kaya kailangan ko nang mag-ingat sa 
pagbibitiw ng pangako,” napapangiting sang-ayon 
niya.

“Nasaan nga pala si Raisha?”

“Nasa pool na, kasama si Ronan.” Binuksan 
niya ang isang folder na nasa kanyang harapan at 
inumpisahang basahin ang report.

“Naku! Magkasama na naman pala ang 
magninong,” naiiling na saad nito. “Pihadong 
magtatagal sa pool ang dalawang iyon.” 

Napabuntong-hininga siya. “Ini-spoil ngang 
masyado, eh. Kinakabahan ako baka kung ano-ano 
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na lang ang susunod na hilingin.” Tumingin siya kay 
Mitch. “Kanina lang ay may bago na namang regalo 
ang ninong niya. Guess what?” 

“The mini laptop,” walang kahirap-hirap na sagot 
ni Mitch. “Nakita ko iyon nang bilhin ni Ronan. Hindi 
talaga mapahindian ng isang iyon ang anak mo,” 
anang kaibigan. Wala namang indikasyong tutol ito 
sa ginawa ng lalaki.

“Maging si Janis ay gayon din ang ginagawa,” 
aniya.

“Ay! Mabuti at nabanggit mo si Janis. May 
naghahanap sa kanya kanina, friend daw niya,” anito 
at nag-isip sandali. “Yeah, Paula Bustamante nga ang 
pangalan. Iyong international supermodel?”

Biglang kinabahan si Trisha pagkabanggit sa 
pangalan ni Pau. Nakadama siya ng takot. Matagal 
na panahong wala siyang balita sa mga kaibigan. 
Sinadya niyang huwag makibalita at pinutol niya ang 
kumunikasyon dito at maging kay Venice. Si Janis 
lang ang nakakaalam kung nasaan siya at kung ano 
ang nangyari sa kanya.

Sa loob ng mahigit pitong taon ay napanatili 
niyang lihim ang lahat. Handa na ba siyang harapin 
ang nakaraan niya? Handa na ba siyang harapin ang 
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taong pinagtaguan sa loob ng mahabang taon?

“Hey, Isha! Are you okay?” pukaw ni Mitch sa 
kanyang pagkatulala.

Natauhan siya. “Yeah, of course, I’m okay. Naisip 
ko lang si Raisha, baka hinahanap na niya ako. Sige, 
pupuntahan ko muna sila,” paalam niya.

Nagtatakang sinundan siya ng tingin ng kaibigan 
habang palabas siya ng opisina.

—————

Habang pinagmamasdan ang natutulog na anak 
ay lalong kinabahan si Isha. Ang nalamang pag-
contact ni Pau kay Janis ay lubhang bumabagabag 
sa kanya. Kung may komunikasyon si Pau kay Janis 
ay hindi malayong malaman nito ang tungkol sa 
kanya. Na may anak na siya. Hindi sa ikinahihiya 
niya ang anak; ngunit mayroon itong features na 
hindi maaaring makita ng kaibigan. Mga katangiang 
tulad ni Pau ay taglay ng kanyang anak. 

Raisha’s curly locks, her grayish eyes, her 
complexion, mga hilig at ugali... 

At iyon ang kinatatakutan niyang mangyari. 
Ang matuklasan ni Pau na may kadugo ito na nasa 
pangangalaga niya. Ang pamangkin nito.
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—————

Pagkatapos ng bakasyon sa Hacienda Esmeralda 
ay ibang-iba na si Isha pagbalik sa bahay nila. Baon 
niya ang isang alaala mula sa isang buwang bakasyon 
na tigib ng ligaya at pighati.

She was happy because she had the chance to 
find her one true love, si Craig. And heartbroken 
because he would never see her in that light.

Nang umalis sina Janis at Venice pagkaraan ng 
isang linggong pamamalagi sa Hacienda Esmeralda 
ay nagpaiwan si Trisha. Maging si Pau ay sumabay 
na sa mga kaibigan para magtrabaho. Tita Emy told 
her she could stay for as long as she wanted. At home 
na rin siya sa lugar at sa mga tao roon para mailang 
pa. Kulang na lang ay legal siyang ampunin ni Tita 
Emy para maging totoong kapamilya. 

“Hi, Manong Jimmy! Kumusta po?” bati niya sa 
isang tauhan sa kuwadra. Maaliwalas ang kalangitan 
nang araw na iyon. Naisipan niyang mangabayo.

“Kayo pala, Miss Isha; mangangabayo po ba 
kayo?”

“Manong talaga, ‘Isha’ na lang po. Lalo lang 
akong naiilang kapag tinatawag ninyo ako ng ganyan. 
Naiisip ko na hindi talaga ako tiga-dito kundi bisita 
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lang,” kunwa’y nagtatampong sabi niya.

“Ay, pasensya ka na, Ineng. Sige, ‘Isha’ na lang 
ang itatawag ko sa ‘yo mula ngayon. May kailangan 
ka ba?”

“Opo, mangangabayo po sana ako. Anong kabayo 
po ba ang available diyan?” 

“Si Spitfire ay maaari mong sakyan. Kaya mo 
naman siyang dalhin, hindi ba?” Ang tinutukoy nito 
ay isang thoroughbred.

“Opo, nasakyan ko na nga po siya dati.”

Inilabas nito ang sinabing kabayo at inihanda 
ang saddle. Pagkatapos mag-warm up ay nagsimula 
na silang tumakbo.

Walang partikular na lugar na gusto niyang 
puntahan. Pinabayaan lang niya si Spitfire na dalhin 
siya kung saan nito gustong magpunta. Nadaanan niya 
ang maraming puno ng mangga at niyog na siyang 
pangunahing tanim ng hacienda. Napakagandang 
tingnan ng mga puno ng niyog na nagtatayugang 
parang sundalo na nagbabantay sa buong paligid 
upang pangalagaan ang katiwasayan ng lugar. Ang 
mga puno ng mangga ay animo nagpapayabangan 
sa hitik na hitik na bunga.
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The soothing morning breeze matched her 

cheerful mood. Lalong napagaan niyon ang kanyang 
pakiramdam. She loved being close to nature.

Napanganga si Isha nang mapagtanto kung 
saan siya dinala ni Spitfire. Hindi niya namalayang 
napalayo na siya. Sakop pa kaya iyon ng hacienda? 
Bakit ngayon lang yata siya nakarating doon?

Isang batis ang bumungad sa kanya. Ang malinis 
na tubig niyon ay nanggagaling sa talon. Malinis ang 
paligid at napakaganda ng lugar. Aninaw niya ang 
maputing sahig ng batis. May nakikita siyang mga 
isda at mga buhay na bato.

Dali-dali siyang bumaba sa kabayo at lumapit sa 
pampang. Idinawdaw niya ang kamay sa malamig 
na tubig; kay sarap sa balat ng pakiramdam na iyon. 
Maging ang agos ay parang nag-aanyayang lumusong 
siya roon, ang mga ibon ay kinukumbinsi siya. Ang 
nagkakawag na mga isda ay nang-iinggit.

“Superb!” anas niya.

Tiningnan niya ang damit; jeans at t-shirt lang 
ang suot niya. Wala siyang dalang bathing suit 
ngunit sports bra at bikini briefs ang panloob niya, 
pupuwede na iyon.

Tumingin siya sa paligid. Walang tao kundi siya. 
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She decided to take a dip. Hindi niya mapapalampas 
ang pagkakataon. Tinanggal niya ang t-shirt at 
isinunod ang jeans pagkatapos ay parang batang 
nagtampisaw sa tubig.

Bahagya pang nangaligkig ang dalaga sa lamig. 
Nagpabalik-balik siya sa paglangoy. Sumisid siya 
upang habulin ang mga isda na nilalayuan naman siya. 
Nagpo-floating din siya kapag gustong magpahinga, 
iyon kasi ang klase ng langoy na alam niyang mare-
relax siya. Pagkatapos ay umahon siya at nahiga sa 
isang malapad na bato saka pumikit. Nasisinagan 
iyon ng araw na nakakalusot sa makapal na dahon 
ng mga puno na nakapaligid sa ilog.

In a few minutes, wala na siyang pakialam sa 
paligid.

May ilang minuto nang nakakubli si Craig sa 
likod ng isang malaking bato. Nang may marinig 
siyang mga yabag ng kabayo ay napagtanto niyang sa 
batis ang punta ng sakay niyon kaya dali-dali siyang 
nagtago upang magmanman. At nakita nga niya ang 
pangahas na nilalang, who invaded his territory.

“Trisha....” The name escaped his lips.

Nakita niya nang maghubad ito ng damit at 
maligo sa batis. She looked so innocent and serene, 
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at the same time, sexy and alluring. Kaninang 
nagtatanggal ito ng saplot ay ngali-ngali na niyang 
takbuhin ito at mag-volunteer to undress her.

He was right, Trisha would grow up into a fine, 
lovely lady. Sigurado siyang mas marami na itong 
manliligaw ngayon. At gusto niyang magtaka sa 
bugso ng damdaming nagnanais na huwag na itong 
palabasin ng hacienda upang walang sinumang lalaki 
ang makakita rito.  

Matagal na niyang napapansin ang kakaibang 
ganda ng dalaga, noon pang high school, ngunit hindi 
niya magawang lumapit dito kahit gustuhin niya. 
Ayaw niyang maakusahang cradle snatcher. Ilang 
taon lamang ito noon at palagi niyang naririnig ang 
pagtanggi nito sa tuwing ima-match silang dalawa 
ng ina.

His mother was really fond of Trisha. Malambing 
kasi ang dalaga bukod pa sa mabait. Natutuwa siya 
sa tuwing bibisita ito sa kanila kasama ang iba pang 
barkada ng kapatid. Hindi man siya masyadong 
nakikihalubilo sa mga ito, hindi niya napapalagpas 
na titigan ito, nang palihim.

Noon ay hindi niya alam kung bakit siya 
nakakaramdam ng ganoon, ngunit noong gabi ng 
wedding anniversary ng mga magulang ay napagtanto 
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niya ang dahilan. Nang magsimulang ipakilala ng 
mama niya ang dalaga sa mga pinsang binata, nakita 
niya ang humahangang tingin ng mga ito. Halos lahat 
ay gustong isayaw si Trisha at kuhanin ang atensyon 
ng dalaga. 

Hindi niya maintindihan noon ang pagkairitang 
nararamdaman para sa mga pinsan. Noong una ay 
inisip niyang nagmamalasakit lang siya sa dalaga 
dahil alam niya ang kalibre ng kanyang mga pinsan 
pagdating sa babae. Ngunit sino ang niloloko niya? 
Bustamante rin siya, hindi ba? 

They would play the field until they found 
the right one. Their faithfulness would never be in 
question after that.

Pagkakita kay Trisha nang gabing iyon ng 
handaan, naitanong niya sa sarili kung tapos na 
siyang maglaro.

At ang dalagang ito pa lamang ang nagpasok ng 
ideyang iyon sa utak niya. Iwinaksi niya ang iniisip 
at pinagmasdan ang nakahigang babae.

Ngunit ilang minuto na itong nakahiga roon ay 
hindi pa rin ito tumatayo. Nag-alala si Craig na baka 
kung napaano na ito. 
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Nagpasya ang binata na lapitan si Trisha at gisingin. 

Pagdating sa batong kinahihigaan nito ay muli 
niya itong pinagmasdan. Talagang napakaganda nito. 
He felt his spine quiver. How he wanted to squeeze 
her, kiss her and feel her against his body! And he 
was about to give in to his heart’s desire when he saw 
her open her eyes slowly.

“Craig....”

Nananaginip siya at doon ay kasama niya ang 
binata. Masaya nilang ginagalugad ang buong 
hacienda at ang magandang batis na ito ang saksi sa 
kanilang pagmamahalan. She was Craig’s one true 
love. Siya ang pumutol sa pagiging playboy nito. 
Dahil sa kanya ay matitigil na ito sa walang-hanggang 
pagpapalipat-lipat ng pugad. He finally found his 
eternal mate... her.

“Wake up, Trisha. You’ll catch a cold,” sabi ni 
Craig.

“Umm...” Ayaw niyang bumangon dahil gusto pa 
niyang makasama ang binata. Sa panaginip niya ay 
nakatingin ito sa kanyang mga labi. “Kiss me,” utos 

3
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niya.

Halos mapamulagat si Craig pagkarinig sa hiling 
ng dalaga. Kanina pa niya gustong gawin iyon, ngunit 
nagpakatimpi-timpi siya dahil alam niyang wala pa 
ito sa huwisyo, ngunit ang utusan siya nitong gawin 
iyon? He lost his self-control when her hands reached 
for his nape and pulled him to her.

“Oh, Honey…” he said and leaned forward to kiss 
her soft, warm and moist lips. Just the mere touching 
of their lips aroused him. He deepened the kiss and 
explored her sweet mouth. He wanted to taste all of 
her. His hands started to feel her body. They touched 
her long, creamy smooth legs, her hips, her belly, her 
rich mounds. He gently kneaded one proud breast, 
and pinched its tip. Tuluyan na niyang kinubabawan 
ang dalaga.

Hindi na makahinga si Isha, nag-iinit ang katawan 
niya sa tindi ng emosyong nararamdaman. Para bang 
anumang oras ay sasabog na siya. Nagmulat siya 
upang kumuha ng hangin, ngunit laking gulat niya 
nang mapagtantong hindi panaginip ang nangyayari. 
Totoong kahalikan niya si Craig! At nakadagan pa ang 
buong bigat nito sa kanya kaya nahihirapan siyang 
huminga, maliban pa sa mapang-angking halik nito.

“C-Craig!” Napamulagat siya matapos nitong 
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pakawalan ang labi niya.

“Yes, hon?” tanong ng binata ngunit patuloy ito 
sa ginagawa, hindi pansin ang nanlalaki niyang mga 
mata. 

“Craig...” ulit niya sa pangalan nito kasabay ng 
bahagyang pagtulak dito.

“What?” Tinitigan siya nito. Raw desire was in 
his eyes.

“W-what are you doing?”

“Kissing you, and if you didn’t stop me, I might 
have been inside you now.” 

Napasinghap si Trisha sa igting ng pagkakasabi 
nito at sa damdaming kaakibat niyon. “I thought I 
was just dreaming,” anas niya.

“Dreaming?” amused na ulit nito.

“Yes, I was asleep.” She started to wiggle when 
she realized their position was too intimate. She felt 
her cheeks burn.

“Great. So were you just dreaming while 
passionately returning my kisses?” 

“Y-yes. Please get off me. You’re too heavy, I can’t 
breathe.”
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Humalakhak ang binata. “Trisha, Honey, alam 

mo bang ikaw pa lang ang babaeng nagreklamo na 
mabigat ako, and that you can’t breathe because I’m 
on top of you?” Mabilis siyang pinakawalan nito.

“What do you want me to say? Talaga namang 
mabigat ka.” Tinatakpan niya ng pagtataray ang 
kahihiyang nadarama.

Nakangiti pa rin ito habang nakaupo sa tabi niya. 
“Honey, I’ll make sure we’ll continue this someday. 
You’ll be asking for more, I promise.”

“In your dreams,” mariing tanggi niya. 
Impertinente!

“Or in yours, honey.” 

Oh, he wouldn’t let her forget about that, would 
he?

“I’m not your honey.”

“Oh, but you are,” he charmingly said.

Hindi na sumagot si Trisha dahil naisip niyang 
hindi siya mananalo sa battle of words na ginagawa 
nila. Nagmamadali siyang tumayo nagbihis, pagkuwa’y 
sumakay na kay Spitfire. Pagkatapos bigyan si Craig 
ng nakamamatay na sulyap, pinatakbo na niya ang 
kabayo.
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Isang malutong na halakhak ang narinig niya 

mula sa binata.

—————

Pagdating ng hapunan ay patuloy pa rin sa pang-
aasar sa kanya si Craig. Ayaw nitong maniwala na 
tulog siya nang halikan nito. Kasama nila sa hapag-
kainan ang mga magulang ng binata.

“Kumusta ang pamamasyal mo kanina, Isha?” 
tanong ni Tito Jaime.

“Okay lang po,” sagot niya.

“Nag-enjoy ka naman, hija?” ani Tita Emy.

“Of course, Mama. Nag-enjoy si Isha dahil 
may bago siyang na-experience. So wonderful and 
breathtaking.” She looked at Craig. He was grinning 
foolishly pero umayos ito nang tingnan ng mga 
magulang.

“Siyanga? Care to tell us, hija, about that 
wonderful and breathtaking experience?” anang 
ginang. 

Pinamulahan siya ng mukha.

“Uhm... kanina ko lang po nalaman na may batis 
dito. The place is wonderful and breathtaking.” Isang 
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irap ang inihagis niya sa binata na palihim na nag-
thumbs up.

“Oh, nakapunta ka na pala sa batis. Maganda 
nga roon, tahimik. Actually, iyon ang hiding place 
ni Craig. Which reminds me, minsan pa lang tayong 
nakapunta doon, di ba, Dad?” baling nito sa asawa 
na tumango lang. “Sagrado kasi iyon para diyan sa 
katabi mo, at ewan kung bakit. Off-limits daw iyon sa 
kahit kanino.” Napatingin ang ginang sa kanya. “Are 
you sure that this young man here didn’t harm you?”

“Mama, ano naman ang tingin ninyo sa akin, 
mananakit ng babae?” maktol ni Craig.

“Aba, malay ko ba. Ikaw itong ayaw magpapunta 
roon ng kahit sino,” ani Tita Emy.

“Exception ba si Isha sa pagbabawal mo?” 
nangingiting tanong ng ama ni Craig.

Umiling ang anak. “That place remains sacred 
to me at walang mababago doon. Bawal pa rin ang 
intruders. No exceptions. Offenders will be punished 
accordingly.” 

“Seems like Isha escaped your punishment?”

“She did not escape, Ma. Actually, nag-partial 
payment na siya kanina.” Noon tumingin ang binata 
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sa kanya, tila nagsasayaw ang mga mata nito. 

Kumunot ang noo ni Trisha. Wala siyang 
matandaang parusa, maliban sa pang-aasar nito 
ngayon.

“What do you mean?” naaalarmang usisa ng 
mama nito.

“Well, hindi naman talaga parusa ang ipinatikim 
ko sa kanya. I think nag-enjoy pa nga siya kahit 
kunwari ay nagreklamong nabigatan.” Pilyo ang 
pagkakatingin nito sa kanya kaya kaagad niyang 
nakuha ang ibig nitong sabihin.

“Nabigatan?” kunot-noong tanong ni Tito Jaime.

“Uhm... k-kasi po pinagbuhat niya ako ng bato. 
Opo, mga bato, pantambak sa gilid ng ilog. Inayos 
ko po iyon to make a good landscape at n-nabigatan 
po ako,” maagap na sagot niya. Pulang-pula na ang 
kanyang mukha. 

“Craig?” baling ni Tita Emy sa anak. “You didn’t?”

Nakakaloko ang ngiti nito. “Yes, Ma. And don’t be 
so shocked, as I’ve said, she enjoyed the whole thing.” 

“Pagpasensyahan mo na ang binata ko, hija. 
Importante kasi sa kanya ang lugar na iyon,” 
napabuntong-hiningang sabi ni Tito Jaime. 
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Tango lang ang isinagot ni Trisha.

Papasok na ang dalaga sa kanyang silid nang 
biglang magsalita si Craig sa likuran niya. Mang-aasar 
na naman yata.

“That was brilliant,” nakakalokong saad nito.

Tinaasan niya lang ito ng kilay at tutuloy na sana 
sa loob nang iharang nito ang katawan.

“Ano ba? Paraanin mo nga ako, gusto ko nang 
matulog.”

“Why are you so irritated?”

“Dahil inaasar mo ako!” mainit na tugon niya.

“Hindi naman, ah,” tanggi nito. “Actually, gusto 
ko na ngang makipagbati sa ‘yo.”

Inirapan niya ang kausap. “Kung ayaw ko, may 
magagawa ka?” hamon niya.

“Meron,” confident na sagot nito.

“At ano naman?” 

“I’ll kiss you.” 

Tinaas niya ang kamao. “Sapak, gusto mo?”

“Oy, gustong magpa-kiss,” tudyo nito.



Marriage By Contract - Irene Galang
“Magtigil ka nga. Sige na, peace na tayo,” bawi 

niya nang palapit na ang mukha nito.

“Talaga? Thank you.” He sounded sincere.

“Welcome,” sarkastikong balik niya. “Alis na 
diyan at gusto ko nang matulog.”

“Sasamahan na kitang mamasyal bukas. P’unta 
tayo sa manggahan, mag-aani sila bukas,” maagap 
na sabi nito. 

“Okay,” sabi na lang niya para hindi na siya 
kulitin nito.

“Thanks ulit.”

“Good night,” taboy niya.

“Okay. Good night, Honey, dream of me.” 
Malawak ang ngiting tumalikod na ang binata 
pagkatapos siyang biglain ng isang mabilis na halik 
sa labi.


