
When Dreams Come True - Vionella Cortez

Bumaba si Claire mula sa kabayo niya at hindi na 
nag-abala pa na itali ito. Hinayaan niya na lamang 
na magpaikot-ikot ang hayop sa napabayaang 
bakuran na nakapalibot sa napakalaki, ngunit tila 
abandonadong villa. Maang siyang napatitig sa 
bahay. Parang sa libro lamang nakikita ang gayon at 
iniisip niya kung totoo ang lahat o baka nananaginip 
lang siya.

Bakit wala kahit na isang tao sa lugar na iyon? At 
bakit sa loob ng sampung taong pangangabayo niya 
sa lugar na iyon tuwing bakasyon, ngayon lang niya 
napansin ang bahay na ito? Parang may salamangka 
sa lugar na iyon. Isang salamangka marahil ng isang 
mangkukulam na nagtatago ng isang prinsesa na 
daang libo nang natutulog…

Natawa si Claire sa sarili. Sa totoo lang, galit na 
galit ang mama niya sa kanya dahil sa hilig niya sa 
mga fairy tales. Hindi niya alam pero napakalawig ng 
imahinasyon niya. Para siyang laging nananaginip, 
sabi ng papa niya bago sila iwang mag-ina. Umiling 
siya para alisin sa sarili ang kalungkutan, dala ng 
alaala ng kanyang ama. 

Prologue
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Simula nang iwan sila nito para sumama sa bago 

nitong pamilya limang taon na ang nakakaraan, wala 
nang nag-alaga sa kanya. Hindi siya pinapansin ng 
mama niya dahil masyado itong abala sa negosyo 
—a routine she went through para makalimutan  
ang sakit ng pag-iwan ng asawa. Or, that was what 
Claire would like to think. Mas masakit kasi kung 
haharapin niya ang katotohanang hindi siya talaga 
mahal ng ina kaya hindi niya makuha ang atensyon 
nito.

Siya naman ay nilubog ang sarili sa mga 
kuwentong nilikha ng isip niya. Iyon ang paraan 
niya ng pagtalikod sa napakasakit na realidad. 

At ngayon, parang nagkakatotoo ang mga 
panaginip niya. May prinsesa nga kaya sa loob ng 
malaking bahay? O baka naman multo ang nandoon? 
Baka may kung anong kayamanan sa loob na puwede 
niyang kunin. Hindi na siya makapaghintay!

Hinanap ni Claire ang front door pero naka-lock 
iyon. Umikot siya at di-nagtagal, nakahanap siya 
ng isang bukas na bintana. Ngunit kinailangan pa 
niyang akyatin ang isang trellis na puno ng matitinik 
na rosas na hinuha niya ay pinabayaan na lang na 
tumubo roon at wala nang nag-aalaga. Mabuti na 
lang at hindi lumaki si Claire na takot na masugatan. 
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Mas magaling pa siyang umakyat ng puno kaysa sa 
ibang mga batang lalaking kalaro niya sa bayan. 
Pumasok siya sa bintana at nahulog siya sa loob ng 
isang kusina.

Nagsimula siyang gumala sa loob ng bahay. 
Parang panahon pa yata ng Kastila ang disenyo at  
mayroon lamang kaunting modern refinements. 
Gumagana ang pipes ng tubig at mga gripo kahit 
halatang hindi na iyon nalilinis. Marami siyang 
nakitang mga antigo at magagandang gamit na 
natatakpan lang ng mga puting kumot. May mga 
inaalikabok na classical paintings sa dingding at 
may isang malaking crystal chandelier na nakabitin 
sa mataas na kisame. May malaking hagdanan na 
paakyat sa second floor. Hindi siya makapaniwala! 

Nakarating siya sa bulwagan. She could just 
imagine people dancing there. Mga magagandang 
babae at lalaki na magkahawak-kamay at 
nagtatawanan. Kagaya sa mga lumang pelikula na 
napapanood niya…

May nakita siyang isang lumang pelikula sa 
TV dati kung saan sumasayaw ang mga pareha ng 
waltz. Naalala rin niya ang tugtog. Huminga nang 
malalim si Claire. And with a dreamy smile on 
her lips, nag-bow siya sa imaginary partner niya. 
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Pagkatapos ay marahan siyang sumayaw sa gitna 
ng ballroom na iyon. Natawa siya dahil alam niya, 
kapag may nakakita sa kanya ngayon, iisipin niyon 
na nababaliw na siya. Pero wala siyang pakialam. 
Gusto lang niyang magpatuloy ang magandang 
panaginip niyang ito. Isa pa, siya lang naman ang 
nandoon.

“Nananaginip na naman ba ’ko?”

Nanigas bigla si Claire nang marinig ang 
baritonong boses na iyon at dagling nagmulat ang 
mga mata niya. May tao! O baka naman… 

Umikot siya para hanapin ang pinanggalingan 
ng boses. Pagkaharap niya sa malaking hagdanan, 
nasalubong ng mga mata niya ang madidilim at tila 
inaantok pang mga mata ng isang lalaki.

Namilog ang mga mata ni Claire at napaatras 
siya nang kaunti. Hindi niya napigilan ang singhap 
na lumabas sa bibig niya dahil sa gulat. “Multo!”

Isang mabagal na kalahating ngiti ang pumunit 
sa mga labi ng ‘multo’. “Baka ikaw ang multo,” 
amused na sabi nito.

Napakurap si Claire at natigilan bago muling 
sinuri ang kaharap. Nakasuot ito ng isang pares 
ng denim jeans, dark green na sweatshirt at itim 
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na rubbershoes. Nakasabit rin sa leeg nito ang 
mamahaling shades. He was too modern to be a 
ghost. 

Then, parang tinamaan si Claire ng kidlat nang 
ma-realize kung sino siguro ang lalaking iyon. 

“Ay, naku! Sorry po! Hindi ko alam na may 
nakatira pala rito!” Naramdaman niya ang pag-iinit 
ng mga pisngi.  

Amused siyang pinanood ng lalaki habang 
bumababa sa hagdanan at hindi mapigilan ni Claire 
ang sarili na panoorin ito. Magulo ang hitsura nito 
na parang kababangon lang galing sa higaan pero 
napakakisig nito. Iyon ang unang pagkakataon na 
humanga si Claire sa isang lalaki nang ganoon. 
Huminto ito sa harapan niya at nagulat na lang siya 
nang hawakan ng mga daliri nito ang baba niya.

“My God, you are real,” bulong nito halos sa 
sarili bago lumapad ang ngiti. “Akala ko kanina, 
namamalikmata lang ako.”

“Dito ka ba nakatira?” di halos makahingang 
tanong ni Claire sa kaharap. Hindi niya matanggal 
ang mga mata sa makisig nitong anyo at parang 
napako na ang paningin niya roon. “May kasama ka 
ba?”
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“Kasama?” Medyo natawa ang lalaki sa tanong 

niya habang bahagyang idinadaan ang hinlalaki 
nito sa balat ng baba niya na parang humahawak ito 
ng napakalambot na seda. At hindi alam ni Claire 
kung paano ito patitigilin. “Hindi, nag-iisa lang ako 
rito. Nag-drive ako papunta rito galing Maynila, 
kararating ko lang kaninang madaling araw. Tungkol 
naman sa tanong mo kung dito ba ako nakatira…” 
Tila lumungkot ang mga mata nito nang lingunin 
ang paligid. “Medyo. I wish not, ’though. Ayoko kasi 
rito.”

May kung anong pumitik sa puso ni Claire 
sa kalungkutan sa mga mata ng lalaki. At parang 
gusto niya itong abutin at yakapin para pawiin iyon. 
Napailing siya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? 

“Pero ano’ng ginagawa mo rito?” naisipan 
niyang itanong.

“Malay ko,” sagot nito, habang pinapanood ang 
maalikabok na paligid, hindi pa rin inaalis ang kamay 
sa baba niya. “Heaven knows, I don’t even want to 
come back here. Napilitan lang akong i-check ito 
kaya nandito ako ngayon.”

“Ayaw mong bumalik rito? Bakit naman?” 
inosenteng tanong ni Claire. Hindi pa rin siya 
makapaniwala na may kausap siyang isang tao—na 
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ganoon kaguwapo—sa gitna ng isang abandonadong 
villa. Alam niyang kadalasang sa panaginip niya 
lamang nangyayari ito. “Ang ganda-ganda ng bahay 
mo! Kung ako ang nakatira rito, dito ako parati 
uuwi!”

Napakurap ito. Mayamaya, binasag nito ang 
katahimikan ng isang tawa. “Nakakatuwa ka namang 
bata!” anito.

“Hindi na ako bata, fourteen na ’ko!” angil ni 
Claire pero dahil parang mga malalambot na daliri 
ang tawa nito na humaplos sa puso niya, hindi niya 
magawang magalit nang todo. “Bakit ikaw, ilang 
taon ka na ba?”

“Twenty-four.” Binitawan nito ang baba niya. At 
that instant, nakaramdam si Claire na parang may 
kung anong mahalagang bagay na inagaw sa kanya. 

“Nasaan ba tayo?” tanong ni Claire na hindi rin 
maiwasang igala ang paningin sa paligid at para na 
rin matakasan ang mga nakakalito at kakaiba niyang 
nararamdaman. “Ngayon lang ako nakapunta rito. 
Tuwing bakasyon nangangabayo ako malapit rito, 
doon sa mango orchard namin. Pero ngayon ko 
lang nakita ’tong lugar na ’to. Parang bigla na lang 
lumitaw galing sa mga puno!”
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Lumapad ang ngiti ng lalaki. “Malamang kasi 

naitatago ng mga burol na nasa paligid ang bahay na 
ito. Isa pa, talagang mahirap itong mapansin dahil 
napabayaan na nga ang paligid at halos nakalubog 
na ’tong bahay sa ilalim ng mga baging at puno. 
Panahon pa kasi ’to ng Kastila noong itayo. At ilang 
taon na ring wala ritong nakatira o nag-aasikaso.”

Namilog ang mga mata ni Claire. “Talaga? Para 
siyang kastilyo! Puwede ko ba’ng makita ang buong 
lugar?”

Isang malapad na ngiti ang ibinigay sa kanya 
ng kausap. “Oo. ’Yon lang pala, eh. Ano nga ba ang 
pangalan mo?”

“Claire. Claire Endiza. Ikaw?”

“Justin. Justin Vera Gracia.”
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“Hey, Justin! Kita tayo mamaya, ah?”

Binigyan ni Justin ang mga babaeng bumabati sa 
kanya ng pilyong ngiti, sabay taas ng hawak niyang 
baso niya ng brandy. He knew very well why he was 
getting all the female attention. His reputation in 
the bedroom was well-renowned, not to mention 
isa na siya sa pinakamayayamang bisitang naroon 
sa party. Maliban sa iilang tao, kilala niya ang halos 
lahat sa lugar na iyon at ikinabo-bore na niya ito. He 
was actually getting tired of the party scene.

Nagsisimula na siyang mahulog sa balon ng 
mga alaala nang maramdaman ni Justin na tila may 
nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung paano 
niya iyon naramdaman pero parang automatic na 
umangat ang paningin niya at sumalubong sa isang 
pares ng kulay-tsokolateng mga mata. Sa kalasingan 
ni Justin, hindi niya masyadong nakita ang mukhang 
nagmamay-ari sa mga matang iyon, pero parang 
may sariling utak ang mga paa niya na lumapit doon 
at sa katabi nito.

Sino na nga ba itong babaeng kausap nito? 
Felicia? Farah? Ah, naaalala na niya. Nakababatang 
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kapatid ito ng isa sa mga babaeng nakarelasyon  
niya. 

“Hi, Felicity. Kamusta ka na?” bati niya.

Narinig niya itong bumungisngis pero hindi 
ito sinulyapan ni Justin. Masyado siyang abala sa 
pagtitig sa magandang mukha ng kaharap niya. 
Besides, eighteen pa lang si Felicity. Hindi siya 
pumapatol sa mga ganoon kabata at idealistic na 
babae. He liked his women experienced at iyong 
hindi magkakamaling umasa na pakakasalan niya 
ang mga ito balang-araw. Dahil wala siyang balak 
na mag-asawa kahit kailan.

“Hi, Justin!” namumula ang mga pisnging turan 
nito. Isang malaking karangalan para sa kahit na 
sinong babae ang mapansin at kausapin ng critically-
acclaimed Casanova ng social circle nila. “I’m fine!”

Patuloy sa pagtitig si Justin sa mukha ng babaeng 
kasama ni Felicity. Was it just his imagination o 
talagang nakita na niya ang mga matang iyon? Para 
iyong isang imahe sa panaginip na hindi na niya halos 
maalala. O baka naman sobrang lasing na siya at 
gumagawa na naman ng kuwento ang imahinasyon 
niya? Either way, she caught his interest. He should 
at least get her name. 
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“Hindi mo ba ako ipapakilala sa magandang 

kasama mo?”

Pero bago pa nakasagot si Felicity ay parang mga 
uling na nagliyab ang mga matang tinititigan niya 
at umatras bigla ng isang hakbang ang babae bago 
malamig na nagsalita, “Hindi. Ayokong makilala 
ka.”

Natigilan si Justin at nagulat. Napakurap siya 
na parang hindi makapaniwala sa narinig. “Ha?”

Umiiwas ito ng tingin. “Excuse me. Biglang 
sumama ang simoy ng hangin dito.”

Walang nagawa si Justin kundi ang panoorin 
ang paglayo ng babaeng tumangging makipagkilala 
sa kanya. Isang litong komento lang ang lumabas sa 
mga labi niya. “Well, this is a first.”

“Ah… um…” Medyo natataranta si Felicity. 
Nagulat din ito sa naging ugali ng bago nitong 
kaibigan. “Ano, kuwan… pasensya ka na, Justin. 
Bagong dating lang siya galing France. Baka masakit 
lang ang ulo niya.”

Nagtaas ng isang kilay si Justin sa direksyon 
ni Felicity at nagkunwaring na-offend. “Goodness, 
ano ba ang sinabi mo tungkol sa ’kin, Felicity? Baka 
siniraan mo ’ko sa kaibigan mong ’yon.”
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Napabungisngis si Felicity. “Naku, wala, ah! 

Hindi lang siguro siya sanay sa ganitong klaseng 
party. Napilitan lang siyang um-attend dahil nga 
birthday ko!”

“I see,” nasabi na lang ni Justin na hinahabol pa 
rin ng tingin ang pinuntahan ng babaeng umiwan 
sa kanila. “Baka naman puwede mong sabihin sa 
akin kung ano ang pangalan niya, para naman mas 
maayos akong makipagkilala sa kanya later. That is, 
kapag wala na ’kong sungay sa ulo. O kaya kapag 
hindi na ’ko lasing.”

Namula si Felicity. Ang mapansin ng isang 
lalaking kasing-guwapo ni Justin ay pangarap para 
sa mga babae. “Um… siya si Claire. Claire Endiza.”

Natigilan si Justin at napaatras mula kay Felicity 
na parang itinulak siya nito. Pakiramdam niya, para 
siyang sinikmuraan. Bigla siyang di makahinga nang 
mabuti na parang may pumipiga sa puso niya. It took 
some time bago niya napilit ang sarili na kaswal na 
sumagot at pakiharapan si Felicity. 

“I see. Excuse me, will you?” tanging nasabi niya 
bago nagmamadali at halos pinipigil ang panginginig 
na lumayo. Kailangan niyang makaalis bago pa siya 
tanungin ni Felicity kung may problema. Inabot niya 
ang nadaanang bote ng brandy na hinahain sa mga 
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bisita. Naghanap siya ng isang bakanteng kuwarto 
sa hotel na in-offer ng isang receptionist at saka 
nagkulong doon.

Hindi niya akalain na magkikita pa sila 
pagkatapos ng sampung taon. Hindi siya makahinga. 
Pakiramdam niya parang may apoy sa likod ng mga 
mata niya habang sunud-sunod siyang pinalilibutan 
ng mga alaala na napakatagal na niyang pinilit ang 
sarili na kalimutan.

Napapikit si Justin at napasalampak pahiga 
sa kama habang patuloy sa pagkirot ang kanyang 
puso. Noong huli niya itong nakita, bata lang ito. 
At ngayon… pinilit alalahanin ni Justin ang mukha 
ng magandang babaeng nakilala niya. Sa sobrang 
kalasingan, hindi na niya iyon maalala. Ang mga 
mata lang nito ang rumerehistro sa utak niya. Mga 
matang sa unang kita pala ay nakakapag-init na sa 
buong katawan niya. Carnal thoughts flooded his 
mind habang nakatitig siya sa mga iyon.

Napaungol ang binata sa sobrang disgust sa 
sarili. Tumagilid siya para yakapin ang mga tuhod. 
Ang isipin pa lang niya si Claire—ang inosente 
niyang si Claire—sa ganoong paraan… it was like 
violating some sacred law of nature!

“You look like hell,” anang pamilyar na boses 
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na hindi man lang niya narinig na pumasok. Hindi 
niya iyon pinansin. Alam niyang si Gerald iyon, ang 
matalik niyang kaibigan na kasing-sama niya ang 
reputasyon pagdating sa mga babae. It was damn 
lucky that they were both filthy rich, or else, pareho 
na siguro silang nakakulong dahil sa pagiging 
notorious playboys.

Naramdaman niyang kinuha nito ang bote ng 
brandy na nasa tabi niya at mayamaya pa, narinig 
ni Justin ang pagsasalin nito sa isang baso ng laman 
niyon. It was a familiar sound to him, dahil halos 
doon niya nilunod ang sarili these past years. 

“Nagulat ako nang makita kitang dumaan 
kanina na namumutla at may hawak na bote. Ano 
ba’ng nangyari? Okay ka lang ba?” untag nito.

Umayos siya sa pagkakahiga pero hinayaan ni 
Justin na manatili ang isang braso na nakapatong sa 
kanyang mga mata. “Nakakita ako ng multo kanina.”

Natigilan si Gerald. Ngayon lang niya nakitang 
nagkakaganito ang kaibigan niya. Na para bang 
nananakit pati ang kaluluwa nito. It was very 
uncharacteristic of the fun-loving, carefree and 
charming womanizer na kilala niya. 

Naupo si Gerald sa isang silya na malapit sa 
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kama bago kaswal na nagtanong, “So? Lagi ka 
namang nakakakita ng mga multo, di ba? Lalo na 
sa mga gatherings na katulad nito. Face it, naikama 
mo na yata ang halos lahat ng mga babae sa party 
na ’to.”

Iritableng naupo si Justin at tinignan nang 
masama si Gerald. “Hindi siya gan’ong klase ng 
multo, damn it!”

Napataas muli ang isang kilay si Gerald. “Baka 
gusto mong mag-elaborate?”

Helpless na napatitig si Justin sa kaibigan. 
Pakiramdam niya para siyang biglang nawalan ng 
lakas. Walang ibang laman ang utak niya kundi si 
Claire. 

“May kilala ka bang Claire Endiza?” bigla niyang 
naitanong.

Napakurap si Gerald sa nakakalito niyang 
tanong pero kaswal pa ring sumagot. “Should I 
know anyone by that name?”

“No!” kaagad na sagot ni Justin na may 
kakaibang diin sa boses. Nang mapansin niya iyon 
ay muli niyang naibaon ang mukha sa mga palad. 
“Damn it, ano ba kasi ang ginagawa niya rito sa 
Maynila? Bakit pa siya bumalik sa buhay ko?”
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“Whoa! Sino ba ’tong babaeng ’to?” gulat na 

tanong ni Gerald.

“Si Claire Endiza.” Inangat ni Justin ang mukha 
niya mula sa mga palad at napatingin sa pader na 
kaharap niya na parang napakalayo ng tinitignan. 
“S-she’s a friend I met about ten years ago. She was 
a child back then.”

“And?”

“And now, she’s all grown up.”

“And so?” medyo amused na komento ng 
kaibigan.

Miserableng napailing lang si Justin at tahimik 
na humingi ng brandy na ibinigay naman nito sa 
kanya. 

Wala sa sarili na nagpaliwanag siya, “Isang araw, 
umuwi na lang ako sa villa. She was only fourteen at 
nakita ko siyang sumasayaw sa gitna ng ballroom ng 
villa. Nakilala ko siya d’on and then, before I knew 
it, kada summer bumabalik na ’ko r’on. Hell, ni hindi 
malinaw sa ’kin kung bakit pero parang hindi ako 
mapakali kapag hindi ako umuuwi tuwing summer 
at hindi ko siya nakikita. 

“Hindi ko akalain na magiging napakaganda 
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niyang babae. Bigla siyang tumangkad at saka…” 
Napalunok si Justin bago nagpatuloy. “Anyway, 
naisip ko na baka hindi na puwedeng sumunud-
sunod na parang anino sa ’kin ang batang ganoon. 
Pero wala akong ginawa noong una para itaboy siya, 
wala akong lakas ng loob. Ayokong mawala siya sa 
’kin. But then, things got out of hand.”

“Oh?”

“Sinugod ako ng nanay niya at sinabi sa ’kin na 
iwasan ko si Claire kung hindi, ipapapulis niya ’ko.”

Napangisi si Gerald. “Well, masuwerte ka pa rin 
at hindi ka niya pinilit na ipakasal sa batang ’yon.”

“Oh, she tried.” Inubos ni Justin sa isang lagukan 
ang alak na nasa baso niya bago nagpatuloy. “Kaya 
lang, wala siyang makitang ebidensya na ginalaw 
ko ang anak niya kaya sa huli, sumuko na rin siya.”

“Mabuti na rin ’yon,” tinatamad na turan ng 
kaibigan. “Hindi naman siya ang nag-iisang babae 
na nagbalak na makihati sa pera mo, hindi ba?”

“Hindi ganoong klase ng babae si Claire.” Minsan 
pa siyang  humingi ng brandy. “In fact, siya lang ang 
babaeng nakilala ko na hindi interesado sa pera ko 
o sa katawan ko na kagaya ng mga babae rito.”
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Napapikit siya nang maalala ang mukha ng 

Claire na nakilala niya noon. Ngayon alam na niya 
kung bakit naging pamilyar kanina ang mga matang 
iyon kanina... kung bakit nakuha kaagad noon ang 
atensyon niya. Dahil iyon din ang parehong mga 
mata na nakita niyang tumitig sa kanya na puno ng 
purong pagmamahal. Natakot siya roon dati because 
he was not familiar with that damned emotion.

“So na-disillusion siya, ganoon ba? Hindi siya 
nag-iisa sa mundo, pare.”

 “Alam ko ’yon.”  Napalunok si Justin at inubos 
sa isang lagukan ang laman ng baso. Lasing na siya 
at handa na siyang bumagsak. “But that was the 
only time I broke my own heart,” nasabi pa niya 
bago tuluyang magupo sa kalasingan.
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Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Claire kahit 
nasa loob na siya ng kotse, kasama ang tita niya. 
Papunta na sila sa bahay ng nakatatandang babae 
sa isang exclusive subdivision sa Ayala. Ang gusto 
niyang mangyari ngayon ay magkulong sa kuwarto 
at mapag-isa para bendahan ulit ang mga sugat sa 
puso niya na bumukas kanina habang nakatitig siya 
sa madidilim at inaantok na mga mata ng lalaking 
iyon. Ang lalaking iyon na laman ng bawat panaginip 
at bangungot niya.

“Claire, darling, ayos ka lang ba?”

Pinilit niyang ngumiti sa tiyahin sa kabila ng tila 
malaking batong nakapatong sa dibdib niya. “Yes, 
Tita, ayos lang ako.”

Mataman siya nitong tinitigan. “You don’t look 
all right.”

“I’m fine, Tita. There’s nothing to worry about. 
Kung anuman ang problema ko, I’m sure alam ninyo 
na malalampasan ko rin ’to,” magalang niyang sagot 
ngunit panay ang iwas ng tingin.

Isang maliit na ngiti ang pumilas sa labi ni Charissa 
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Motteaux habang pinapanood ang pamangkin. Sa 
loob ng limang taon nilang pagsasama sa ilalim ng 
iisang bubong sa bahay nito sa France, itinuring na 
nitong anak si Claire. 

Alam nito ang ugali ng dalaga. Si Claire ang 
tipo na pilit aayusin ang mga problema nang mag-
isa. Marahil dahil iyon sa katotohanang walang 
nagpalaki sa kanya kundi mga katulong. Maagang 
namatay ang ama niya at ang kanyang ina ay walang 
panahon sa kanya.

Ngunit natutuwa si Charissa dahil lumaki 
nang maayos at matino si Claire. At naging isang 
napakagandang babae na may kakaibang talino. 

“Narinig ko na may ini-snob ka raw na milyonaryo 
sa party kanina,” pagbabago na lang ni Charissa sa 
topic. “Claire, alam mo naman siguro kung bakit ka 
pinabalik rito ng mama mo, hindi ba?”

Gaya ng inaasahan ni Charissa, nahaluan ng 
lungkot ang frustration at galit sa mga mata ng 
dalaga.

“That doesn’t matter. Ang mahalaga sa akin ay 
ang makaisip ng magandang paraan para maibangon 
ko ang rancho mula sa pagkalugi.”

“Hindi ka niya papayagan,” tukoy nito sa 
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nakatatandang kapatid.

“Hindi ako mag-aasawa ng kung sino para 
lang may ibang magsalba ng kompanya namin, 
Tita Charissa,” matigas ang tonong sagot ni Claire. 
“Kayang-kaya kong iahon ang rancho if she would 
only give me the chance. And I can’t believe she’s 
selling the orchard! Alam niyang mahalaga iyon sa 
akin.”

Napabuntong-hininga si Charissa. “You know, I 
cannot agree more, dearest, pero kilala mo naman 
ang mama mo, hindi ba? She will never let you 
manage the ranch.”

“Gusto lang naman niya na umangat ang status 
niya sa high society!”

Hindi napigilan ni Charissa ang matawa sa sagot 
ng pamangkin. “True. Pero ano ang gagawin mo? 
Dalawa lang ang options niya para sa ’yo—it’s either 
hayaaan niyang tuluyang ma-bankcrupt ang Endiza 
Ranch o mag-asawa ka ng isang mayamang sasalba 
sa lahat. Isa pa, may punto siya. It’s high time you 
get married.”

Nagtagis ang mga ngipin ni Claire nang sumagi 
sa isip niya ang mukha ni Justin Vera Gracia kanina at 
ang Justin Vera Gracia na nakilala niya dati. Kasabay 
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niyon ang pag-ahon ng sakit na iniwan nito sa kanya. 
Ang nakakagulat pa, sa isang maikling pagkikita 
lang nila ay nalaman niyang may kakayahan pa rin 
pala ang lalaking iyon na punitin ang natitira pa sa 
kaluluwa niya. Ayaw na niyang maranasan pa ulit 
iyon. 

“Hindi ko kailangan ng lalaki. I have a career 
and I can have a life of my own. Damn them all to 
hell!”

“Now, now, huwag mong sabihin ’yan,” 
malumanay na saway ng tiyahin. “Hindi naman 
ganoon kasama ang lahat ng lalaki. Tingnan mo na 
lang ang asawa kong si Henri. I’ve spent the best 
sixteen years of my life with him.”

Nawala ang bitterness at iba pang negatibong 
emosyon sa mukha ni Claire nang maalala ang mabait 
na Pranses na napangasawa ng tiya niya. Pumanaw 
na ito tatlong taon na ang nakakaraan. Naalala rin 
niya ang pagsasama ng mga ito na napakasaya sa 
kabila ng kawalan ng anak. At sa tuwing nakikita 
niyang masaya ang dalawa, hindi niya maiwasang 
masaktan nang paulit-ulit dahil sa pagkawasak ng 
isang simpleng pangarap niya—ang magkaroon ng 
buo at mapagmahal na pamilya.

“You were very lucky to find him,” nasabi na 
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lang niya.

Napatikhim si Charissa at napakurap nang 
ilang beses para maibalik ang luha na nagtangkang 
lumabas mula sa mga mata. Ngumiti ito. “I know. 
Kaya nga huwag kang maging cynical tungkol sa 
mga lalaki. I’m sure na darating din ang para sa ’yo.”

Itinago ni Claire ang malalim na kalungkutan at 
sakit na sinaboy ng mga salitang iyon sa puso niya 
sa pamamagitan ng pagtanaw sa labas ng bintana. 
Pilit na ikinukurap niya ang luha at isinara ang puso 
laban sa mga alaalang parang nakabantay parati 
para saktan siya.

When was the last time she believed in that sort 
of fairy tales? When did she stop allowing herself to 
believe in such childish fantasies? Simula iyon noong 
mawalan siya ng pananampalataya kay Justin Vera 
Gracia. 

—————

“Rise and shine! Tanghali na!”

Napaungol si Justin nang marinig ang boses 
ni Gerald sa loob ng kuwarto niya at pikit-matang 
kumuha siya ng isang unan para ipantakip sa ulo 
bago nagtalukbong ng kumot. 
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Masakit pa ang ulo niya, puyat pa, kung kaya 

wala siyang interes sa kung anumang mababaw na 
dahilan na nagpasugod kay Gerald sa bahay niya.

“Go away,” inis at inaantok niyang singhal nang 
maramdaman ang pagyugyog nito sa balikat niya. 
“Alam mo ba kung anong oras pa lang?”

“It’s nine minutes after ten,” masayang sagot 
ng kaibigan. “Bumangon ka na diyan! Karamihan sa 
mga tao nagtatrabaho na ngayon, ikaw na lang ang 
tulog!”

“Lintik ka, wala pa’ng tanghali!” angil ni Justin 
sa kaibigan nang masilip ang digital clock na nasa 
nightstand niya. “Ano ba’ng ginagawa mo rito? 
Mamaya mo na nga lang ako guluhin!”

“Oh! So, hindi ka pala interesado na malaman 
ang tungkol sa Claire mo—”

“Hindi siya akin!” angil pa rin ni Justin. Hindi pa 
ba sapat na napapanaginipan niya ang mga sandali 
nila noon ni Claire at ngayon, kailangan pa talaga 
siyang asarin nitong si Gerald? He knew it was a 
bad idea to tell him about her. Dapat talaga hindi na 
lang siya nagkuwento rito kagabi.

“Well, tama ka.” Tila nakaupo na sa silyang 
malapit sa kama si Gerald kung pagbabasehan niya 
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ang lapit ng boses nito sa kanya. “Dahil nalaman ko 
sa tsismis na ang magandang si Miss Claire Endiza—
and I do mean maganda—ay halos kasal na kay 
Harrison Junca.”

Sa isang iglap ay nawalang bigla ang antok ni 
Justin. Kaagad siyang napaupo sa kama niya sabay 
titig kay Gerald. “You’re kidding me, aren’t you?”

“Sorry, hindi ako nagbibiro. Isa pa…” 
Pinandilatan siya ni Gerald ng mga mata na parang 
nagkukunwaring inosente. “Would I make up 
something like that?”

“Yes!” asik ni Justin sabay masahe sa batok 
niya. Damn it, kumikirot pa talaga ang ulo niya! 
Usually, sanay siya sa paglalasing, kaya naman kahit 
na uminom siya buong gabi, nakokontrol niya ang 
hangover niya. Kaya lang, nadagdagan ng sobrang 
emosyon ang alak na ininom niya kagabi kaya tuloy 
parang minamartilyo ngayon ang utak niya. Lalo 
na at naririnig niya pa ang tungkol kay Claire at sa 
lalaking iyon! “Si Junca? Why him, of all people?”

“Well, matagal nang umiikot sa mga balita na 
naghahanap siya ng mapapangasawa,” kaswal na 
sagot nito sabay kibit ng balikat. “Doesn’t seem that 
unusual.”
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“You know what I mean!” Tinapunan niya ito 

ng matalim na tingin. “Nambubuwisit ka lang yata.”

“Oh, no.” Napatawa si Gerald sa kanya. He 
enjoyed torturing him. “Apparently, nalulugi na 
ang rancho ng nanay ni Miss Claire kaya niya ito 
pinabalik mula sa France para makilala si Harrison. 
At alam naman nating dalawa that Harrison has 
the money to buy hundreds of ranches all over the 
world,” may pagka-exaggerated na sabi nito.

“My God, seryoso ka nga!” Parang nawalan ng 
dugo si Justin mula ulo hanggang paa. “Alam mo 
naman ang usap-usapan tungkol sa kanya, hindi ba? 
The man’s a sadist!”

“That was never proven.”

“Iyon ang ipinagtapat sa ’kin ng mga babaeng  
nakarelasyon niya. And he was accused of killing a 
prostitute!”

“Ah, oo.” Kaswal namang nagkibit ng balikat si 
Gerald. “Pero hindi pa naman napatunayan ’yon. Of 
course, kapag may pera at marunong kang magtakip 
sa mga ganoong mga bagay, simple lang ’yon. In 
fact, may nabasa rin akong news noon tungkol sa 
reklamo ng maid niya na ginawa niyang—”

“All right, all right, I get your damn point! 
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Gagawa na ’ko ng paraan!” angil ni Justin habang 
minamasahe ang buto sa pagitan ng mga mata. 
Pakiramdam niya ay namamaga ang utak niya. “I 
assume complete ang investigation mo? Kilala kita, 
Gerald. Saan tumutuloy si Claire?”

Sa sobrang lapad ng ngiti ng binata sa kanya, 
gusto na niya itong batuhin ng alarm clock. 
“Nakatira siya ngayon sa bahay ng tita niyang si 
Mrs. Charissa Motteaux. Nakababatang kapatid siya 
ng nanay ni Miss Claire at widow ng isang middle 
class Frenchman na tatlong taon na ngayong patay. 
Doon din siya nakitira noong nasa France pa siya. 
Isusulat ko sa ’yo ang address as soon as you get out 
of that big, rusty old bed.”

Pinukol niya muli ng masamang tingin 
ang kausap. “How the hell did you get so much 
information in so short a time? Kagabi ko lang sinabi 
sa ’yo ang tungkol sa kanya.”

Lalo lang naging smug ang ngiti ni Gerald at 
kaswal itong napasandal sa silya na inuupuan nito. 
“Elementary, Justin, it’s very elementary. Anyway, 
ano na ang balak mong gawin ngayon?”    

“Pigilan siya, of course!”

“How?”
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Nagmumura si Justin habang tumatayo sa kama. 

“Hindi ko alam. Pero hindi rin naman ako papayag 
na mapahamak siya.”
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Napabuntong-hininga si Claire at bumangon sa kama 
niya nang maging malinaw sa kanyang hindi na siya 
makakatulog ngayong gabi kahit ano pa ang gawin 
niya. Bumangon siya at bumaba sa kitchen para 
maghanap ng fresh milk. Hopefully, makatulong 
iyon sa kanya para makatulog at makalimutan ang 
nakaraan na paulit-ulit na sumisiil sa utak niya na 
parang sirang record player. Mistula iyong multo na 
bumubulong sa isip niya ng mga bagay. Mga bagay 
na ayaw na niyang maalala pa. 

“Hey, sweetie.” Medyo nagulat si Claire sa 
malumanay na boses na bumati sa kanya, pero 
kaagad siyang kumalma nang makita ang tiyahin na 
nasa verandah. Nasa labas lamang iyon ng dining 
room. “Can’t sleep?”

Binigyan ni Claire ng isang maliit na ngiti ang 
tiyahin, bago kinuha ang baso na pinuno niya ng 
gatas. Pagkatapos, sinamahan niya ang tiya na 
maupo sa rattan chairs na nasa labas. 

“Ano’ng problema, Tita Charissa?” tanong niya. 
“Hindi rin ba kayo makatulog?”

3
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Isang mahinang tawa ang isinagot nito sa 

kanya. “Hindi naman. Medyo naninibago lang ako 
sa klima rito. Isa pa, naalala ko noong buhay pa ang 
Tito Henri mo, madalas kaming nagpupuyat sa pag-
uusap lang.”

Napatingin si Claire sa kausap pero wala siyang 
nakikitang kalungkutan dito. Sa halip, kapayapaan 
ang nasa mukha nito. Sa tuwina, kinaiinggitan ng 
dalaga ang tunay na kaligayahan na natagpuan nito.

“Hindi po ba kayo nalulungkot, Tita, kapag 
naiisip ninyo si Tito Henri?” takang tanong niya.

Isang mainit na ngiti ang ibinigay sa kanya ni 
Charissa. “Siyempre nalulungkot rin ako, pero alam 
kong mahal na mahal ako ni Henri at mahal na mahal 
ko rin siya. Hindi niya gugustuhing malungkot ako.”

Napangiti si Claire at napabuntong-hininga. 
“Nakakainggit talaga kayong dalawa. Sana ako, 
makahanap rin ng taong mamahalin nang ganyan.”

“Huwag kang mag-alala, hija. Darating din ‘yon, 
” ani Charissa. 

“Yeah right. Try telling that to my parents,” 
medyo bitter na sagot ni Claire.

Medyo nalungkot nang kaunti ang mukha ng 
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tiya. Pareho nilang ikinalulungkot ang paghihiwalay 
ng mga magulang ni Claire. At ni hindi niya nakita 
ang father niya kung di pa siya natira sa bahay 
ni Charissa sa France. Pagkatapos nilang muling 
magkita, nalaman na lang niya na namatay ang ama 
sa isang bank robbery. Ikinalungkot iyon ni Claire 
nang todo. It was like losing her father all over again.

“Darling, there are things in life that we may 
never understand. Kung anuman ang dahilan at 
naging ganoon ang kinalabasan ng marriage ng 
mga magulang mo, Diyos lamang ang nakakaalam,” 
pang-aalo nito sa pamangkin. “Siguro sinuwerte 
lang kami ni Henri.”

Napainom si Claire ng gatas at napatingin sa 
mga rosas na yumayabong sa tabi. “I can’t imagine 
loving someone the way you loved Tito Henri…”

Nagtaas ng isang kilay si Charissa. “Really?”

Parang may laman ang sinabi nito. “What do 
you mean?”

Pinanood siyang mabuti ni Charissa at 
nakaramdam ng pagkailang si Claire. “You’ve been 
living with me for almost ten years, my dear, at kahit 
kailan, hindi kita nakitaan ng emosyon na kasing-
tindi ng ipinakita mo noong mabanggit mo sa akin 
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ang pangalan ni Justin Vera Gracia.”

Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng 
kanyang puso sa sinabi ng nakatatandang babae 
pero kaagad siyang umiwas ng tingin at nilagok ang 
gatas. “I don’t want to talk about it.”

“Of course.” Tumango naman ni Charissa na 
parang nauunawaan ang lahat. “Ayaw mo itong pag-
usapan dahil nasasaktan ka pa rin.”

“Of course not!”

“I’ve always wondered if you’re really that self-
contained,” patuloy ng babae na parang hindi siya 
narinig. “Simula nang ipadala ka sa ’min ni Estelle, 
lagi ka na lang tahimik at nag-iisa. At kahit na naging 
close kami ni Henri sa ’yo, may mga pagkakataon pa 
rin na nakikita ko sa mga mata mo ang kalungkutan 
na hindi makayang alisin ng mga tawa at ngiti mo. 
Now I understand why. Nire-repress mo feelings 
mo.”

Natahimik sandali si Claire bago nakasagot. 
“Matagal na po ’yon, Tita Charissa, huwag na po 
nating pag-usapan.”

“Pero paano ka maghihilom kung hindi mo 
ihihinga ang nakaraan para mabigyan ito ng 
kalayaan?” Tinitigan siya nitong maigi. “Ano ba 
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talaga ang dahilan at gan’on na lang ang galit mo 
sa Justin Vera Gracia na ito? Did he hurt you in the 
past?”

Isang mapait at maikling tawa ang naisagot 
ni Claire doon. “You can say that. In fact, siya ang 
dahilan kung bakit ipinadala ako ni Mama sa inyo, 
in the first place.”

Inabot ni Charissa ang kamay ng pamangkin. 
Sinalubong naman niya ang mababait na mata nito. 
Hindi niya mapigilang maikumpara ang kabutihan 
sa mukha ni Charissa. Ang init na naroon ay hindi 
niya kailanman nakita sa magandang mukha ng 
kanyang ina. 

Napabuntong-hininga si Claire at saka hinawakan 
din ang mainit na kamay ni Charissa. Her aunt was 
right, after all. Kung gusto niyang maghilom ang 
mga sugat, kailangan muna niya itong pahanginan.

“I was fourteen nang una kong makilala si 
Justin.” Isinalaysay niya sa tiyahin ang una nilang 
pagkikita ng binata sa lumang bahay ng pamilya 
nito. “Naging kaibigan ko siya despite our ten-
year gap. At simula noon, tuwing summer, kapag 
nagbabakasyon ako sa probinsya, madalas na ’kong 
pumupunta sa villa at namamasyal kaming dalawa 
at nagkukuwentuhan—no, it’s not what you think!” 
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protesta ni Claire nang mapasinghap si Charissa. 
“Nothing inappropriate happened between us. 
Justin was a perfect gentleman. Napakabait niya sa 
’kin. Noon lang ako nakaranas ng ganoong klase ng 
kabaitan sa buong buhay ko simula nang umalis si 
Papa. Walang ibang nakakaalam ng tungkol sa mga 
pagkikita namin ni Justin, na magkaibigan kami.

“Anyway, nagpatuloy ang pagkikita namin 
hanggang sa mag-sixteen ako.” Naging mapait ang 
ngiti ni Claire. “Noon ako nagsimulang makaramdam 
ng espesyal na pagtingin para sa kanya pero natakot 
ako noon na baka pag sinabi ko ang nararamdaman 
ko, pagtawanan lang niya ako. Kaya nanahimik ako 
at nakontento sa pagiging little sister niya.

“I loved him so much…” pabulong na sabi ni 
Claire. “I don’t think he was ignorant enough not to 
notice that pero hinayaan niya lang ’yon. Nangarap 
ako na baka, kapag naging dalaga na ’ko, baka 
magawa rin niya ’kong mahalin. The thought actually 
scared me then. Pero kahit na ganoon, hinayaan ko 
ang sarili ko na mangarap.

“Pero nalaman ni Mama ang lahat by accident. 
Kinaladkad niya ’ko papunta sa villa, screaming 
for all the world to hear na binigyan ko daw siya 
kahihiyan. Sinugod niya si Justin, accused him of 
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seducing me at nag-demand si Mama na pakasalan 
ako ni Justin. But he refused…” Napailing si Claire. 
“…in the most explicit way possible.”

“Explicit?”

“Sinabi niya kay Mama na hindi niya ’ko 
ginalaw at hinding-hindi niya ako pakakasalan kahit 
na magpakamatay pa ’ko.” She brushed a tear na 
bumagsak na pala sa kanyang pisngi. “Nakikipagkita 
lang siya sa akin para magpalipas ng oras, and that 
I meant nothing to him. At ano naman daw ba ang 
gagawin niya sa isang batang katulad ko?”

Puno ng simpatyang pinisil ni Charissa ang 
kamay ng pamangkin sa narinig. “Oh, sweetheart, 
I’m sorry.”

“Sorry, yeah…” Mapait na natawa si Claire. “I 
suppose that ought to be the most appropriate word 
for that situation. Pinaasa ko lang ang sarili ko na 
baka I meant more to him than just some form of 
entertainment. And I hated myself dahil nagpadala 
ako sa mga ilusyon ko. Naging napakatanga ko!

“Even then, kahit na narinig ko na ang lahat ng 
’yon, hindi ako naniwala na masasabi niya ang lahat 
ng ’yon. And then, umalis siya at hindi na bumalik. 
Ang baba ng tingin ko sa sarili ko noon, Tita. He 
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knew that I felt something for him kahit na nga ba 
hindi niya alam kung hanggang saan ang extent ng 
feelings na ’yon. Matagal bago ko natanggap ang 
katotohanan. Kaya, Tita, hindi po ninyo ako masisi 
kung maghihinakit man ako sa kanya…”

Napatango naman si Charissa at pinanood ang 
pamangkin. “But I think you’re still in love with him, 
aren’t you?”

Gulat na napatingin siya sa tiyahin. “Of course 
not! Hindi na ’ko sixteen, hindi na ’ko magiging 
tanga pa ulit pagdating sa kanya!”

“You still love him.” 

“Tita—”

“Hindi mo basta matuturuan ang puso, hija, 
tandaan mo ’yan.” Isang masayang ngiti ang dumaan 
sa mukha ng nakatatandang babae bago nagpatuloy, 
“Your mind might try to forget the past, but your 
heart can never forget a feeling.”

“Maybe it can’t,” malungkot namang saad 
ni Claire. Hindi rin niya kayang kontrahin ang 
katotohanan sa likod ng mga salita ng tita niya. “But 
I can certainly try not to fall for him again…”

—————
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“Well, well, well,” bati ni Estelle Endiza kay 

Justin habang papasok sa living room kung saan 
naghihintay ang binata. “It’s been a long time, 
Justin.”

Hindi mapigilan ni Justin ang magtagis ang mga 
bagang pagkakita sa pagmumukha ni Estelle, pero 
pinilit niya ang sarili na magpakita ng paggalang. 
After all, he needed a favor and bees are better 
caught with honey than vinegar. “Estelle, you look 
well.”

“Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago,” 
bungisngis nito na halos dumurog sa tainga ni 
Justin. It was so irritating that he wanted to punch 
on something. “Bolero ka pa rin.”

Hindi na nakatiis si Justin. “Shall we get right to 
the point, then?”

“O sige,” nangingising sagot nito. “Ano ba ang 
dahilan at bigla kang napasugod rito sa probinsya?”

Hinintay ni Justin na maupo si Estelle bago 
nagsalita. “Si Claire.”

Nagtaasan ang sobrang ninipis na mga kilay ni 
Estelle. “What about my dear darling daughter?”

Dear darling daughter-in mong mukha mo! gigil 
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na angil ni Justin sa kaharap sa isip. Alam na alam 
niya kung anong klase ng ina si Estelle. 

“Narinig ko na ipapakasal mo raw siya kay 
Harrison Junca.”

Napatango si Estelle. “There are plans…”

“Well then, ngayon pa lang sinasabi ko na sa 
’yo na magiging miserable lang ang buhay ni Claire 
kapag nagpakasal siya sa lalaking ’yon,” derechong 
pahayag ni Justin. Hindi niya mapigilan ang sarili. 
Buhay at kamatayan ni Claire ang pinag-uusapan nila 
at hindi siya papayag na may masamang mangyari 
sa babaeng—No! He could not go there. This was 
not the right time.

Nagsimulang manilim ang mukha ni Estelle. 
“Just what do you mean?”

“That man is a monster!” bulalas ni Justin. 
“He’s well-known for abusing his women at kahit 
na sinong nakarelasyon niya! Ask anyone of them if 
you want. The only reason he’s not in jail ay dahil sa 
pera niya!”

“Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Nang 
makausap ko si Harrison, ay mukhang okay naman. 
He’s very charming, just perfect for my daughter. 
Wala rin akong eskandalo na naririnig na kasama 
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sa pangalan niya. I don’t see any need to break his 
engagement to my daughter.”

“Tinanggap na ba ’yon ni Claire?”

“She will do as I say,” confident nitong sagot.

Hindi maipaliwanag ni Justin ang relief na 
nararamdaman niya. “Then, may pag-asa pa. Ako 
na ang nakikiusap sa ’yo, Estelle, pigilan mo ang 
kasal nila ni Harrison.”

“How dare you!” galit na sigaw ni Estelle at 
biglang napatayo. “Wala kang karapatan na pigilan 
ang anak ko kung sino ang gusto niyang pakasalan!”

“Pero hindi naman talaga siya ang gustong 
magpakasal, hindi ba, Estelle?” nagtatagis ang mga 
ngipin na sagot ni Justin. “Sumusunod lang siya sa 
bawat dikta at utos mo dahil mahal niya ang orchard 
at ang rancho na iniwan ng papa niya!”

Namumula na sa galit si Estelle. “I only want 
what’s best for her!”

“You only want what’s best for yourself! Sa 
sobrang selfishness mo, nakahanda kang ibenta ang 
sarili mong laman at dugo para lang makuha mo 
ang gusto mo. Para lang tumaas ang social standing 
mo na hindi mo makuha sa mga lalaking naka-affair 
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mo na pero ayaw ka namang pakasalan!”

Lalong nagalit si Estelle. “Ang kapal naman ng 
pagmumukha mo!”

“You have to stop her from marrying that sadist!”

“Wala kang karapatan sa kanya!” tili ni Estelle. 
“Nakalimutan mo na ba? I asked you to marry her 
then, pero tumanggi ka. O baka naman naluto na ng 
alak ang utak mo at hindi mo na maalala ’yon?”

Nanlisik ang mga mata ni Justin. Alam niya 
kung ano ang mga kasalanan niya. But he would be 
damned if he would let this woman be the one to 
rub it in his face! 

“Listen to me, Estelle, kapag ipinakasal mo si 
Claire kay Harrison, hindi ka rin magbe-benefit from 
their marriage dahil mamatay lang si Claire sa piling 
ng lalaking iyon!”

“Sino ka para siraan ang mapapangasawa ng 
anak ko?” Nanatiling matigas si Estelle. “Mas mabuti 
namang siya na lang ang mapangasawa ni Claire 
kaysa sa ’yo. Ikaw na kilalang-kilala sa dami ng mga 
babaeng ikinakama mo. The only thing that makes 
you worthy for my daughter is the fact that you’re 
richer than Harrison!”
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“Then, let me marry her!” biglang angil ni Justin 

bago pa niya napigilan ang sarili. “Kung ’yon lang 
ang makakapagligtas sa kanya sa kapalaran niya kay 
Harrison, so be it. I will ask her to marry me now!”

Napangisi naman si Estelle at muling naupo sa 
sofa. “Well, let’s talk business then, my future son-
in-law…”
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Shocked na napatitig si Claire sa telepono na 
kabababa lang niya. Hindi siya makapaniwala sa 
narinig mula sa ina. 

“Claire? Hija?” maingat na tanong ni Charissa 
sa pamangkin na hindi pa rin kumikilos sa tabi ng 
telepono. “Are you okay, sweetie? Ano’ng sabi ng 
mama mo?”

Napatingin si Claire sa tiyahin na para bang 
nananaginip bago nakapagsalita sa wakas. “I can’t 
believe this.”

“You can’t believe what, sweetheart?”

Napaupo si Claire sa kalapit na sofa dahil sa 
takot na bumigay ang nanginginig niyang mga 
tuhod. Tulalang sumagot siya sa tiyahin, “He wants 
me to marry him…”

Napasinghap nang kaunti si Charissa. “Sino? Si 
Mr. Junca?”

“No,” bulong ni Claire. “Gusto ni Mama na 
makipag-usap ako kay Justin para ayusin ang kasal 
namin.”

4
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“Justin? Justin who?”

“Si Justin Vera Gracia,” hindi pa rin 
makapaniwalang sagot ni Claire saka nagsimulang 
mag-hysterical. “My mother has finally lost her 
mind!”

Napakurap nang ilang beses si Charissa. “What 
do you mean, Darling?”

“Hindi ko kayang magpakasal sa kanya,” deklara 
ni Claire.

“Pero bakit naman, hija?” 

Parang maliliit na kidlat na dumaan sa utak ni 
Claire ang mga alaala ng nakaraan. Ang masasayang 
araw niya kasama si Justin sa villa. Ang paglalaro 
nila at pangingisda nang magkasama. Ang araw na 
nadiskubre ng mama niya ang tungkol sa kaibigan 
niya at finally, ang rejection ni Justin sa kanya. At 
ang pagdurog nito sa puso at kaluluwa niya…

Parang lason na kumalat sa buong katawan niya 
ang sakit at pait na kaakibat ng mga alaalang iyon 
at naramdaman na lang ni Claire ang pagtulo ng 
luha niya. Inis niya itong pinahid at tinalikuran ang 
tiya. “Dahil takot ako sa kanya.”

“Why?” gulat na tanong ni Charissa. Claire 
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never admitted anything that would indicate her 
weakness, lalo na ang takot.

Huminga nang malalim si Claire at sa paos na 
tinig ay sinabi, “Because he’s the only man who has 
the power to hurt me. And I’ll be damned if I give 
him another chance to do that again!”

Hindi na pinansin ng dalaga ang naiintrigang 
expression sa mukha ng tiyahin habang sinusundan 
siya ng tingin. 

Nabuo na ang pasya niya. Hindi niya papansinin 
ang utos ng kanyang ina. Justin could rot in hell for 
all she cared. Hinding-hindi na uli siya makikipagkita 
rito!

—————

“Sir Justin? Sir Justin!”

Medyo napatalon si Justin sa upuan niya nang 
marinig sa wakas ang boses ng sekretarya na nasa 
pintuan na ng opisina niya. Napakalalim kasi ng 
iniisip niya. 

Isang linggo na simula noong personal niyang 
pinuntahan ang nanay ni Claire at nakipagkasundo, 
pagkatapos ng ilang minuto ng mainit na pag-aaway. 
He hated Estelle Endiza more than the devil himself 
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pero kaya niya itong i-tolerate kung para rin lang sa 
kaligtasan ni Claire. 

At si Claire naman… 

He tried to contact her since pero hindi siya nito 
sinasagot sa telepono at tinataguan siya nito parati. 
Hindi na niya alam ang gagawin niya. 

“Ano ’yon?” medyo iritado niyang tanong sa 
sekretarya.

“Ah, eh… may magandang babae po sa labas na 
gusto daw po kayong makausap, Sir,” sagot nito na 
medyo napapangiwi pa sa takot marahil.

“Babae? Sinong babae?” Napasimangot siya lalo. 
Kung pumunta rito ang isa sa lovers niya para pigilan 
siya sa gusto niyang mangyaring pagpapakasal kay 
Claire, he would—

“Claire Endiza daw po ang pangalan niya.” 
Napangiti nang kaunti ang babae bago nagpatuloy, 
“Hinahampas ho niya ang diyaryo sa mesa at 
mukhang galit na galit siya.”

“Damn!” Bigla siyang napatayo at awtomatikong 
inayos ang  hitsura. “Nakita na siguro niya ’yung 
marriage notice namin sa diyaryo!”

Nang umalis ang sekretarya ay natatarantang 
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sinimulang ayusin ni Justin ang sarili. Hindi niya 
alam kung ano ang ie-expect niya at ninenerbyos 
siya dahil doon. What was he expecting from a 
now matured Claire? Pinilit niyang alalahanin ang 
hitsura nito sa party pero sobrang lasing siya noon. 
Ang mga mata lang nito ang naaalala niya.

Bumukas ang pinto at biglang pumasok ang 
isang babae na nagpatigil sa hininga ni Justin. 
Nakasuot ito ng isang blue-gray na blouse na may 
katernong skirt at nakakulong ang mahaba at alun- 
alon nitong buhok sa isang magulong pusod na para 
bang nagmamadali ito sa pag-aayos. Napakaganda 
na ng hubog ng katawan nito. 

Nang harapin siya ng dalaga ay hindi na 
makagalaw si Justin sa kinatatayuan niya. 

“Ano’ng ibig sabihin nito?” matalas na tanong ni 
Claire, hawak pa rin ang diyaryo at iwinawasiwas sa 
mukha niya. “Magpaliwanag ka ngayon din!”

“Claire…” halos wala sa sariling naibulong 
ni Justin habang nakatitig sa babae na parang 
nananaginip.

“Sinabi ba ni Mama na gawin mo ’to? Magsalita 
ka!” Nang hindi pa rin nagsasalita o gumagalaw si 
Justin ay lumapit na si Claire sa kanya hanggang sa 
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sumisigaw na ito nang direkta sa mukha ng binata. 
“Well? Magsalita ka, Justin!”

Nang hindi pa rin siya sumagot ay gigil na pinalo 
siya nito ng diyaryo sa balikat. Mabilis na hinuli niya 
ang kamay nito at saka tinitigan sa mukha. Hindi 
pa rin siya makapaniwala sa nakikita niya. Lumaki 
na nga si Claire. Napatitig lang siya sa kaharap. 
Mas matured na ito kaysa sa teenager na nakilala 
niya ten years ago. Wala na ang baby fat nito at na-
develop ang mga kurba nitong tatakam sa kahit na 
sinong lalaking tumingin dito. 

Lumaki itong isang napakagandang babae, gaya 
ng inaasahan niya… and more. Sa kabila ng lahat ng 
problema ay nakaramdam pa siya ng pangungulila 
para sa babaeng ito. Siguro naman, nararamdaman 
ni Claire ngayon kung gaano kabilis ang pagtibok 
ng puso niya.

Pero walang kapatawaran sa nag-aalab na mga 
mata ng dalaga. 

“Bakit mo ’to ginagawa? Anong dahilan naman 
ngayon ang ibibigay mo sa ’kin, Justin, at ginawa 
mo ang kalokohang ’to?”

Dahil halos wala sa sarili, hindi na napigilan 
ni Justin ang mga salitang lumabas sa bibig niya. 
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“Ginawa ko ’yon para iligtas ka kay Harrison.”

Napaatras si Claire sa kanya na para bang 
sinampal niya ito. Muntik nang tadyakan ni Justin 
ang sarili nang mapalitan ang galit sa mga mata ni 
Claire ng bitterness at disbelief. “So you’re sacrificing 
yourself for my sake, ganoon ba? How utterly noble 
of you!”

Napangiwi nang kaunti si Justin sa sarcasm 
na narinig sa boses nito. Bakit ba siya natataranta 
ngayong kaharap na niya si Claire? Si Claire na isang 
bata lang dati nang makilala niya at kasa-kasama 
noon sa villa? 

“Claire, hindi na lang ako puwedeng manahimik 
habang pinakakasalan mo ang lalaking ’yon! 
Hindi mo siya kilala gaya ng pagkakakilala ko sa 
kanya! Damn it, Claire, sadista si Harrison! Kapag 
pinakasalan mo siya—”

“So you think hindi kayang alagaan ng kawawang 
Claire ang sarili niya mula sa isang demonyo na 
gustong ipakasal sa kanya ng nanay niya? Is that 
it?” putol nito sa sasabihin niya. “Hindi na ’ko bata, 
Justin! Kayang-kaya kong alagaan ang sarili ko at 
kaya kong magdesisyon mag-isa para sa sarili ko!”

“Claire—”
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Ibinato lang ni Claire ang diyaryo sa kanya at 

natamaan si Justin sa noo na lalong ikinagulat ng 
lalaki. Pero dahil sa sobrang pagkahumaling niya sa 
unang kita niya sa dalaga after ten years ay ni hindi 
man lang siya nakakilos. Hindi nambabato si Claire 
noon… 

“Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin 
ninyong dalawa ni Mama! Bumalik lang ako rito 
dahil gusto kong iligtas ang rancho  namin! Hindi 
kita kailangan, Justin, so you can spare me your 
pathetic attempts to play knight in shining armor 
dahil huli na ang lahat. Huli na ang lahat para sa 
’ting dalawa!”

“Claire!” tawag niya. Pero tinalikuran na siya ng 
dalaga at lumabas na ng opisina nang hindi man 
lang lumilingon kaya punung-puno ng frustration 
ang boses niya nang ipahabol niya rito ang mga 
huling salita niya. “We will get married, Claire! Wala 
akong pakialam kung paano, basta magiging akin 
ka!”

Ngunit parang wala itong narinig at naiwan 
siyang nag-iisa. Pinipigilan ni Justin ang sarili na 
habulin ito dahil hindi rin niya mapagkatiwalaan 
ang mga emosyon niya.

“Damn,” bulong niya sabay sandal ng noo sa 
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ibabaw ng mesa niya. “Ano ba ’tong ginagawa ko?”

Gusto lang niyang iligtas si Claire sa kapahamakan, 
di ba? So bakit ganito ang nararamdaman niya? He 
felt frightened and desperate kapag naiisip niya na 
magpapakasal si Claire sa iba. Bakit ba nahihirapan 
siyang huminga? Bakit nasasaktan siya sa pagtanggi 
ni Claire sa offer niyang kasal? And why the hell 
was he putting himself into this sort of torture for a 
woman who hated his guts, anyway?

Because you owe it to her, bulong naman sa kanya 
ng konsyensya niya. You owe it to her for breaking 
her heart big time…


