
Whimsical E-book Catalog

May 2022



TABLE OF CONTENTS

ROSE TAN

Torn Between Two Murders

Just Murdered

Song of Lorelei

Tasya Fantasia

VANESSA

Naughty Nadia

SOA 1: Letters for Miguel

SOA 2: A Baby for Iñigo

Forbidden Territory
(with FREE Elena novelette)

Elena

E-book Menu/Price



WHIMSICAL E-BOOK CATALOG, MAY 2022

Torn Between Two Murders
by Rose Tan

Available in paperback and e-book



Torn Between Two Murders
By Rose Tan

I’m Young, Charley Young.

There’s nothing remarkable about me.
Tahimik lang akong namumuhay kapiling
ang mapapait na alaala ng yumao kong asawa.
Wala akong anak at lalong walang bucket list.
Naghihintay lang ako ng Second Coming.

Pero napagtripan ako ng mga bituing wala rin
sigurong magawa. A chance encounter with a
former classmate plunged my drab existence
into chaos.

That former classmate ended up dead.
Murdered, base sa sisiw sa ibabaw ng ataul.
Sang-ayon ako sa sisiw, and it’s up to me to
find the murderer. Bakit ako? Because the
young man who placed the sisiw on the coffin
was truly, utterly, undoubtedly gorgeous. He
wanted my help.

WHIMSICAL E-BOOK CATALOG, MAY 2022



His name is "Andres." He liked me and I
liked him. Nagtampisaw sa batis ng ligaya ang
biyuda.

Kaso mo ay nagkrus din ang landas namin ni
Gregorio, dating schoolmate. Emo noon,
pagkaguwapo ngayon. Respectable, funny.
Kras ako. Nataranta ang biyuda. Tampisaw pa
more!

`Wag daw mamangka sa dalawang ilog, sabi
ni Didith Reyes.

Kung ang irog daw ay dalawa, palayain ang
isa, sabi ni Imelda Papin.

Yes po, ako ang babaeng isinumpa ng Jukebox
Queens, habang may killer na nagte-text ng,
“Your next.”

You’re, reply ko.
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Chapter 1

I don’t have a life.
Tinitigan ko nang deretso ang lumang

toothbrush sa kamay ko.
Isa akong lumang sepilyo, inaamag na ang

goma sa handle. Pudpod at kulubot na ang
bristles. Imbes na toothpaste, sa suka at Joy
Antibac ako nagtatampisaw. Hindi ngipin
ang kaulayaw ko, mga alikabok at mildew.
Gumigising ng alas-singko ng umaga

bawat araw just to perform my mindless tasks.
Laba, plantsa, hugas ng plato, general
cleaning. Oh, yes, puwedeng mag-opera ng
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utak sa sahig ng bahay ko sa sobrang linis.
Idinawdaw ko uli ang toothbrush sa suka

at Joy para muling atakehin ang mga sumiksik
na alikabok sa carvings ng lumang upuan na
kinuha ko sa storage shed. I was in the process
of emptying that out, turn that into… ewan.
Gusto ko lang linisin pero hindi ko naituloy
kanina. Too many memories in there.
Dati ay masaya ang mga alaala. Kaya ko

nga itinago at iningatan.
But they weren’t happy memories

anymore. They were bitter, disgusting,
painful.
Susunugin ko sana pero naalala kong

bawal. Ipapalanghap ko ba kay Mother Earth
ang nakasusulasok na usok ng mapapait kong
alaala?
“Siyempre, hindi,” `kako sa toothbrush na

nakikipagbuno sa namuong alikabok. It’s
satisfying and disgusting at the same time.
Satisfying because I’m OC, disgusting
because I’m OC-ing on things that don’t even
matter.
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Old toothbrushes don’t change the world.
Kahit pilitin mong magkaroon ng silbi,

itatapon at itatapon ka lang din. Panibagong
basura na hindi nabubulok.
How about that?
“Wala kang silbi pero imortal ka.”

Idinawdaw ko uli sa mixture ang toothbrush.
I heard footsteps behind me. Hindi ko
pinansin. Alam ko naman kung sino.
“Wow, kinakausap ang toothbrush. Ang

lala,” sabi ni Lacey. Nilampasan ako sa terrace,
dumeretso sa front door.
“Ang sapatos mo,” sabi ko, mahinahon

pero may sarcasm. Kung hindi ba naman
nananadya, ilang beses ko nang sinabi na
magtatanggal ng sapatos bago pumasok.
I noticed her hair. Nagpagupit. Sobrang

iksi. “Barber’s cut,” tango ko. “Talaga, lang?”
Tumindig ako pero hindi agad all the way like
I thought I could. Minsan nakakalimutan ko
ang edad ko, but my joints never fail to
remind me that I cannot weave as once I wove,
sabi nga ng tulang sinaulo ko sa high school
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back in the nineties.
“What did you call my hairstyle?” Then

Lacey laughed with all the mockery a fifteen-
year-old could muster which was a lot. “It’s
pixie cut.”
And she styled it like a man would. Side

part, gelled and combed away from the face
save for a kiss curl… or was it a curl kiss?
Basta. Kagaya ng kay Superman at kapag
sinabi kong Superman, si Christopher Reeve
ang tinutukoy ko.
Ikiniling pa ni Lacey ang ulo. “How do I
look?”
She knew damn well how she looked and

that was exactly the reason why she had that
damn haircut. She looked like Ned, her
father. Pinagbiyak na bunga ang mag-ama.
That was the reason I froze when I saw what
she did to her hair. She copied her father’s
hairstyle to hurt me, as if having her in my
house wasn’t painful enough.
Here’s a riddle: Ned’s my late husband but
Lacey’s not mine.
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I didn’t even know what to call her. I didn’t
know how to go about introducing her.
Stepdaughter somehow didn’t cut it. The
circumstances were different. Besides, I didn’t
want to be her stepmother. I didn’t want to be
anything to her, period.
“Please remove your shoes,” sabi ko na lang

uli. Hanggang sarcasm lang ako sa kanya
dahil kapag lumampas ako doon, baka kung
ano ang magawa ko. Natatakot ako na bigla
na lang akong mawala sa katinuan at
makagawa ng heinous crime para lang
mawala na si Lacey sa buhay ko. Gusto kong
bumalik sa dati na walang nagkakalat sa bahay
ko, walang nagrereklamo sa pagka-OC ko,
walang nanlalait sa edad ko, walang
nagpapaalala na ang mga iniingatan kong
alaala, lason pala.
“Ayoko, eh.” Itinuntong niya ang isang

paa sa loob ng bahay. “What are you gonna do
about it?”
Wala akong sagot. I simply stared at her.

Maski ang pangangatawan niya, nakuha kay
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Ned. Slim, matangkad. She ought to be lanky
and awkward. That’s how it’s supposed to be
for girls with stick arms and legs who towered
over everyone. Instead, Lacey was elegant and
graceful. Just like my husband. Kung
nagkaanak ba kami, kamukha rin ni Lacey? I
would never know. The thought consumed
me with a different kind of pain. It wasn’t a
pain from loss and betrayal, it wasn’t from
anger and sadness. This pain seemed to
originate from my womb, that explosion of
nothingness, eating up my insides, dissolving
me. It was the pain of emptiness.
May sinasabi si Lacey. Gumagalaw ang

bibig niya. Kumukumpas ang mga kamay.
Galit ang mga mata. Namumula ang buong
mukha. But all I could hear were the echoes
of my hollow self.
Maybe this was the moment when I’d

finally snap and break Lacey’s neck. I surely
could see myself burying her together with
the memories she soiled.
“…Wrong with you?” Lacey threw things
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at me. Ni hindi ko alam kung saan niya
nahagip. Was she holding them this whole
time? No. She was taking them from her
backpack. “If you hate me so much, why
don’t you do something?”
Gaya ng? Tusukin ko ng toothbrush ang

mata niya? Tempting. Kaya bago pa ako
sapian, pinulot ko na lang ang inihagis niya sa
akin. A rectangular box about the size of a cell
phone but thicker. It had all sorts of drawings
and symbols. Moon, sun, stars, Roman
numbers, naked figures.
My tarot card deck. I have totally forgotten

about it. Nasa high school pa ako noong huli
kong gamitin. I sighed. Pinulot ko na rin ang
iba pang ikinalat ni Lacey. Mga luma kong
pictures. Obviously, pinakialaman niya ang
mga kahon doon sa storage shed. So kanina
pa siya nakauwi galing ng school. Ni hindi ko
namalayan.
Lumapit siya sa akin at yumuko rin,

kulang na lang ay idikit sa mukha ko ang
mukha niya. “What happened to her? What
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happened to that girl?” She was pointing at
the picture in my hand.
“What… She died.” Ako at si Brioni ang

nasa picture. We were giggling, magkadikit
ang mga pisngi namin. Parehong hitik ng mga
ipit ang buhok namin. Barrettes. We both just
turned sixteen when the picture was taken.
Ano ang pinagtatawanan namin? Hindi ko na
maalala kagaya ng hindi ko na maalala kung
kailan ako huling tumawa.
Automatic kong hinagip ang isa pang

picture sa sahig. Five girls in school uniform.
Ako ang nasa pinakadulong kanan. Lahat
kami, may black pin sa kanang dibdib.
Nakalugay ang buhok naming lahat. Walang
naka-barrette dahil tinanggal namin at
ipinatong sa grave marker na nasa harap
namin bago kunan ang larawan. Nasa
sementeryo kami.
“You’re hopeless,” sabi ni Lacey. “But

you’re right.” May pinulot pa siyang ibang
picture. Wallet-sized na high school
graduation picture ko. She shoved it to my
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face. “She’s dead. Charley’s dead. Charley’s a
zombie.” Pagkatapos ay tumakbo na siya sa
loob ng bahay, hindi hinubad ang sapatos.
Naiintindihan ko na ang ibig niyang

sabihin. Ang hindi ko maipaliwanag,
pakialam niya? What did she want from me?
Pinulot ko na lang ang mga nagkalat kong
high school picture. I didn’t even feel
nostalgic about them. High school sucked.
Tinapos ko na lang linisin ang upuan.

Dark, reddish brown ang varnish at makintab
pa naman, lalo na nang matanggal ang mga
dumi. Pero saan ko naman pala ilalagay? Bakit
ko naisipang kunin sa storage in the first
place? It was part of the first dining set Ned
and I owned. Nagulat na lang ako nang i-
deliver isang umaga ang mesang bilog na may
lazy Susan at anim na upuan at may kasama
na ring salamin.
Bagong kasal kami at naka-apartment pa

lang noon. Nang mailagay sa kusina ang
dining set, hindi na ako makagalaw nang
maayos. Too bulky. Too many chairs.

WHIMSICAL E-BOOK CATALOG, MAY 2022



Patagilid na ako naglalakad papunta sa ref at
kapag binuksan ko iyon, tumatama ang pinto
sa edge ng mesa.
I hated them. Ayaw na ayaw ko ng mga

furniture na may carvings. Wala ako sa
kaharian, katwiran ko. I preferred clean,
straight lines, kahoy man o hindi. But Ned
liked them “carve-y” and outrageous, tuwang-
tuwa nang makita ang dining set pagdating
kinagabihan. Hindi raw niya sinabi sa akin na
nagpagawa siya para surprise. Alam daw
naman niya na magugustuhan ko rin.
Nagkunwari na lang ako na masaya.
Fake it till you make it, the first rule of

marriage I learned. Pinagtulungan pa namin
ni Ned na tanggalin muna uli ang salamin sa
ibabaw ng mesa para malagyan ng tablecloth
and that made me happy. Doing domestic
things with my husband was bliss.
Afterwards, we made love and that made me
happier. I was twenty-two years old, married
to a pilot ten years my senior.
I was loved, adored, protected, well-
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provided for, mag-iinarte pa ba ako sa dining
table? At kinaumagahan noon, pagbaba ko
para maghanda ng almusal, may sorpresa
pang naghihintay sa ibabaw ng mesa.
Sulat galing sa developer ng isang

subdivision sa Cavite. Puwede na raw mag-
move-in sa Number 17, Tarragon Street si Mr.
Ned Anthony Young. Kumuha na pala siya ng
bahay doon bago pa kami ikasal.
We moved in at once. Dalawang palapag

ang bahay, tatlo ang kuwarto, dalawa ang
banyo, may garahe. That had been our home
until his death five years ago.
I sighed. Ibinigay ko na sa kapatid ko ang

dining set but for some reason, naiwan ang
isang upuan. Ipapakuha ko na lang din.
Itinabi ko muna sa sulok ng terrace. Nilikom
ko ang mga lumang picture at tarot card deck
na kailangan ko pa tuloy ibalik sa storage.
Pero masakit pa ang balakang ko kaya dinala
ko na lang muna sa kuwarto at isinalpak sa
drawer ng nightstand.
Alas-onse na ng umaga pero wala akong
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balak magluto. Noong buhay pa si Ned, ang
sipag kong magluto. Ang dami kong recipe
books. Nag-aral pa akong mag-bake. I had to
be perfect.
But since Ned died, bakit pa ako

magluluto kung kaya ko nang mabusog sa
isang saging o mansanas? Nahiga na lang ako
sa kama at binuksan ang TV. Knowing me,
aabutan na ako ng takipsilim doon. Babangon
lang ako para kumain ng maski ano at mag-
shower. Then it was bedtime.
Charley was dead.
Naghanap ako ng mapapanood. Panay

reruns. Kapag local channels naman, mas
walang mapanood na matino. I settled on
CNN, an Indian doctor talking about
isolation as a killer. Kung wala raw social
interaction ang isang tao, para na ring
naninigarilyo ng two packs a day.

Owwwkay.
What happened to Charley?
She died of isolation.
Here lies Caroline “Charley” Young.
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Please step back, she needs space.
Narinig kong tumunog ang telepono sa

salas. Hindi ko pinansin. Kadalasan naman ay
sugo ng telco ang caller, nag-aalok ng
upgrade. Wala naman akong balak
magpakabit ng landline, pero dumating si
Lacey at kailangan daw ang Internet. Hayun,
kasama sa package ang lecheng telepono.
Pinakamurang package ang una kong kinuha,
nagreklamo si Lacey, mabagal daw. Dinedma
ko lang. Nalaman-laman ko na lang,
upgraded na. Sa billing statement nakuha ni
Lacey ang account number at online siya nag-
apply ng updates, pretending to be me. Ang
iba pang impormasyon, alam na niya siguro
dati pa bilang kabit ng asawa ko ang nanay
niya. The bitch knew about me, habang
nalaman ko lang ang tungkol sa kanya barely
four months ago. Biglang dumating ang
biyenan kong babae, kasama si Lacey.
Paanong hindi ko nalaman?Wala ba akong

kutob man lang? Imposible raw na wala
akong kaalam-alam, sabi ng mga intrigera.
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Malakas ang intuition ng mga babae, lalo na
ng mga misis. In denial lang daw ako pero sa
kaibuturan ng puso ko at isipan, alam kong
taksil ang asawa ko.
Guess what? I really did not know. I had

no fucking idea.
Baka nga kakaiba ako sa ibang misis. Baka

nga wala akong intuition. I thought of the
tarot cards in the drawer. Kay Brioni iyon. It
wasn’t really mine but for some reason, nang
paglaruan namin sa school, lumabas na mas
maganda akong mag-interpret ng meanings at
totoo raw.
Si Brioni ang pinakamaganda sa school.

Mukhang manyika, sabi nga. Small face, cute
button nose, round eyes, maliit ang bibig, but
her lips looked plump. Kulot ang buhok niya
pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan,
laging maganda ang bagsak kahit pa hindi
magsuklay. Brioni was the star. She was the
queen. Ako ay ordinaryong nilalang lamang
na kahit sa panaginip ay hindi magiging
kapantay ni Brioni Limjuco.
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But for about a week bago ang prom
namin, nangyari ang imposible. Naranasan
kong maging popular—mas popular pa kay
Brioni dahil literal akong hinabol ng
schoolmates namin, pinagkaguluhan.
All because I knew how to interpret tarot

cards.
Akala ko pa noon, nainis sa akin si Brioni

dahil hindi siya nag-iimik that week. Si Blaine
lang ang laging kausap, another friend of
ours. Parang iniwasan pa ako ng dalawa.
Nakakapraning. Isinoli ko kay Brioni ang
tarot cards at baka isa rin iyon sa ikinainis
dahil parang inangkin ko na.
On prom night, pagdating na pagdating ni

Brioni, hinila ako sa CR. She handed me the
tarot card deck. Ako raw ang “chosen one”
kaya akin na iyon. I felt honored, at the same
time confused and uncomfortable. Suddenly,
she was nice to me again. Niyakap pa ako.
I accepted the offering, Brioni asked for a

reading. I shuffled carefully pero wala naman
akong paglalatagan ng baraha sa CR, basa ang
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counter kaya pinabunot ko na lang siya ng isa.
Death.
Hindi ko na ginamit uli ang tarot cards.

Ibinaon ko na iyon sa limot. Ngayon ko na
lang uli nahawakan at nabalasa.
I took a card absentmindedly. It was The

High Priestess. If I remember correctly, she
represents instincts. She knows what’s behind
the surface. But it was upside down on my
hand. Meaning, kabaligtaran ang kahulugan.
Kinukumpirma lang yata ng baraha ang

sinasabi ng mga intrigera. Na alam ko ang
totoo, ayaw ko lang harapin. Pero kahit paano
ko isipin, wala talaga akong maalala ni isang
instance na pinagdudahan ko si Ned. There
was no reason to. He was the best husband. I
was the luckiest wife.
Obviously, I was wrong.
I stared at the card. It also symbolizes the

womb. Fertility. Pero dahil baligtad… go
figure.
Two miscarriages were all I could handle

mentally and emotionally. After that, I
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stopped hoping, praying, trying. I told
everyone na tinanggap ko na. Hindi ko
kapalarang maging ina. So be it.
A lie.
I would give anything, everything to be a

mother, to stop feeling so hollow and empty.
I had a wonderful husband, a beautiful home,
a very comfortable life, why couldn’t I stop
feeling like a failure?
“Tell me something I don’t know,” sabi ko

sa baraha bago ko iyon isuksok uli sa kahon. I
was a failure and I was dead. Like Brioni.
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Just Murdered
By Rose Tan

Lacey, my stepdaughter, thought I had
something to do with her parents’ demise.

She stumbled upon a list. It was curious so I
looked into it, and what do you know?
Stepdaughter was onto something. It was a
kill list.

Of all the men on the list, tatlo na lang ang
buhay pa. And when one of those three died
suddenly, I got on the case.

Because it appears someone pretended to be
me and had my husband killed. I also have to
save the next guy on the list.

In my pursuit of truth and justice, I ended up
in a stupid love camp for problematic couples.
Guess who pretended to be my other half?
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Lacey’s uncle from hell—T’yo Paeng, brother
of my husband’s mistress.

Paeng made it clear that we’re never going to
be an item. Hindi raw siya boy toy.

Weh?
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Chapter 1

One day when I was not at home and she was
there all alone, the devil came.
Dirty white na Nissan pickup—very dirty,

mukhang hinango sa putikan. Kitang-kita sa
headlights ko ang mga putik. Kunsabagay,
maputik nga siguro sa impyerno.
I tried to control my rising panic. I get

fazed and frantic so easily and according to
my YouTube therapist, I have anxiety
disorder, I just didn’t know it. Nice fatherly
doctor, I felt guilty for skipping the ads and
not subscribing to his channel yet.
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Okay. Think, Charley, think. Is the
situation truly hopeless? Is my fear
reasonable?
Kukunin ng Abu Sayyaf si Lacey, that was

my fear, the root of my anxiety these days.
Pero nasa labas pa ang sasakyan, hindi pa

sila nakakaalis. Baka nagkulong si Lacey sa
kuwarto.

Good girl.
Bababa na sana ako para pagbuksan ang

sarili ko ng gate pero nakaabang yata talaga
ang Taliban, bumaba from the terrace, itinaas
ang isang kamay.
He was tall, like basketball player tall.

Lahat yata sa kanya ay mahaba. Hindi lang
pala kay Ned nakuha ni Lacey ang height at
pangangatawan. Also, to my dismay, that
graceful quality that saved her from looking
awkward. I thought that was all Ned.
Nakalimutan ko na may DNA din ng lahi ni
Bernice ang bagets.
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Oh, don’t get me wrong. The Taliban did
not walk like a top male model. He walked
like he was going in for the kill.

Oooh, scary.
Jeans. Classic. Levi’s 501 base sa absence

ng zipper. Yep, tiningnan ko ang crotch dahil
ang mga button fly jeans, parang
nagkakaroon ng buslo sa harapan kapag suot.

Sister Madre ba ako? Nope.
On to the shoes. Classic din. Work boots.

Brown. May tuyong putik sa gilid-gilid. Nag-
araro? Ang T-shirt, blue-gray camisa de chino
style pero short sleeves.
Broad shoulders, check. May biceps din.

Bakat din ang dibdib, aba. Flat ang tiyan,
ewan ko lang kung may pandesal. Thirty-six
or thirty-seven daw ang edad ayon kay Lacey.
Binata. At `eto ka, doktor!
But not that kind of doctor. May PhD sa

Animal Science. Nagtuturo raw doon sa farm,
agri school chenes. Karaming puwedeng i-
PhD, kahayupan pa ang pinili. Dahil siguro
mukha din siyang hayop. As in. Kapag nakita
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mo, hindi mo na pagdududahan na nag-
evolve from animals ang humans.
Binuksan niya ang gate. Binati ako sa

pamamagitan ng mga mata. Hindi friendly.
Hindi enemy. In-acknowledge lang ako. Jared
Leto eyes. Hindi ko type. Pero matangos pala
ang ilong, parang middle eastern. Taliban nga.
Mula sa ibaba ng cheekbones, balbas na.

Hindi mukhang pinatabas sa barbero, parang
tinatamad lang mag-ahit. Pero kung ako nga
siguro ang lalaki, nakakatamad din mag-ahit.
Ang hula ko, nag-aahit lang itong si Taliban
once a month. Hindi ko siya ma-imagine sa
loob ng classroom na nagle-lecture. Pero kung
kahayupan naman ang itinuturo… maybe.

Okay, class, this is how you mount a goat.
“Miieeeeh.” Ipinasok ko ang sasakyan pero

hindi ko iginarahe sa gilid ng bahay. Sa harap
lang muna, facing the gate. Mahirap na, baka
kailangan ko silang habulin later.
Napatda ako paakyat sa front steps.
May tuta.
Pangit.
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Excited sa akin, kandasayaw at kahol at
kawag ng buntot. Gustong bumaba pero
takot pa. Puti na parang maalikabok, may
patse-patseng gray. Payat. Tutang indio.
Pumiyok nang damputin ko bigla. “Close

tayo? Kilala mo `ko? Makakandirit ka d’yan?”
Tinangka akong dilaan sa pagmumukha,

initsa ko sa labas, ala bowling ball.
“Hindi ka pala mahilig sa aso,” sabi ng

Taliban, nasa likod ko sa hagdan. Pinulot ang
tuta, hinimas-himas.
“Tuta mo `yan?” ikako. “`Wag mo ipasok!”
“Allergic ka?”
“Oo. Allergic ako sa malilikot at

makakalat.” Pumasok na ako sa bahay.
Kasalubong ko sa sala si Lacey, may dalang
bowl. May corned beef sa bowl. Tanaw ko sa
lababo ang latang pinanggalingan ng corned
beef. “Aanhin mo `yan?” Masama ang kutob
ko.
“I’m gonna feed my puppy.”
“Puppy mo `yong askal?”
“Aspin. Tito brought him for me.”
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“At pakakainin mo ng… Delimondo?”
“Baka ma-allergy siya sa sardines.”
“Ay, naku! Utang-na-loob!” Inagaw ko ang

bowl. “Pangtao lang ang Delimondo!”
Isinalpak ko sa ref. Kamahal-mahal,
ipalalamon lang sa askal. Maryosep!
“But he’s hungry!” angal ni Lacey.
“May tira-tira dito sa ref, `yon ang ipakain

mo. At sino nagsabi sa `yo na puwede kang
mag-alaga ng aso, aber?”
“You mean, I can’t?”
“Magkakalat `yan, eh. Magliligpit ka `pag

tumae `yan dito sa loob?”
“I will, promise! Please, Charley! Please!

Look at him, he’s so cute and he likes it here
already.” Kinuha ni Lacey sa tiyuhin ang tuta,
isinayaw-sayaw.
“Kailangan n’yo ng aso dito,” sabi ng

Taliban. “Lalo na at iniiwan mo si Lacey mag-
isa sa gabi.”
Tameme ako doon. Dahil kanina pa talaga

ako nagi-guilty. Pasado ten o’clock na ng gabi,
ang sabi ko kay Lacey sa text, by seven nasa
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bahay na ako. Kaso ay napasabak ako ng
tsismisan kina Blaine.
Nag-meeting kami tungkol pa rin sa

reunion. Itutuloy pa rin sa January since naka-
book nang umuwi sa buwang iyon ang US-
based na classmate. May mga
magbabalikbayan din ng Disyembre na
maglalagi dito hanggang Enero or Pebrero.
Sampu kami sa meeting doon kina Denise.

Seven girls, three boys. Pinakain kami ng
spaghetti, lumpiang shanghai, sopas, puto,
biko, ginataang bilo-bilo. Bumaha ng Coke.
Aba at natural, hyper ang mga tita, inuna ang
tsismisan kaysa agenda ng meeting.
“Nasa meeting ako,” sabi ko sa Taliban.

Kapag tinanong ako kung ano ang
napagmitingan, hindi ko alam. Pero ang
napagtsismisan, alam ko. Ang kaso ng parents
ni Bri; nagka-nervous breakdown daw si
Ma’am Cecile; si Marnie raw ay nasa kapatid
ngayon sa Pasay; ang matindi, si Essy Roque
daw ay namataan sa Land Cruiser ni Greggy,
paluwas daw yata. `Tapos, hindi ngayon
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active sa GC si Essy, pero panay ang post ng
mga cryptic hugot: OMG IS THIZ IT; LORD
GIVE ME A SIGN; SO HAPPY.
Kung sila na ngayon, I should be happy for

them. Lalo na kay Greggy. Kaso ay hindi ako
natuwa sa mga chika. Naasar ako. Gusto kong
kumanta ng, “Am I that easy to forget?”
“…Kaya nga kailangan ng aso,” Taliban

was saying. “Para at least, may mag-iingay
kung may ibang tao sa paligid.”
“Sus, `pag nahagisan `yan ng pagkaing

may lason, wala na. At hindi naman ako araw-
araw ginagabi.”
“Basta, I’ll keep him.” Hinigpitan pa ni

Lacey ang yakap sa tuta.
Hindi ako makaangal dahil hindi ko siya

puwedeng bulyawan masyado sa harap ng
tiyuhin niyang Taliban.
“`Wag mong ipakain ang Delimondo

d’yan,” ikako na lang uli.
“Ibibili ko na lang ng dog food

pagkagaling kong farm,” sabi ni Taliban.
“Idaan ko dito bukas.”
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“Farm? Saang farm ka pupunta?” tanong
ko. Kaya ba ito naririto? Hindi para kunin si
Lacey?
“Sa Le Roy.”
Katipid magsasagot, kailangan ng follow-

up question. “Ano problema do’n?”
“Brod ko `yong anak ng may-ari,

nagpapatulong i-prepare ang mga kabayo for
transport.”
Again, follow-up question. “Bakit

ibabiyahe ang mga kabayo?”
“Namatay na kasi ang father niya. Hindi

na nila kayang alagaan ang mga kabayo,
ibinenta na lang. Ostrich na lang daw ang
aalagaan nila. May dala nga pala akong karne
ng ostrich. Fan fillet.”
Na-curious naman ako. “Ostrich? Masarap

ba `yon?”
“Parang beef pero walang taba. Saka galing

`yan sa farm, siguradong grass-fed.”
May paki ba ako sa diet ng ostrich?
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“Ahm, thanks,” sabi ko na lang. May
awkward silence kaya mema na lang ako.
“Sino ba me-ari no’ng Le Roy?”
“Si Ka Le Roy Cereza. Hindi mo kilala?”
“Ah,” tango ko… then I did a double take.

“Ano kamo’ng pangalan?”
“Cereza, Le Roy.”
“As in, Leroy Salvador, hindi Le `tapos

Roy?”
Tumango si Taliban.
“Ay, shit! Ano kinamatay?”
“Kilala mo na? Nahulog sa kabayo `tapos

dinapuan ng impeksiyon sa ospital. Sepsis na
kinamatay.”
“I see… Uhm, excuse me.” Sumugod na

ako sa kuwarto ko.
“Tuloy na din ako,” paalam ng Taliban.

Hindi ko na nilingon. Pagkapasok ko sa
kuwarto, hinagilap ko agad sa drawer ng
nightstand ang listahan.
Ang original. The same list on the piece of

paper some mysterious woman dropped, ayon
kay Lacey.
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Eleven names. All male. Walo doon, may
cross out na, twice, dahil Ginoogle ko uli
pagkabigay sa akin ni Lacey last month. The
ones Lacey crossed out, I crossed out, too.
Iyon ang mga deceased.
At may iko-cross out na uli ako.
Leroy Cereza. Number nine sa listahan.
At sunod-sunod talaga silang

nangangamatay base sa mga petsa ng
kamatayan na na-Google ko. First to die was
a certain Ariel Mandrilla. Seven years ago, he
had a heart attack. Nag-collapse na lang daw
habang nasa treadmill sa isang gym. Mr.
Mandrilla was overweight, diabetic, sixty-two
years old, hindi na nagulat ang marami sa
pagkamatay. He was also a chef. May mga
restaurants daw sa Timog at BGC. Sa isang
food blog ko nabasa ang pagkamatay niya.
Next death was six months later. Atty.

Apolonio Silva. Shot by a disgruntled client.
He was forty-nine. Hindi nahuli ang bumaril.
Just two months after that, businessman

Ernesto Uy drank himself to death. He had a
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penchant for spirits, ayon sa isang online
business newsletter. Feeling ko ay relieved pa
ang mga kasosyo sa retailing business nang
mamatay si Mr. Uy. His wife took his place
and the partners seemed optimistic.
I made a mental note to follow up on that.
Two more deaths and then, Ned. Five,

almost six years ago. At obviously, base sa
dates of death, iyong mga buhay pa na nasa
listahan noong mapulot iyon ni Lacey, isa-isa
na ring natetegi hanggang tatlo na lang ang
buhay.
Dalawa na lang ngayon. I crossed out

Leroy Cereza’s name.
There was no way that it was just an

innocent list. Paano malalaman ng nagsulat
niyon na matetegi lahat ang naroroon unless
ito mismo ang papatay o pumapatay?
And I felt responsible for Mr. Cereza’s

death. I had the list and I did nothing about
it. I should have warned him. Pero
maniniwala ba iyon? Walang koneksyon sa
isa’t isa ang mga nasa listahan. Ni hindi ko
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narinig kay Ned isa man lang sa mga pangalan
doon. Hindi sila magkakakilala. The only
thing the men seemed to have in common
was they were rich.
Sa totoo lang, simula nang ibigay sa akin

ni Lacey ang listahan, inisip ko na kung ano
ang magandang gawin. Hindi ako makapag-
decide. Ipo-post ko ba sa Facebook?
Malamang i-call out ako ng mga kamag-anak
ng mga yumao at baka isipin pa ng netizens
na nagpunta lang ako sa sementeryo at
naglista ng random names.
There was also the possibility na

makarating sa killer mismo ang post. Nope. I
could not put Lacey in danger. The list just
stayed in my drawer.
Pero may nalagas na naman. Kailangan ko

nang kumilos. I had to warn the last two men:
Paquito Bengzon, Martin Lasig.
Hinagilap ko ang cell phone sa bag.

Natigilan ako at nanlamig nang makitang
may text message ako mula kay Andres. Hindi
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ko na siya inasahang magte-text o tatawag
after that fateful day, and he hasn’t actually.
Ngayon lang.
Parang may tremors sa sikmura ko,

binuksan ko ang message:
Pwede ba tayo mag-usap? Bukas sana. 1PM

nasa Le Roy ako. Hintayin kita.
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Song of Lorelei
By Rose Tan

Nakaposas sa armrest ng upuan ang isang
kamay ni Andres. Red furry handcuffs.
Nilapitan ito ni Greggy at marahan siyang
lumuhod—`cause his back wasn’t young
anymore.

Una niyang hinubad ang sapatos ni Andres.

Kasuod ang pantalon.

Itim ang underwear ni Andres at mukhang
puputok sa harapan.

“Inggit ka, bruh?” sabi ni Andres. “Subukan
mong pakialaman `yan…” Itinaas nito ang
middle finger. “Ito ka.”

Nilinga ni Greggy ang may hawak ng baril na
nakatutok sa kanila. “Barilin mo na ako.
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Tadtarin mo na `ko ng bala, hinding-hindi ko
huhubuan ang hayup na `to!”

Anyare sa dalawang kamote?

Gagawa raw ng nursery si Greggy sa bahay ni
Charley, pero kailangan niya ang input ni
Andres kaya sinundo niya ang lalaking
ipinaglihi sa Lambada at pinuntahan nila ang
interior designer sa bahay ni Lorelei.

Si Lorelei ay matagal nang patay.
Nagmumulto na lang.

Pero mukhang hindi lang multo ang
nasuungan ng dalawa. Misteryo. Kailangan pa
tuloy nilang pakisamahan ang isa’t isa para
malutas iyon dahil si Lorelei ay humihiyaw
ng, “HUSTISYA!”

But detectives they were not.
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Greggy’s feisty secretary, Maritess, and
Andres’ lovely pal, Patreng, to the rescue.

Not really. Because…

Andres liked Marites.

Greggy liked Patreng.

E, `di World War III na.
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Chapter 1

Nakakaasar, at aminado si Greggy,
nakakainggit din kung paanong may mga
tao na hindi kailangang magtrabaho para
yumaman. Kagaya ng may-ari ng mansion na
tinutumbok niya. Minana ang lupain sa mga
magulang kaya passive earner. Ang bahay ay
nasa gitna ng manggahan at marami sa mga
punong nadaraanan niya, mas matanda pa sa
kanya.
Hindi siya impressed sa bahay mismo—na

may kalumaan na at tinatapalan lang ng
pinturang puti para magmukhang presentable
pa rin. Parang taong may-edad na pilit
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nagpapaka-bagets. Kung babae ang bahay,
idinadaan sa makeup. Kung lalaki, tina-tina
lang ng buhok… Ouch. Kailangan na uli niya
ng tina, litawan na ang uban niya. Pero at
least may uban. Nahagod niya ang buhok
nang wala sa oras.
Okay lang pumuti lahat, `wag na `wag ka

lang malalagas.
Half-moon terrace sa second floor,

supported by white Greek pillars. Marmol at
half-moon din ang korte ng front steps.
Mukhang narra ang front door, may
pahabang bintana sa magkabilang tabi.
Nakakatawa lang na noong maliit pa siya,

ganoong bahay ang pinapangarap niya para sa
kanila ng pamilya niya. Inggit na inggit siya
kapag nakakakita ng ganoon kalaking mga
bahay.
Inggitero daw siya masyado, madalas

sabihin ng kanyang tatay. Masama raw
mainggit, hindi lumiligaya. Mangyayari daw
kung mangyayari ang mga bagay-bagay sa
buhay. Kung hindi, pasalamat pa rin dahil
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buhay.
Kapag binabaha sila noon, habang

umiiyak na ang kanyang nanay sa paglilimas,
sa panghihinayang sa kaunti nilang gamit,
sige lang ang tatay niya sa pagsalok ng tubig
baha.

“Pasalamat pa rin at may lakas tayo ng
katawan para maglimas.”
Gusto niyang sapakin ang tatay niya noon.

Kung ginalingan ba naman niyon ang
pagtatrabaho, kung dumiskarte nang husto,
`di sana ay hindi binabaha ang bahay nila. `Di
sana ay hindi umiiyak ang nanay niya. Hindi
sila napupuyat kapag bumabagyo, imbes ay
natutulog nang mahimbing.
Pero ngayon, parang may punto nga ang

kanyang tatay.
Ang kanyang nanay ang mapursige,

tagasulsol sa mga pangarap niya. Hindi rin
iyon tumigil sa kakadiskarte, itininda na ang
lahat, walang takot maski laway lang ang
puhunan. Nademanda ng estafa at lahat-
lahat. Laging puyat kakaisip kung paano
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kikita. Sixty-three lang iyon nang mamatay.
Ang kanyang tatay, alive na alive. Malakas

pa in his seventies. Tatay pa rin niya ang
tubero ng bayan. Si Pasalamat kung bansagan
niya noon, in a sarcastic way. Ngayon,
pasalamat din si Greggy na may ama pa siya
na hindi niya pinoproblema dahil hindi
naman nagkakasakit.
Hindi pala masama ang magpasalamat. Sa

katunayan, kailangan iyon. Doon nagkulang
ang kanyang nanay. Oo nga at hirap na hirap
sila noon, pero looking back, nagutom ba sila?
Namalimos? Nakapag-aral pa nga siya sa St.
Alban at hindi iyon dahil sa diskarte ng
kanyang nanay. Dahil iyon sa kinatuwaan ng
may-ari ng school ang kanyang ama na ayaw
maningil nang mahal, ayaw mangupit sa mga
materyales, at laging nagsisimba kapag
Linggo. Nakapag-high school siya nang libre.
Ang kapalit lang ay tatay niya ang re-repair ng
water at sewage system tuwing kailangan.
Ngayon lang nari-realize ni Greggy na

hard work din naman ang puhunan ng ama
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para mapag-aral sila. At kung hindi sa honest
at straight na reputasyon ng ama, sirang-sira
at basang-basa na malamang ang pangalan
nila sa Castillas. Dahil nga kahilig ng kanyang
nanay na mag-issue ng tsekeng walang pondo.
Tatay niya ang nakikiusap sa mga
nagrereklamo na iurong na ang mga
demanda. Kutob din niya, inalok ng tatay
niya ng libreng serbisyo, huwag lang
makulong ang asawa.
Hindi naman kataka-takang naiisip at naa-

appreciate niya these days ang ama.
Magiging tatay na rin siya.
Hindi pa sure pero pakiramdam niya,

tatay na siya. Kanya ang ipinagbubuntis ni
Charley. Excited siya, inspired, at mas
motivated. Desidido rin siyang pag-ingatan
lalo ang pangalan dahil iyon ang
pinakamahalagang pamana para sa kanyang
anak.
Kaya siya naroroon sa mansion—estate—

ng mga Almanzor. Inihinto niya ang sasakyan
sa harap mismo ng half-moon front steps.

WHIMSICAL E-BOOK CATALOG, MAY 2022



Old money sa probinsiya nila ang mga
Almanzor. “Insulares” kung tawagin noong
unang panahon.
Pero si Daniel Almanzor at asawa na lang

ang nakatira sa mansion. Ang magulang, mga
kapatid, panay nasa Europe na raw, ayon sa
sekretarya niya.
Ginamit niya ang brass knocker sa pinto.

Naghintay. Uulitin na sana niya ang pagkatok
nang may marinig siyang ungol sa likuran
niya. Ungol na nanggagaling sa kailaliman ng
lalamunan, ungol na nagbabanta. Ungol na
lulunukin mo ang bayag mo kapag narinig
mo.

Tangina.
Ayaw niyang lumingon. Kaya ba niyang

sumampa sa pader? Lampas-tao iyon, may
mga bubog pa sa ibabaw.
“Tyson, Manny, sit,” sabi ng boses ng

babae.
Nawala ang ungol. Maharang lumingon si

Greggy. Magandang babae na nasa thirties
siguro. Lampas-balikat ang straight na buhok,
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nakapang-jogging, sports bra lang ang pang-
itaas.
Sa magkabilang gilid ng babae, nakaupo

ang dalawang Doberman na masama ang
tingin kay Greggy. Hawak ng babae sa
magkabilang kamay ang leash ng mga aso.
Pero slim ang babae, kayang-kayang

iwasiwas ng dalawang maskuladong
Doberman.
“Hi, you must be Mr. Gregorio?”
“Uh, oo.”
“I’m Sonia Almanzor.”
“G-Good morning, Mrs. Almanzor.”

Sinulyapan uli agad ni Greggy ang mga aso.
Ayaw niyang mawala ang mga iyon sa
paningin para alam niya kung kailangan na
niyang kumaripas ng takbo. “Hindi ba
nangangagat `yan?” Ngising tuta siya.
Natawa ang babae. “Manlalapa sila kung

kailangan pero hindi pa naman nangyayari.”
Itinuro ng babae ang pinto. “Tuloy ka na sa
loob, bukas `yan. Ipapasok ko lang `to sa
kulungan.” Tumuloy ito sa gilid ng bahay
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kasama ang mga aso.
Nang mawala ang mga iyon sa paningin

niya, saka lang nakahinga nang maluwag si
Greggy at tumuloy sa loob ng bahay. Eighties
din ang décor at furniture. Floral printed ang
cover ng sofa at katernong armchairs, may
tassel ang lampshade sa end table na mukhang
narra din, may ukit ang edges at mga paa. Sa
ka-partner niyon sa kabilang dulo ng sofa,
may itim na rotary phone. Base sa katabing
phone book, gumagana pa siguro.
Rectangular ang center table, glass top at
chrome ang mga paa. Decorative candles ang
nasa ibabaw.
Naupo si Greggy sa pinakagitna ng sofa.
Saka lang niya napansin na may elevator

pala. Kaharap ng sofa. Umilaw iyon,
tumunog at bumukas. Lumabas ang lalaking
naka-wheelchair.
Tumayo agad si Greggy. “G-Good

morning, sir. “I’m Greg Gregorio, you must
be—”
“Daniel, he’s the constructor I was telling
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you about. Regarding the mango trees,” sabi
ni Sonia Almanzor, deretso sa wheelchair,
isinudlong ang lalaki palapit kay Greggy.
“I’m not cutting any trees,” pabalang na

sabi ng lalaki. Nasa fifties na, mestiso dahil
nga insulares pero walang sigla ang mga mata.
Maskulado ang upper body, useless ang lower
part, tinatakpan ng wool blanket.
“Hindi ko naman pipiliting putulin ang

mga puno, Mr. Almanzor. Naiintindihan
namin na importante ang mga mangga. Kung
papayag kayo, bubunutin na lang at ililipat.
Kayo lang ang mag-provide ng
mapaglilipatan, doon sa hindi makakasagabal
ang ugat nila sa sewer system ng ospital.” Ang
ugat ng mga puno, tubig lagi ang hanap kaya
perfect ang sewer pipes. Kusang pupuntahan
iyon ng mga ugat, pupuluputan kaya makaka-
crack hanggang masira na nang tuluyan.
Kailangan mapapayag si Mr. Almanzor sa

proposal nila at mapapirma ito sa agreement
para masimulan na ang hospital project. Iyon
ang magiging kauna-unahang malaking
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private hospital sa Castillas. Ngayon lang niya
nakaharap si Mr. Almanzor pero tinatrabaho
na ng mga abogado ang proposal. Gusto lang
niyang kilalanin si Daniel Almanzor.
“Paano ako makakasiguro na hindi

mamamatay ang mga puno? Nasya-shock sila
`pag nililipat.”
“Kasama `yan sa inilalapit ko sa inyo, sir.

Magiging strictly under supervision ng mga
expert ang uprooting at replanting para ma-
minimize ang shock sa mga puno.”
“I don’t know what you’re doing here. Talk

to my lawyer, siya ang namamahala nitong
estate.” Tinanguan nito ang asawa.
Tumango naman kay Greggy ang babae

bilang paumanhin at itinulak papunta sa
kusina ang lalaki. May narinig si Greggy na
pintong bumukas. Nanatili siyang nakatayo
sa salas, unsure kung ano ang gagawin.
Dinismis na siya, ganoon lang.
At mission accomplished na siya. Alam na

niya kung anong klaseng tao si Mr. Almanzor.
Ibabase na niya doon ang mga susunod na
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galaw. Know thy enemies, `ika nga.
Narinig uli niya ang pinto. Mayamaya ay

nasa salas na si Sonia Almanzor. “Hi. I’m sorry
about that. He’s just cranky in the morning.”
“It’s okay. Tutuloy na ako, ma’am.”
“Call me Sonia.” Inilahad nito ang kamay.
Tinanggap niya. “Greggy.”
“Pleased to meet you, Greggy. I’ll call our

lawyer and tell him you were personally here
and that I think that’s very gracious of you.”
“Thank you, ma’am… uh, Sonia.” Nag-

iwan siya ng business card sa babae.

“Hindi mo sinabing lumpo,” paninisi ni
Greggy kay Maritess, sekretarya niya ever
since the world. Ayaw magpa-promote pero
nagpapadagdag naman ng suweldo.
“Sino’ng lumpo?” Petite ito, mid-thirties

ang edad, patanda nang dalaga. Hanggang
balikat ang straight na buhok, hati sa gitna at
nakaipit sa tainga ang gilid. Ever since the
world din, iyon na ang hairstyle ni Maritess.
“Si Mr. Almanzor.”
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“Ay, talaga? Bakit nalumpo?”
“Dapat ikaw ang nakakaalam n’yan.”
“Low-profile kasi `yon. Pero sige, aalamin

ko. Give me ten minutes.”
Maria Theresa ang totoo nitong pangalan,

Tess lang ang palayaw pero ginawa nilang
Maritess dahil Maritess na Maritess kung
sumagap ng tsismis.
May iniabot ito kay Greggy na recycled

paper envelope with gold lettering: Mr.
Gregorio Gregorio & Company.
“It’s that time of the year again.”
Initsa ni Greggy sa desk ang envelope.

“Puwede bang pass muna ako d’yan?”
“Matampuhin si Doc Manny, dapat

nando’n ka sa induction niya.”
Manny Sulit, ang health director ng

Kapitolyo. Laging importante ang pirma
niyon.
“Speaking of Manny, hindi mo rin sinabi

na maraming Doberman doon kina
Almanzor. Muntik na akong malapa.”
Exaggerated na siya, alam niya.
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“Sinabi ko, ah. Dog trainer ang asawa
n’on, nasa FB.”
“Dapat inulit mo.”
“`Tapos aangal ka na sira akong plaka? Ba’t

ka kasi laging lutang ngayon? Ano’ng meron?”
“Wala naman.” Ayaw pa niyang ipagsabi

ang tungkol kay Charley at sa dinadala niyon.
Kasi nga, paano kung kay Lambada ang bata?
“May damit ka na?” tanong na lang niya kay
Maritess para maiba ang usapan.
“Ako na naman? Walang iba?” Tatawa-

tawa ito.
“Wala talaga, pasensiya na.” Pero enjoy

naman si Maritess sa mga party-party na mga
important people sa lalawigan ang present.
“Kailangan mo din ng bagong barong.

Tatlong taon mo nang ginagamit barong mo,
mahiya ka na.”
“Umarkila ka na lang do’n sa arkilahan mo

ng gown.” Practical din naman si Maritess,
umaarkila na lang imbes na magpagawa.
Dinampot na nito ang telepono. Tumuloy

na sa opisina niya si Greggy. Eksaktong ten
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minutes, sumilip ang sekretarya de
kampanilya. “Five years ago nalumpo,
aksidente sa jet ski kaya `wag kang pa-jet ski-
jet ski.”
“Kanino mo nasagap?”
“Kay Madam Kilay.” Alahera iyon ng

bayan.
“Okay.”
Bigla siyang dinuro ni Maritess. “Saan mo

gagamitin ang pera, ha?”
“Ha? Anong pera?”
“Tumawag si Lot ng WestBank, for pick

up na daw request mong cash. Naglalagay ka?
Corrupt na tayo?”
“Hindi. Personal `yon.” Pambayad sa

hospital expenses ni Charley, iyong mga hindi
sakop ng insurance. Ayaw niyang gamitin ang
credit cards dahil kay Maritess napupunta ang
billing statements, pero hindi naman niya
nasabihan ang bangko sa deretsa siyang
tawagan.
“Paanong personal? As in utang mo?”
“Hindi. Kay Tatay `yon.”
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Ilang segundo siyang tinitigan ni Maritess
bago ito lumayas sa harap niya. Nagpalipas
siya ng sampung minuto bago tumayo at
lumabas ng opisina. “Labas lang ako saglit,”
paalam niya sa babae.
“Saan?”
“Sasama ka?”
“Tinatanong lang, eh.”
Nilayasan na niya ang sekretarya pero

ramdam niya ang nanunuot at nagdududang
tingin sa likod niya.
Sa bangko siya tumuloy. Ni sa hinagap

noon, hindi niya nahinagap na magiging
important client siya ng mga bangko. Kahit
na ba sa probinsiya lang, malaking bagay pa
rin. Successful na nga siguro siya dahil hindi
na niya kailangang pumila at any time ay
puwede niyang tawagan ang manager at
utusan.
Nang makuha ang cash niya, dumeretso

siya sa ospital.
Nagbabasa si Charley pagdating niya.
“Sorry, naabala yata kita.”
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“Hindi, maige nga at may makakausap
ako. Kumusta?” Ibinaba nito ang libro.
“Okay naman. Uhm, may proposal sana

ako, sana pumayag ka.”
“Baka kasal `yan, utang na loob.”
Natawa si Greggy. “Hindi, nursery lang.

May extra room ka sa bahay, `di ba? I-prepare
na natin, konting trabaho lang naman `yon.
Pintura, wallpaper—”
“Kaso mo nga, Greggy, hindi naman tayo

sure na ikaw ang tatay nito. Hindi naman
praktikal na gastusan mo na nang husto.”
“Alam ko.” Humila siya ng upuan at naupo

doon. “Pero gusto kong gawin. Ganito kasi
`yon, Charley, may fifty percent chance ako
d’yan sa baby at pasalamat na ako sa `yo na
iniingatan mo `yong chance ko na `yon.
Kung hindi talaga sa akin, consider it as regalo
ng ninong. Okay?”
“Kakaiyak ka, ih.”
“So, payag ka sa nursery?”
Nagkibit ito ng balikat. “`Di ka naman

papaawat… pero sabihin mo rin kay Andres,
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baka may suggestion siya or something.”
Panira talaga si Lambada. But Greggy

managed to smile. “Sure. Sige.”
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Tasya Fantasia
By Rose Tan

She may not be the fairest but she's definitely
the strongest fairy of all.

Pero may existential crisis si Tasya kaya
napadpad siya sa daigdig ng mga Tawong-
Sawi. Dahil doon, pinarusahan siya ni
Bathalang Kabunian. Naitakda siyang mapa-
exile sa Isla Kinalimutan kung saan hindi na
siya maaalala kahit kailan.

Salamat sa mandirigmang si Kawil, nabigyan
ng isa pang pagkakataon si Tasya.

Na sinayang niya, siyempre.

Dahil natuklasan niya ang lihim ni Kawil.
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UnanG YugtO
Kabanata 1

HAVING EVERYTHING IS BORING.
And she meant “everything,” including

eating all the calories and not getting fat. Or
sick. Ngumanga si Marghena at agad na
lumutang ang isang pirasong chocolate truffle
mula sa platter. Deretso iyon sa bibig niya.
Yup, everything.
Ikinaway niya ang hintuturo sa TV na

nakaharap sa kama. Bumukas iyon. Lumang
pelikula ni Robin Padilla. Ngumiyaw nang
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malakas sabay lundag mula sa paanan ni
Marghena si Danny. Kinalmot nito ang
hamba ng pinto.
Tatawa-tawa si Marghena. “Okay, fine.

Tulfo.” Nagpalit ng channel ang TV.
Sumubsob naman sa carpeting si Danny,
tinakpan ang mata at tainga sa abot ng
makakaya.
Inismiran ni Marghena ang pusa. “It’s my

TV, not yours.” Masyadong elitista ang pusa
niya, nagagalit sa mga pelikula at TV shows
na Pinoy-made, which to her were what they
called “guilty pleasures.” There was something
about them that warmed her cold heart.
Hindi pa Tulfo ang palabas, balita pa. Pero

patapos na, ayon sa channel info. Ikinaway
niya ang hintuturo kay Danny. Naramdaman
naman agad nito ang nangyayari, umarko ang
likod, tumayo ang mga balahibo, umatungal
kasabay ng paglutang nito papunta kay
Marghena. Inabot niya ang pusa.
Nagkakawag ito, nangalmot, nangagat kahit
useless ang pangil nito at mga kuko sa kanya.
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“Um, maybe not everything-everything,”
aniya. Her cat hated her. Kumuha siya ng
chocolate at isinubo kay Danny. “Eat,
panget.” Tatlong kulay si Danny, itim ang
dominant. May patse-patse itong orange at
light gray, laging nakatayo ang mga balahibo
dahil nga galit sa amo kaya mukhang pusa ng
mangkukulam. Marghena laughed at the
thought.
Ayaw ni Danny ng chocolate. Pinigilan ni

Marghena ang mga panga nito, tinitigan
hanggang sa wala nang magawa ang pusa,
kinain ang alam nitong makakasama dito.
“Para magkasakit ka ulet, `tapos dadalhin

kita sa vet.” Dahil bored na talaga siya at saka
wala na siyang maisip na content para sa
YouTube channel ni Danny. Aba, sikat ang
pusa niya sa social media, may one million
followers. Danny knew tricks and he was very
well-trained. He should be, sa loob-loob ni
Marghena.
Sasabihin niya sa vet at sa vlog, nakawala

uli si Danny at may nakain na hindi maganda.
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Iiyak na naman mga lecheng followers ni
Danny.
“Ang dami ko na namang pera. `Kakasawa

na.” Tumingin siya sa TV para palitan muna
uli ang channel pero napatunganga siya sa
balita. “What the—” Initsa niya si Danny,
sabay baba ng kama. Dinig niyang
nagduduwal ang pusa. She ignored the stupid
cat.
Sa katabing kuwarto siya pumasok. Her

office.
“Hello, hello, good morning,” bati ni Jojo.

Malay ba niya kung ano ang pangalan nito.
Tinawag lang niyang Jojo from the root word
‘mojo.’ “Okay ba?”
Korteng borta ang usok na tumayo mula sa

office chair ni Marghena.
“Buhay pa siya!” sigaw niya. “Paano

nangyari `yon?”
“Ummm, kasi hindi pa siya patay?” Nag-

korteng Einstein si Mojojo.
“Exactly! Bakit hindi siya patay?”
“Kasi buhay siya?”

WHIMSICAL E-BOOK CATALOG, MAY 2022



“Jojo!” sigaw at dabog ni Marghena.
“Sino ba kasi `yan?” Korteng Vice Ganda

naman ito. Para itong hologram na hindi
detailed.
“Si—” Napalinga si Marghena sa pinto.

May narinig siya at kinabahan siya. “Shit.”
Dali-dali siyang lumabas ng silid. Nakita agad
niya ang nakaawang na sliding door sa terrace
ng condo unit. “Danny!”
Pero wala na sa terrace si Danny.

Lumundag papunta sa ledge at nanunulay
doon. Nang maramdaman siya, tumakbo at
nahulog.
Gilalas si Marghena. Nasa twenty-third

floor sila. Napadukwang siya sa pasimano.
“Danny!”
Sa parang tent na bubong ng al fresco café

sa ibaba bumagsak si Danny. Ikukumpas na
sana ni Marghena ang hintuturo para
palutangin pabalik sa kanya ang pusa pero
nagkagulo na ang mga tao sa café. Nakaturo
lahat kay Danny na umi-slide na sa bubong.
May mga nakatingala pa.
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Hindi puwedeng mag-magic.
Bumalik siya sa sala. Kasalubong na niya

ang usok na si Jojo.
“Buhay pa si Atassia sabi sa balita!” bulalas

nito.
Marghena rolled her eyes. “Kukunin ko

lang si Danny, tumawag ka ng maligno!”
Hinagip niya ang pinto, natigilan. “May
express padala powers nga pala ako.”
Ikinumpas niya ang hintuturo sa sarili.
Nasa lobby na siya ng building pagkurap

niya. Humangos siya palabas. Wala na sa
vicinity ng café si Danny.
“Where did he go? The cat?” tanong niya

sa mga naroroon.
“He ran that way,” sabi ng isang babae,

nakaturo sa direksiyon ng park. “He fell from
upstairs, is he yours? From what floor are
you?” Nang-aakusa na ng negligence ang tono
at hitsura ng babae.
Nginitian ito ni Marghena. Makalbo ka,

puta ka. Tumakbo na uli siya. Mga ten
minutes bago tumalab sa babae ang sumpa
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niya. At walang magkakasyang peluka sa `yo,
dagdag pa niya. The more ill will, the better.
“Danny! Where are you, kitty-kitty-

mingming.” Nahawi ang mga taong naglipana
sa park pagdaan ni Marghena. Hindi iyon
magic. Talaga lang ubod siya ng ganda—iyon
ang magic. “Danny!”
There he was.
Hawak ng isang batang lalaki. Mga three

years old. Nangunyapit sa bata si Danny
pagkakita kay Marghena.
“Hi, baby, give me the cat.” Nilapitan ni

Marghena ang bata.
“No!” Itinakbo ng bata si Danny.
“Shit.”Madapa ka.
Nadapa ang bata, nabitiwan si Danny.

Pero agad dinaluhan ng mga tao ang bata na
agad namang bumangon at nahagip uli ang
pusa.
Pasimple nang ikinumpas ni Marghena

ang hintuturo, come to me you little twat.
Nagtatatakbo pa rin ang bata, at si Danny,

hindi sumusunod sa kumpas ni Marghena.
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Hindi humuhulagpos sa bata.
“What the...?” Ipinagpag ni Marghena ang

hintuturo, inulit ang kumpas.
Wala talaga. Hindi tumatalab kay Danny.
Low batt na ba siya? Nalo-low batt ang

powers niya?
Pinagtitinginan siya sa park kaya hindi

niya ma-magic ang sarili na mawala doon.
Nagtatakbo na lang uli siya pabalik sa condo
building. Nag-elevator na lang siya.
Kailangan din niyang mag-isip saglit.
Paanong hindi na tinalaban ng powers si

Danny?
Tinesting niya kung may powers pa siya.

Ikinumpas niya sa mga ilaw ang hintuturo.
Namatay ang mga ilaw. Binuhay uli niya.
May powers pa siya.
“Sa unit ko.” Isang kurap lang, nasa sala na

siya. “Inaay-yaaay!”
May higante sa loob ng unit niya.

Higanteng kabayo—hindi, tao.
“Ano `yan? Sino `yan?” Nagtago siya sa

dulo ng sofa.
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“Si Rikrik, tropang Kailawman. Rikrik,
meet your mistress, Marghena,” sabi ni Jojo.
Yumuko ang taong-kabayo. “At your

service, Binibini.” Kaboses ito ng
Transformers. Hindi ito kalahating-tao at
kalahating kabayo, bagkus ay nakatayo na
parang tao pero sa kabayo ang mga paa, May
balahibo ng kabayo mula sa puson hanggang
hooves. Iyon na siguro ang pantalon pero
hubo pa rin. Nakalawit ang… Shit, ang laki!
At walang balahibo sa genitals ang lintik.
Ang upper body at mga braso,

panglalaking mas borta pa kay The Rock.
Kayumanggi na namumula ang balat. Pula rin
ang mga mata. Ang mukha, pahaba gaya sa
kabayo. Malalaki rin ang mga ngipin, parang
Apeng Daldal. Mahaba ang buhok na
Mohawk, itim na itim.
“Ti—Ti—” anas ni Marghena, nakaturo

kay Rikrik.
“Ay, churi naman. Magsalawal ka nga,”

sabi ni Jojo at sa isang iglap, naka-boxers na si
Rikrik.
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“Ti-Tikbalang `yan?” stutter pa rin ni
Marghena, kandatingala kay Rikrik.
Bumungisngis naman si Jojo. “Akala ko,

shookt ka sa titi, eh. Oo, tikbalang `yang si
Rikrik. Sabi mo tumawag ako ng maligno.”
Pagkarinig sa “maligno,” naalala ni

Marghena ang nangyari. “Si Danny, hindi
tinatablan ng powers ko. Ano’ng nangyari,
Jojo? Nakuha siya ng bata, hindi ko siya
mabawi.”
“Ah!” tango ng usok na si Jojo. “Kasi ang

mga bata ay may Uli-Uling Pasulong. At
ikaw,” nasa harap na harap na ito ni
Marghena, dinuro pa siya. “Sa Uli-Uling
Patanggi ka lang may powers dahil madami ka
nang offense kay Kabunian.”
“Eh, ikaw?”
“Likewise. You have corrupted me,

Marghena.” Naging korteng Nora Aunor as
Flor Contemplacion ito, binabayo ang
dibdib. “I was not a pig! Now I am a pig!”
“Hindi ko mababawi si Danny?”
“Abangan mong mapadpad sa Uli-Uling
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Patanggi.” Naging normal na usok si Jojo—
kung normal sa usok ang pagsasalita.
Sumabad si Rikrik. “Ano ba ang

maipaglilingkod ko, Magandang Binibini?”
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Naughty Nadia
By Vanessa

Nadia and Sancho are unlikely childhood
friends, one naughty and one nerdy. They
protect each other until they are driven apart
by circumstances beyond their control.
Naghiwalay ang kanilang landas na puno ng
hinanakit. Sancho hates Nadia. Nadia hates
him right back.

Year later, as Nadia is desperately trying to
make some money, they meet again. Nadia is
supposed to be some guy’s “birthday gift.”

“Some guy” turns out to be Sancho, a
complete and totally different person now—
big, buff, tall, long-haired, tattooed, and all
that jazz. Muntikan na itong hindi makilala ni
Nadia. She remembers the past. Ito ang
matiyaga sa kanya, ang tagapagligtas niya,
tagabigay ng chocolates, tagapakinig.
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Pero ibang-iba na si Sancho at parang ni hindi
siya nito naaalala. His first words after taking
his shirt off are, “So are we gonna start this
century or what?”
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Chapter One

“Gusto mong mapalo uli? Maldita ka talagang
bata ka! Isusumbong kita sa tatay mo! Sinabi
ko nang bawal pitasin `yang mga mangga ko!
Ang maldi-maldita mong bata ka! Akin na
`yan!”
Inilabas ni Nadia ang dila kay Aling

Saleng, bitbit ang laylayan ng daster na
ginawang pansalo ng mga mangga, saka
tumalilis palayo. Panay ang tili niya, tawa
nang tawa habang hinahabol ni Aling Saleng
na madamot. Hindi naman nito kayang
ubusin ang mangga sa mga puno nitong
punggok. Ang mga mangga nito ang gusto
niya kahit lasang-gamot daw, sabi ng iba
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niyang kalaro. Sarap na sarap siya sa apple
mango at si Aling Saleng lang ang mayroong
ganoon.
Nakatira siya sa farm na pagmamay-ari ng

mayamang pamilya. Magsasaka roon ang
kanyang mga magulang, maging ang kanyang
lolo at lola. Pero sila lang sa anak ng lolo at
lola niya sa ama ang magsasaka. Ang iba sa
mga ito ay nagsisipagtrabaho sa ibang bayan.
Ang pamilya naman ng kanyang ina ay
tagaprobinsiya at ang iba ay nasa abroad. Pero
hindi sila malapit sa mga iyon.
Halos nine years old na siya at grade three

sa pasukan. Masaya naman ang kanyang
buhay sa farm, kahit pa nga ang gusto sana
niya ay maging tulad ng anak ng amo nila, si
Isobel. Minsan lang niya ito makita dahil sa
Maynila nag-aaral. Gusto niya ang lahat ng
gamit nito. Sana mayaman din sila. Pero
habang hindi pa sila yumayaman, masaya na
siyang manguha ng mga mangga ni Aling
Saleng.
Hingal na hingal siya nang makarating sa
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bakod ng farm. Lumingon siya at nakitang
sumusunod pa rin si Aling Saleng sa kanya
kahit na halatang pagod na pagod na ito.
“Impaktang bata `to!” singhal ng babae,

nakakapit na sa mga tuhod.
Kumaway-kaway siya gamit ang isang

kamay, habang ang isa ay nakahawak sa
nakataas na laylayan ng daster na sumasalo sa
mangga. “Thank you po. Bow.”
“Bruha ka! Sige, lumabas ka diyan,

isusumbong kita sa tatay mo!”
“Sige lang po,” pakanta niyang sabi,

ngiting-ngiti, saka ito binelatan.
“Ipinaglihi ka sa bruha na bata ka!”

patuloy nito.
Siya naman ay yumuko para kumasya sa

barbed wire na bakod, saka tumawid sa
kalsadang hindi pa sementado. Sa susunod na
taon daw ay sesementuhan na iyon kaya mas
tataas daw ang halaga ng mga lupain, ang
madalas sabihin ng kanyang lolo. Sayang daw
na hindi sila nakabili noong araw.
Nang makatawid ay naglakad na lang siya
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dahil hindi na sumunod pa si Aling Saleng.
“Winner ako,” bulong niya, patuloy na

naglakad papasok ng lupaing saulado na niya
ngayon. Ilang ulit na siyang nagpupunta
roon. May kaibigan na rin siyang nakilala, si
Sancho. Ito ang anak ng may-ari ng lupain.
Nang mapagod sa paglalakad ay

pumuwesto siya sa ilalim ng punong mangga.
Sinimulan na niyang ngatngatin ang isang
prutas, habang ang iba ay nasa kandungan
niya.
“H-hello.”
Napalingon siya agad sa likuran nang

marinig ang tinig ni Sancho. Palagi itong
ganoon magsalita, nauutal. Hindi naman ito
sadyang utal, parang mahiyain lang talaga.
Mabait din ito at palagi niyang nauutong
bigyan siya dos, minsan ay five pesos, depende
sa maisipan niya.
Agad siyang ngumiti. “`Di ba sabi mo

gusto ni Mama mo ng apple mango? Ito, bale
malalaki ito, tatlo. Five pesos ang isa.”
Tumango ito at dumukot ng beinte sa
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bulsa. “Here.”
Agad niya iyong kinuha at ibinulsa.

Ibinigay niya sa kaibigan ang dalawang
mangga, habang ang dalawa pa ay sa daster
binitbit nang makatayo para patuloy na
makain ang hawak na mangga habang
naglalakad sila patungo sa bahay nina Sancho.
“Put your dress down,” anito.
“Ha?”
“Ibaba mo ang damit mo.”
“Hindi ko pa ubos itong mangga ko,”

reklamo niya.
“We can’t show people our underpants,”

anitong itinuro ang pang-ibaba niya.
“Anderpans pala ang tawag dito? Hindi,

boyleg ito,” aniya. Iyon ang tawag sa suot
niyang imported, padala ng anak ni Aling
Juaning na kapitbahay nila at best friend ng
kanyang lola.
“But it’s still underwear,” anito.
“Ano `yon?” Hindi niya alam ang salita.

Kanina “anderpans,” ngayon naman
“anderwer.” Iisa lang ba iyon? Magaling
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masyadong mag-Ingles ang kanyang kaibigan.
Mas matanda ito ng dalawang taon sa kanya
pero magkasing-level lang sila sa school dahil
tulad ngayon, pasukan man ay hindi ito
pumapasok dahil nagkasakit daw. Iyon din
daw ang dahilan kung bakit nasa probinsiya
ito, sa halip na sa Maynila. Ang lupain daw na
iyon ay binili ng mga magulang nito dahil
sariwa ang hangin doon na siyang kailangan
ng mga baga ni Sancho.
“Never mind.”
“Anong nevermayn?”
“Hayaan mo na,” anito.
Patuloy siyang kumain at nang matapos ay

ibinato ang buto ng mangga sa kung saan.
Binitbit na lang niya ang mga mangga.
Minsan, naaawa siya kay Sancho kasi nang

maglaro sila ng langit-lupa ay bigla itong
hinika at dahil doon, nakagalitan siya ng
mommy nito. Magmula noon, hindi na niya
niyaya si Sancho na maglaro ng nakakahingal.
Giit ni Sancho ay huwag daw niyang pansinin
ang mommy nito na masyado lang daw
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mapag-alala. Reklamo niya kasi ay parang
galit naman sa kanya ang matanda.
Nakakaawa naman talaga si Sancho, kung

tutuusin. Palagi lang itong nasa loob ng bahay
at palaging may tumitingin kung basa na ba
ang bimpong nakasuksok sa likod ng pang-
itaas nito. Noong sinumpong pa ito ng hika
ay takot na takot siya. Noon lang siya
nakakita ng taong sumisipol ang paghingang
malakas. Napaiyak siya sa takot at lalo pang
ngumalngal nang pagalitan ng mommy nito.
Sa lahat ng taong pinapagalitan siya, ang

mommy lang ni Sancho ang sadyang
nakakatakot, si Tita Pat. Nag-iisang anak nito
si Sancho. Nagtataka rin minsan si Nadia
kung bakit matanda na si Tita Pat kahit bata
pa si Sancho. Parang mas malapit sa edad ng
lola niya si Tita Pat kaysa sa edad ng nanay
niya.
“Sana matuwa ang mommy mo dito,

Sancho. Kasi palagi naman siyang mataray sa
akin,” angal niya. Kahit pinapayagan siya
niyong tumuloy sa bahay ng mga ito ay
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naiinis naman kapag isinasama siya ni Sancho
sa itaas ng bahay. Hindi niya alam kung bakit
pero naisip niya na siguro ay dahil tulad din
kina Isobel, hindi siya puwede sa ibang lugar
ng bahay. Ang paliwanag ng kanyang nanay,
ganoon daw talaga kasi hindi naman siya
kaibigan o kamag-anak. Ang sabi niya ay
kaibigan naman siya ni Isobel, pero ang giit
ng nanay niya, amo daw niya ito at hindi
kaibigan, kahit pa magkalaro sila tuwing nasa
farm ang bata.
Mayaman din si Sancho kaya siguro

parang amo na rin ang dapat niyang turing
dito, kahit pa nga hindi naman ito ang
nagpapasahod sa kanyang pamilya. Ganoon
siguro ang mayaman at mahirap. Kaya siya,
pagdating ng tamang panahon, ay kailangang
maging mayaman. Iyon ang pangako niya sa
mga magulang. Sila ng kanyang mga kapatid.
Apat silang magkakapatid. Siya ang

pangatlo at nag-iisang babae. Ang mga
kapatid niyang lalaki ay nasa high school na,
isang first year at isang second year. Ang
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bunso nila ay four years old pa lang. Wala
tuloy siyang kalaro. Ayaw naman ding
paalagaan sa kanya si Bert, ang bunso nila,
dahil nahulog sa upuan noong siya ang
nagbantay at nabukulan. Ang sabi ng kanyang
ina, hindi raw kasi siya marunong sumunod
sa habilin dahil matigas ang kanyang ulo.
Hindi siya naniniwala na matigas ang

kanyang ulo. Nagkataon lang na nakalimutan
niyang mayroon siyang alagain at nalulong sa
pagtingin ng magazine na nahiram sa
kapitbahay. Tisay na tulad niya ang mga
babae roon at para ba siyang nainggit sa
kintab at kinis ng mga mukha ng mga model.
Sa lugar nila, siya lang ang tisay at iyon din

ang palayaw niya sa ibang magsasaka. Kapag
sinabing “Tisay,” siya na agad iyon. Kapag
sinabing si “Maldita,” siya rin iyon. Ang sabi
ng lola niya ay kamukhang-kamukha raw niya
ang lola nito na isang Kastila. Totoo dahil
nakita niya ang mga naninilaw na picture
noon at kamukha nga niya. Walang
ipinagkaiba halos ang kanilang hitsura,
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maliban sa hindi kasingtingkad ng buhok
niya ang buhok nito. Kung hindi lang
matanda na ang picture, maiisip niyang baka
siya mismo iyon. May kuha kasi ito noong
kasing-edad niya.

“Pero ang ugali mong bata ka, hindi ko alam
kung saan mo namana. Wala ni isa sa pamilya
natin ang ganyan. Kahit naman sa pamilya ng
nanay mo’y walang ganyan kamaldita. Ay, ewan
ko na kung saan mo nakuha ang katigasan ng
ulo. Ipinaglihi ka yata sa bruha, eh,” sabi ng
kanyang lola noon lang nakaraang linggo
dahil nahuli siya nitong hindi sinabon ang
kutsarang ginamit na pampahid ng peanut
butter sa tinapay. Kinawkaw lang niya iyon sa
tubig, saka ibinalik sa lalagyan. Tinatamad na
kasi siyang maghugas. Nasermunan siya pero
sanay na siya sa sermon kaya ngumiti na lang
siya. Alam niya naman na hindi siya
mapapalo at kahit paluin pa siya, hindi
naman masakit.
“Mabait naman si Mommy,” ani Sancho.

“Sinabi ko sa kanya na wala kang kasalanan na
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naglaro tayo noon.”
“Hindi ko naman talaga alam na totoo

pala na may hika ka. Akala ko hindi totoo.
Nag-sorry naman ako sa mommy mo pero
ayaw niya namang makinig sa akin.” Lumabi
siya, hindi matanggap na galit pa rin sa kanya
ang nanay ng bagong kaibigan.
“Hindi naman siya galit sa `yo.”
“Wala naman akong paki kahit galit siya sa

akin, basta gusto kong sumama sa aircon.”
Ngumisi siya. Iyon ang pinakagusto niya sa
lahat, ang pumunta sa kuwarto ni Sancho
dahil may aircon. Hindi lang aircon, mayroon
pa itong PlayStation at magandang computer.
Hindi computer na tulad ng pinarerentahan
sa tabi ng school, kundi laptop. Sa
pagkakaalam niya ay mahal ang ganoon.
Kapag nasa kuwarto sila ni Sancho,

madalas na naglalaro lang siya ng PlayStation,
o kung hindi man ay nanonood sila ng
cartoons sa malaki nitong TV. Ang sarap
kayang maupo sa silyang kung tawagin pala
ay “bean bag.” Kung minsan, sa sobrang sarap
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ng lamig ay nakakatulog na siya roon at
nagigising lang kapag tinawag na siya ni
Sancho dahil kakain na raw.
Kahit ang pagkain nito ay palaging

masarap at dinadala pa ng kasambahay sa
kuwarto. Hindi basta-basta ang spaghetti ng
mga ito, pero medyo maasim. Wala siyang
reklamo dahil madaming sangkap, hindi
tulad ng spaghetti nila na corned beef ang
sinasahog. Madalas din na mayroong cake at
ice cream at hindi rin nawawala ang paborito
niyang Coke.
Kung minsan ay nagbubulsa siya ng

cookies pero nagpapaalam siya sa kaibigan.
Bad kasi ang magnakaw kahit parang minsan
ay naiisip niya na siguro ay walang
makakakita kung iuuwi niya ang chocolates.
Madami ding ganoon si Sancho at ang
nakagpatatakang tunay ay hindi man lang ito
interesado. Bihira itong kumain ng
chocolates. Kaya siguro maganda ang ngipin
at hindi tulad ng sa kanya na kailangang
pastahan kapag may pera na ang nanay niya.
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Sumasakit na kasi at ang sabi ng dentista
noong nakaraang buwan, kailangan na raw
agapan.
“Nagpaalam ka ba sa inyo?” tanong ni

Sancho. Iyon ang madalas nitong tanong sa
kanya.
Tumango siya, hindi magawang

makatingin dito. Hindi siya nagpaalam dahil
siguradong may maiisipang iutos sa kanya ang
kahit na sinong pagpaalaman niya.
Tinatamad siya. Ang gusto lang niya ay
kumain ng ice cream at mag-aircon.
“No, you didn’t,” anito.
“Nagpaalam ako,” giit niya, tumingin dito

pero nagbaba rin ng tingin, saka patay-
malisyang palundag-lundag na nagpatiuna.
“You’re too old to be skipping,” anito,

parang natatawa.
“Alam mo, mag-Tagalog ka na lang.”
“Wala si Mommy ngayon.”
“Eh, `di mas maganda,” aniya, ang lapad

ng pagkakangiti.
“You’re a very naughty girl.” May pagsaway
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ang tinig nito.
Napahagikgik siya. Narinig na rin niya

iyon mula sa iba. “Honest lang naman ako,
Sancho. Kasi galit naman sa akin ang mommy
mo talaga.”
“Fine. But she’s my mom.”
“Alam ko naman. Sorry na. Pakakainin mo

ako ng cake? May chocolates ka ba? Saka
`yong masarap na biscuit na nasa lata.”
“Sure.”
Tuwang-tuwa si Nadia. Nang makarating

sila sa bahay ng mga ito ay itinapat nito ang
daliri sa bibig. “Sshh. Yaya’s asleep.”
Ito lang ang kilala niyang mayroong yaya

kahit hindi na baby. Ito at si Isobel. Ganoon
yata ang mga mayaman, kahit matanda na ay
may yaya pa rin.
Tahimik nilang dinaanan ang yaya ni

Sancho sa sala, naghihilik sa sofa. Nagtungo
sila sa kusina at doon ay sinabi ni Sancho sa
kasambahay na ipaghanda sila ng pagkain.
Lahat ng gusto niya ay ipinasilbi nito, may
kasama pang spaghetti. Hindi talaga
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maintindihan ni Nadia kung bakit kahit
walang may birthday ay mayroong cake at
spaghetti sina Sancho. Siguro ay dahil
mayaman.
“Alam mo, Sancho, kapag lumaki na ako

yayaman din ako at bibili ako ng ganitong
bahay,” pagbibida niya.
Nagsalita si Aling Celia, ang kasambahay.

Kaklase niya ang anak nitong si Didith.
“Hindi masamang mangarap.”
“Inggit ka po ba?” tanong niya rito, hindi

gusto ang parang pang-iinis sa tono nito.
“Aba’t talagang—”
“Aling Celia, no, please. She doesn’t mean

it. She’s just...”
“Kaya naiinis diyan ang mommy mo, eh,

maldita kasi. Sagot nang sagot sa
nakatatanda.”
“Hindi naman ako sumasagot sa mommy

mo, Sancho. Saka ito naman kasing si Aling
Celia, alam ko naman na naiinis din sa akin.
Siguro dahil sinumbong ko si Didith noong
nahuli kong nagkodigo noong periodic
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exam.” Itinaas niya ang noo, proud
sumbungera.
Ayaw patalo ni Aling Celia na biglang

naglabasan ang mga ugat sa leeg. “Napatawag
pa ako sa principal dahil sa `yong bata ka!
Hindi naman daw nagkokodigo, sinabi mo
lang dahil hindi ka pinakopya.”
“Aling Celia, enough,” ani Sancho.
Hindi papatalo si Nadia. “Bakit naman po

ako kokopya kay Didith, eh, mas bobo pa sa
`kin `yon? Seventy-four nga `yon sa English.
At least ako, ninety-one. Siya ang hindi ko
pinapakopya kasi hindi siya nag-aaral. Asa
lang siya sa katabi. `Tapos kapag recess, ang
ingay-ingay sa canteen, nagpapa-cute doon
kay James na anak ni Teacher Abby. Hindi
naman siya pinapasin kasi sa akin `yon may
crush.”
“Maldita talaga `tong isang `to, eh!”
Bago pa siya mahagip ng kamay ng babae

ay nakayuko na siya at sumiksik sa ilalim ng
mesa. Sarado iyon sa side ni Aling Celia.
Narinig niya ang tinig ni Sancho.
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“Enough! Aling Celia, I will tell my
mother if you don’t stop! She’s a child!”
“Makaisa lang ako, Sancho. Isang pingot

lang sa galyitang `yan!”
“No! She’s a child!” mariin ang tinig ni

Sancho. “And she’s my friend. Please. Let’s not
make this a big deal. Tama na po, Aling
Celia.”
Narinig niya ang pagbuntong-hininga ng

babae. Narinig niya ang tinig ni Yaya Lai.
“Ano’ng nangyari?”
Si Aling Celia ang nagsalita. Halata sa tinig

nito ang matinding inis kay Nadia na nasa
ilalim pa rin ng counter. Nakakapit siya sa
binti ni Sancho. Matabang babae si Aling
Celia at payat siya. Isang bangas lang nito ay
manghihiram siya ng mukha sa aso. At
mukhang gigil na gigil ito sa kanya. Hindi
niya maintindihan kung bakit. Totoo lang
naman ang lahat ng kanyang sinabi.
Kunsabagay, ilang ulit nang sinasabi sa

kanya ng lola niya na masyado raw siyang
matabil. Pinalo siya nito nang sabihin niya sa
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kumpare ng lolo niya na si Ka Igme na isa
itong sugarol, ayon na rin sa lola niya. Dahil
doon, nagtampo ang matanda kaya tuloy
napalo siya ng kanyang lola. Hindi raw lahat
ng totoo ay dapat pang sabihin. Kaya hindi na
lang niya sinabi rito na may tinga ito sa
unahang ngipin. Nang gabing iyon, umuwi
ito at nahihiyang kinuwentong nangomunyon
pa raw ito at ngumanga sa pari nang
mayroong tinga ng malunggay sa ngipin na
natuklasan lang nito nang gumamit ng banyo.
Saka niya sinabi na nakita niya pero hindi
sinabi rito dahil, “Ang sabi ninyo, hindi lahat
ng totoo ay dapat sabihin, Lola.”
Napalo siya nito nang araw na iyon. Kaya

hindi rin niya maintindihan minsan ang mga
matanda. Sala sa init, sala sa lamig. Basta ang
sabi naman sa school, mula sa pagkalaki-
laking cutout na felt paper sa pader ng
classroom nila, “Honesty is the best policy.”
“Ano ba `yan, Celia? Katanda-tanda mo

na, eh, papatol ka pa sa bata?” ani Yaya Lai.
Mabait naman ito sa kanya.
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“Eh, nakakapikon ang impaktang batang
`yan, eh. Kaya ayaw ni Ma’am diyan, eh,
maldita kasi masyado! Pauwiin mo na `yan,
Lai, at ayaw naman ni Ma’am na nandito
`yan.”
“Hindi `yan totoo. Walang ibang

nakakalaro ang alaga ko,” pagtatanggol ni
Yaya Lai sa kanya. Love niya ito talaga.
“Sabi ko naman papupuntahin ko dito si

Didith, pero ayaw mo!”
“Hindi naman sa pag-aano, Celia, pero

mas mabilis pa sa `yo ang kamay ng anak mo.
Ano, akala mo hindi ko alam? Akala mo hindi
alam ni Madame? Inoobserbahan ka lang at
malapit ka na.”
Sa puntong iyon, nawalan ng kulay ang

mukha ni Aling Celia. “Hindi ko a-alam ang
sinasabi mo, Lai!”
Umismid si Yaya Lai. “Hindi alam...

Tumigil ka! May listahan si Madame ng lahat
ng porselana, `tapos nakita ni Dodong sa
bahay mo noong ihatid ka!”
“Sinungaling si Dodong!”
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“`Wag mong pag-initan ang bata dahil
lang hindi ko gustong si Didith ang makalaro
ng alaga ko. Mga bata, magpunta na kayo sa
kuwarto,” ani Yaya Lai.
Binelatan ni Nadia si Aling Celia, saka

hinawakan si Sancho sa kamay. “Tara na!”
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SOA 1: Letters for Miguel
By Vanessa

Antonella Cervantes, a rich man’s young
widow, returned to the town she hated.
Umalis siyang pinagtawanan na ay ginawa
pang pulutan sa tsismisan. All because her
young heart fell madly in love with Miguel
Perez, whom everyone said was the most
likely to succeed in life.

Ang inabutan ni Antonella sa San Simon ay
scam, demanda, at nakapagtatakang mas
malaking disappointment nang malamang
hindi pala nagtagumpay si Miguel, tulad ng
iniisip niya. Isa itong tambay na ume-extra-
extra bilang rider. Sweet karma after
everything he put her through, but she
couldn’t find joy in his misery—even if he’s
still as arrogant as before! Binibigyan niya na
ng tip ang lalaki, ang sabi pa, “Hindi ko
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kailangan `yan. Kiss na lang, tutal hindi tayo
naka-honeymoon nang `ayos no’ng araw.”
Parang ang sarap nitong ibalibag. She couldn’t
believe she had written hundreds of letters for
the man, even if his replies were always short.
At ngayon ay isa itong tambay na nanghihingi
ng halik. She almost gave it to him, too!
Marupok siya pagdating dito. A few days later
though, he surprised her as he’s with the
farmers who hated her with a passion. Ito pala
ang nagsampa ng kaso sa kanya. For the very
first time, he wrote her a very long letter—
and it’s because he’s suing her!

Puwes, haharapin niya ito. She told him,
“Bring it on, Miguel!”

“‘Attorney’ ang tawag nila sa akin dito pero
dahil muntik mo na `kong napikot no’ng
araw, tatanggapin ko na rin `yan, kahit ang
suplada mo sa akin. Parang nakalimutan mo
nang dati, eh, ninanakawan mo ako ng halik,”
anito, sabay kindat.
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She gave him the middle finger, totally
unbecoming of a well-respected tycoon’s
widow.
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Chapter 1
“You’re a big liar, Carlos Cervantes… You
promised you will not leave me.”
Ang mga luhang pinigil ni Antonella ay

umagos na. Gaano katagal nga ba niyang
pinigilan ang sariling umiyak dahil alam
niyang hindi na siya titigil? All those nights
she told herself that Carlos was still there, that
he was just busy. She told herself these lies just
so she can go on living without him.
Carlos was not the love of her life though.
He was not “the one.”
He was the safe choice, the one a girl

would choose for security.
At sa totoo lang, pinakasalan niya ito
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noong mga sandaling baliw siya sa
pamamahal sa iba, sa pagkabigo, sa
pagkapahiya. She never realized that she was
actually choosing a meaningful life with
Carlos.
Naaalala pa niya ang sandaling na-realize

niyang kasal na sila at anong hagulgol niya.
Carlos offered her a shoulder to cry on… Saka
nito sinabi na hindi pa naipapasa sa registrar
ang kanilang mga papel kaya puwede pa raw
na mapigilan ang kanyang pagiging Mrs.
Cervantes.
Carlos was her hero. He picked her up

when she didn’t even have the energy to pick
her own self up. And they lived a happy life
for many years. Seven years. She was barely
legal when they got married. She was twenty,
he was forty.
He became her rock and she liked to think

she provided him with security as well as years
went on. Siguro ay isang taon lang naman
siyang nag-adjust sa panibagong buhay.
Carlos never forced her to be anything she did

WHIMSICAL E-BOOK CATALOG, MAY 2022



not want to be. Pero ipinakita nito sa kanya
ang kalidad ng buhay na kaya niyang
makamit, ang potensiyal niyang hindi nakita
ng iba.
She was driven to succeed because Carlos

was a very successful man. Isa itong
negosyante. He was eccentric, many people
said. He didn’t have a lavish lifestyle though
he was more than capable of having one. He
didn’t spend on luxury cars or yachts, but on
helping poor communities all around the
world.
Kasama siya nito sa iba’t ibang sulok ng

daigdig at doon niya natuklasan na ang
mundo ay masyadong malaki para
magmukmok sa isang sulok niyon at iyakan
ang isang lalaking ininsulto siya.
Miguel.
God, it had been so many years since. Bata

pa sila noon. Ano na nga kaya ang lalaki
ngayon? Hindi niya alam at hindi na rin siya
interesadong malaman. As far as she was
concerned, her life was great as is. Kung sana

WHIMSICAL E-BOOK CATALOG, MAY 2022



lang ay hindi nawala ang kanyang asawa sa
isang aksidente. Sakay ito ng maliit na
eroplanong nag-crash. He was on his way
back to her after providing potable water
supply in some rural communities in
Mindanao. Kasama nito sa Cessna plane ang
piloto at dalawang bodyguards. He even
called her before the flight and told her how
happy he was about the project’s success.
Napahagulgol na siya habang nakatingin

sa lapida nito. Nasa isa itong musoleo, kasama
ang mga magulang. He was an only son.
Maagang binawian ng buhay ang mama’t
papa nito. There was no place in the
mausoleum for her and that was all right.
Carlos never thought it was important where
they both lay in death. Hindi ito ganoong
klaseng tao. He was the kind of person who
would gladly set her free if she wanted that
and if she told him that would make her
happy.
Because Carlos was the most selfless man

Antonella had ever known. Wala yatang araw
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ang dumaan na hindi niya nahiling na sana ay
katulad ng dito ang pasensiya niya. But they
were two separate individuals and he loved
her for everything that she was anyway.
Overtime, she managed to love him, too.
Isa iyong uri ng pagmamahal na sa palagay

niya ay mas mahalaga sa buhay. It was an ideal
kind of love. It was calm. It was peaceful. It
made her feel secure. Ang wala roon ay ang
mga pakiramdam na isinusulat ng mga
nobelista, ang mga damdamin na
naramdaman niya noon para kay Miguel.
And what good did that feeling serve her

anyway? Only bad things. Napahiya siya sa
buong barangay, napag-usapan, kumalat pa sa
ka-batch nila ang balita noong halos
kasisimula pa lang ng Facebook. Mabuti na
lang noon pa nangyari, kung hindi ay baka
naging meme pa siya. Pinulutan siya ng mga
taong kilala niya mula pagkabata. She was
ridiculed, she was called names, she became
the butt of the jokes. Kaya nga wala siyang
inaapruban ni isang friend request sa bagong
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account kapag galing ng San Simon ang tao.
Well, except for a chosen few. Iyon lang mga
nagtanggol sa kanya noong araw.
Hanggang ngayon, sa tuwing naaalala niya

ang nangyari noon ay nangingilabot pa rin
siya sa kahihiyan. It was weird because she was
not supposed to feel shame. Hindi ba at mas
nakakahiya ang mga taong pinagtawanan ang
isang taong wala namang kasalanan sa mga
ito?
And all because of a man she had been

dreaming of since she was a child. Grade three
nang una niyang makita si Miguel at hindi na
siya tumigil hangaan ito. Nabaliw siya sa
lalaki. There was a time when she thought
that they could be together. How wrong she
was.

Carlos… Hinaplos niya ang nitso ng
asawa. It was too cold and… dead. Indeed, he
had left this world because anywhere he was
was a warm place. He was an inspiration. He
made her feel beautiful when growing up she
was told she was ugly and that no one could
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love her, not even her own father.
Kaya raw pinikot na lang niya si Miguel.
Now she was crying for a completely

different reason. Hinayaan lang niya ang
sariling umiyak. She must have cried for an
hour, stopping every once in a while to take it
all in, the thoughts that she had refused to
keep in her mind for she had so many things
to do when Carlos passed away. Hindi naging
madali ang lahat pero kinaya niya.
Namana nito ang negosyo sa mga

magulang at napalaki sa paraang ni hindi niya
kayang ma-imagine, lalo na at hindi alipin ng
trabaho ang lalaki. But he was a brilliant,
brilliant man and was able to enjoy his life
while building a company. Lahat ng iyon ay sa
kanya na ngayon. She was now one of the
richest women in Asia.Walang kamag-anakan
si Carlos. It was a pity he couldn’t sire
children. Mahina rin ang sexual drive nito at
ilang ulit na sinabi sa kanya na kung gusto
niyang tugunan ang mga pisikal na
pangangailangan sa iba ay wala itong
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magiging reklamo.
Napaiyak na naman siya nang maalala ang

mga sinabi nito. She knew that must have
been painful to him, and yet he was willing to
do everything to make her happy. At hindi
lang iyon dahil sa mahal na mahal siya nito
kundi dahil ganoon ang natural nitong
paniniwala sa buhay—na masyadong
limitado ang oras ng isang tao sa mundo,
isang bagay na naunawaan nito nang
pumanaw ang mga magulang. He said that to
ask someone to live in a way that made the
person unhappy should be a crime. Palaging
ganoon si Carlos, bukas ang pag-iisip, hindi
nanghuhusga.
And now, she sometimes felt so lost

without him. Iniwan siya nito nang hindi
man lang siya handa. He promised to always
be there for her and now all she had was an
empty house without his presence to make
her feel sane again. Nakakabaliw mawalan ng
isang mahal sa buhay sa ganoong paraan.
Hindi man lang siya binigyan ng oras para
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makapag-adjust. She also had to respect his
wish to be buried immediately. Noon pa man
ay napag-usapan na nila iyon. He just said
that if his time comes, he wanted a closed
casket and three days maximum wake.
She buried him on a Sunday and the very

next day, she was supposed to take care of
everything he left. And the suspicion that she
killed him or had him killed, which was
absurd because Carlos was her best friend, her
confidante, her husband.
Hanggang ngayon, “black widow” ang

alam niyang tawag sa kanya ng iba. Bulung-
bulungan lang noong una pero nakararating
sa kanya. But then some socialite coined the
term as if she had been killing off husbands
left and right. She posted her comment on
social media. Hindi siya pinangalanan pero
halatang siya ang tinutukoy. Oh, Raggedy
Anne who had almost pedophilic relations with
a man half her age, and later on mysteriously
died in an “accident.”
Hanggang ngayon ay mainit ang ulo niya
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sa socialite na iyon. She was a sad housewife
to a man who had shares of the company.
Binili niya ang shares ng mga ito nang agad
ibenta sa pagkamatay ni Carlos. Walang
tiwala ang mga ito sa kanya kaya nagbenta
agad-agad. She had money so she bought
them off. Kasalanan ba niyang hindi
bumagsak ang negosyo, tulad ng inaakala ng
mga ito?
Everyone can call her a black widow for all

she cared. Fuck them all. Carlos never liked
them anyway.
Tumayo siya mayamaya at muling

hinaplos ang nitso. It was sparklingly clean.
She paid someone to clean it every single day.
Every single day. Alam niyang wala na roon si
Carlos at malamang ay natatawa ito ngayon sa
kanya dahil sa kanyang ginagawa. He had
always said that death was but a part of the
process. Sa isang banda ay tanggap niya iyon,
na doon nagtatapos ang lahat sa mundo, pero
sa kabila naman ay hindi niya kayang i-let go
si Carlos.
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“I’m going back to San Simon, just so you
know.” Ngumiti siya. “You can stop teasing
me about it, too.”
Pinunasan niya ang mga luha. Palagi

nitong sinasabi noon na naduduwag siyang
harapin ang tsismis kahit nasa San Simon ang
solusyon sa burden niya. It was there that she
got broken and it was there that she just
might put the pieces back together. Hindi
niya alam kung sang-ayon siya sa ideyang iyon
pero simple lang naman ang sinabi ni Carlos
noon—na asikasuhin niya ang mga naiwan
niya sa San Simon at kung sakaling maayos na
ang lahat ay makapagdedesisyon siya kung
ano ang gagawin sa mga iyon.
She refused to do it for the longest time.

Uuwi lang siya para dalawin ang puntod ng
ina pero hindi nagtatagal sa San Simon.
Madalas siyang tuksuhin ni Carlos, na
naharap niya ang lahat pero hindi ang San
Simon. And in a way, he was right. That place
made her so miserable. Hindi maganda ang
mga alaala niya sa lugar kaya hindi siya atat
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bumalik. Ipinaasikaso lang niya sa iba ang
naiwan doong property. She wasn’t even
expecting it to be given to her. Dahil ang
nagbigay sa kanya noon ay hindi naman siya
kailanman kinilala o tinanggap—si Don
Arnulfo Cantabra—ang kanyang ama.
Fuck him, too.
Ang sabi ng iba, huwag daw magsalita

nang masama sa isang pumanaw. Pero ano ba
ang masasabi niyang maganda tungkol sa
isang amang ni hindi marunong magpakatao?
It was just too bad her mother wanted
Arnulfo’s recognition as the mother of his
only child—her. Kahit mismong siyang anak
nito ay hindi na nag-abalang magpatanggap
dito.
But she was going back to San Simon to

sell her father’s property. Iyon ang dahilan
kaya siya babalik. Kung hindi niya titingnan
ang villa bago ibenta ay paano niya masisilip
kung ano ang tamang presyo at kung paano
mapapataas ang halaga niyon? She did not
like the place but she was not dumb to sell it
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as a bargain. Napakadaming matutulungan
ng perang magmumula roon.
So now she was heading back to once and

for all finish her business there, though
admittedly, hindi niya puwedeng tuluyang
talikuran ang San Simon kaya bibili rin siya
ng isang maliit na bahay. Just so she can have
a place to stay when she was there. Hindi
naman puwedeng hindi niya na dalawin ang
labi ng ina. If only she can convince herself
that it was okay to take her mother away from
there. But how? Ang mga magulang nito ay
naroon din at siguradong hindi papayag ang
mga tiyahin niya na ilipat din ang mga iyon.
Bukod sa alam niyang hindi rin iyon
magugustuhan ng kanyang ina.
And if her mother was alive, she would tell

her to forgive all her sisters and brothers and
help them out. At sigurado ay masama ang
loob ng kanyang ina na pinili niyang huwag
makinig sa dikta “nito” pagdating sa bagay na
iyon.
How can she possibly be as kind as her
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mother and Carlos? Hindi yata siya isinilang
na mabait. Hindi niya magawang tulungan
ang mga taong umapi sa nanay niya at sa
kanya. Her mother would have forgiven
them, she was sure.
Si Carlos siguro ay hindi naman sasabihing

tulungan niya ang mga ito pero siguradong
magpapayo na palayain niya ang mga
bagaheng bitbit. He had always lived a life
that, well, she sometimes thought a life that
can end at any time and he would not have
regrets and any baggage. That made it easier
for her sometimes. Walang puwang ang mga
ganoong bagay sa buhay ni Carlos. Para bang
noon pa ay naramdaman na nitong hindi ito
magtatagal sa mundo.
She liked to imagine him now busy talking

to those friends he had who loved helping
others as well. Siguro ay magkakasama na
ngayon ang mga ito, kahit pa nga hindi
nagkaroon ng kahit na anong solid na
paniniwala ang lalaki sa kahit na anong deity.
He had always said that all in all, the world
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would benefit more if people simply had more
humanity in them.
“I can’t wait to talk to you again, Carlos.

Do you remember that little bitch Carmela
Fidel? Yeah, Mr. Fidel’s wife, the alcoholic
bitch who’s too good for the caviar I got since
it’s not her brand? I know you remember her.
Guess what? She told everyone we had—and
I quote—‘pedophilic relations,’ can you
believe that? Relations. She wouldn’t even call
it marriage, and calling it ‘pedophilic’ is a bit
of a stretch. Siya ba, ilang taon ang agwat sa
asawa niya? I think fifteen years. I don’t mind
them accusing me of being a black widow, but
I do mind it when they make it seem like you
took advantage of me.” Nakaramdam na
naman siya ng galit para sa mga taong
mapanira.
“Anyway, like I said I’m going to San

Simon. I didn’t put it off, I just…”
Napabuntong-hininga siya at napailing nang
maunawaang nakikipag-usap siya sa wala.
Carlos was no longer there. Pero siguro nga,
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therapy na niya iyon, ang kausapin ang
nasirang esposo.
Masaya siya kapag “kinakausap” ang lalaki.

Buhay na buhay pa rin ito sa isip niya, isang
guardian angel. Palagi nitong alam kung ano
ang sasabihin, palaging alam kung ano ang
tamang gawin.
She lit a candle for him, she almost forgot.

Pero hindi iyon dahil lang sa tradisyon kundi
dahil palagi nitong sinasabi noon na gustong-
gusto nito ang amoy ng mga kandila niya sa
bahay. He said it was the first thing that told
his mind that he was home.
Hinawakan niyang muli ang malamig na

nitso, saka naglakad palayo. Ang hirap kapag
ang nawala ay hindi na babalik muli. And it
was not the first time she had such a loss. Ang
una ay ang kanyang ina noong siya ay sixteen
years old. And then Carlos.
The only two people in the world who

loved dearly were both gone now.
She sighed and kept walking. Ipinagbukas

siya ng pinto ng kanyang bodyguard. Having
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bodyguards was necessary. Dalawa lang
naman ang mga ito at ang isa pa ay driver din.
Hindi naman sa nanganganib ang buhay niya
pero noon pa ay gusto ni Carlos na may
proteksiyon sila sa Pilipinas. Hindi niya ito
masisi dahil ang mga magulang nito ay
namatay sa isang ambush noong araw.
She never thought she would be that rich.

Kung sana buhay pa ang kanyang ina,
nabigyan man lang sana niya ito ng ginhawa
sa buhay.
“Pauwi na po, ma’am?” tanong ni Ruben,

ang nagmamaneho.
Tumango siya at ipinikit ang mga mata.

Bukas ang lakad nila patungong San Simon.
She was hoping to finish her business there
quickly so she could take a long European
vacation. Nasa kanya ngayon ang lahat ng
panahon dahil tiniyak niya iyon. A time for
grieving, a time for herself. She set it up for at
least three months. Carlos would be
disappointed because he made sure they
didn’t live to work.
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But she needed to work harder since Ruby,
her assistant and best friend, took a long
vacation—an open one. It was so hard
without Ruby and she missed her, too, pero
kailangan nitong ayusin ang personal na
buhay. Sana ay bumalik pa ito sa trabaho
kahit hindi nito kailangan iyon. She was a
rich woman, too.
Antonella loved working though. Ang

gusto noon ni Carlos ay early retirement.
Ipagpapatuloy niya ang plano nitong iyon
pero hindi pa sa ngayon. Maybe in ten years.
Bata pa siya at nag-e-enjoy pa sa mga negosyo.
Besides, ano ang gagawin niya kung
magreretiro na ngayon pa lang? Lalo lang
niyang madarama ang pag-iisa.
“Ma’am, anong oras po ang lakad natin

bukas?” tanong ni Eliazar, bodyguard number
two.
“Alas-siyete. Hindi ako nagmamadali.” She

felt a familiar dread in her chest. Bakit kaya
ganoon na kahit ang tagal na ng mga
pangyayari, naroon pa rin ang kaba sa
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kanyang dibdib? She didn’t even look the way
she used to, thank heavens for a bit of skin
procedures, dieting, and exercise.
“Ma’am, puwede po bang dumalaw si

Misis sa San Simon?” si Ruben.
Kinantiyawan ito ni Eliazar, palibhasa raw

ay kakakasal pa lang. Napangiti si Antonella.
That kind of excitement was familiar to her.
She felt it many years ago. With Miguel.
Makikita ba niya itong muli sa San Simon?
She had no idea. Somehow, she dreaded to
even think about the possibility.
How would she even react to him?
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A Baby for Iñigo
By Vanessa

Iñigo knows that there’s no need to play.
But Lupe’s game is the most challenging one yet.

And he has never wanted to win
this much before.

Iñigo has been told he could either charm or
intimidate anyone, until he meets Lupe, the
woman who is willing to “save” him from his
situation. Just the idea of needing Lupe makes
him uncomfortable, especially when she
emphasizes that they don’t need to have any
personal interaction since she only needs
three things from him: his name, business
reputation, and DNA in a cup.

Revenge is Lupe’s driving force in life.
Isinumpa niyang hihigitan ang lahat ng nang-
api sa kanilang mag-ina. Iñigo is going to be
her ticket to a world she would never
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otherwise be a part of—a world she’s told she
would never belong to. Marrying Iñigo is a
small price to pay if she can finally achieve her
goals. So what if he’s the most brilliant,
arrogant, handsome man she has ever met?
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Chapter 1
“Nakikiusap po ako, Tita, kung puwede po.
Nasa ospital si Nanay, kailangang-kailangan
po namin. Wala na kaming ibang malapitan.”
Ayaw sana ni Lupe ang ganitong halos

mamalimos siya sa tiyahin, pero wala siyang
ibang pagpipiliang gawin. Lahat ng gamit na
puwedeng ibenta ay naibenta na niya. Lahat
ng puwedeng mautangan ay nautangan na
niya. Kapit sa patalim kaya siya narito
ngayon, nilunok ang lahat ng pride alang-
alang sa ina.
Sana ay naisip ni Tita Dahlia at ng pamilya

Feliciano na hindi makatwiran ang ginawa ng
mga ito sa kanila ng kanyang ina at lola noong
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namatay ang kanyang lolo: pinagbawalan
silang makadalaw sa burol dahil isa raw iyong
malaking eskandalo.
Base sa pagtataas ng noo ni Dahlia,

mukhang hindi ito nagsisisi ni katiting.
Matangkad itong babae, balingkinitan,
singkit na singkit ang mga mata, dahil ang
“Feliciano” ay nabiling apelyido lamang
noong unang panahon. Ang totoong apelyido
ng mga ito ay Chua.
Si Rogelio Feliciano, ang lolo ni Lupe, ay

isang Intsik. Buntis pa lang ang ina nito nang
dumating sa Pilipinas mula Tsina at nang
makapanganak ay inilagay sa birth certificate
na ang mga magulang nito ay isang mag-
asawang Feliciano.
Masalimuot ang buhay ng kanyang lolo.

Mula ito sa mayamang angkan at naghirap.
Naging common law wife nito si Amor, ang
lola ni Lupe. Nag-iisang anak ng mga ito ay si
Paulina, ang nanay ni Lupe.
Namasukan si Rogelio sa pamilya

Villarica. Isang araw, hinarap ang lola niya ni
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Ursula Villarica—ang nanay ni Tita Dahlia—
para bigyan ng pera at palayuin na. Nangako
ito ng suportang pinansiyal basta’t huwag na
raw guluhin pa ang pagsasama nito at ni
Rogelio. Samakatuwid, pinakasalan ng lolo ni
Lupe si Ursula at iniwan ang kanyang lola.
Pero sa lahat ng iyon, lumalabas na ang
kanyang lola ang mang-aagaw at nanggugulo
ng pamilya. Kasal daw si Ursula sa lolo ni
Lupe kaya ang kabit ay ang lola niya, kung
magpipilit itong makipaglapit o balikan si
Rogelio.
Ninakaw ni Ursula ang lolo ni Lupe.

Hindi rin nito tinupad ang pangakong tulong
kahit pabalat-bunga, dahil hindi rin naman
iyon balak tanggapin ni Amor.
Inakala ng lola ni Lupe na naging mahina

ang asawa nito sa tukso, pero makaraan ang
ilang taon, natuklasan nila na parang isang
pelikula, nawalan ng alaala si Rogelio. Si
Amor naman ay hindi nagtangkang habulin
ang asawa sa labis na takot. Hindi
nakapagtapos ng elementarya ang babae,
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mahina ang loob na humarap sa mga
Villarica, pamilyang napakayaman.
Mula sa probinsiya ay lumuwas si Lupe

para humingi ng tulong. Ipinangutang pa
niya ang pamasahe. Emergency, kailangang
maoperahan ang kanyang ina. Hindi nito
sinabi na matagal na palang sumasama ang
pakiramdam nito at isinugod niya sa ospital
nang tumimbuwang. Salamat at nagawan ng
paraan kahit muntikan na itong namatay sa
sepsis.
Ngayon ay kailangan nitong maoperahan

at matanggalan ng bato dahil sa tumor na
tumubo roon. Desperada siya at kung
sasabihin ni Tita Dahlia na halikan niya ang
paa nito, walang pagdadalawang-isip niyang
gagawin. Wala na siyang malapitan. Wala
siyang ama na maaaring tumulong. Bago pa
siya isilang ay namatay na ito sa isang
aksidente.
“Wala na si Dad pero hanggang ngayon,

perhuwisyo pa rin kayong mag-ina. Ano,
kami ba ang sasagot sa inyo? Sinira ninyo ang
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buhay namin, `tapos pinapalabas ninyong
obligasyon namin kayo. Wala ka nang
babalikan dito. Patay na ang Daddy,” walang
habas na sabi ni Dahlia.
Gustong magwala ni Lupe sa narinig. Bigla

ay sila na pala ang sumira sa buhay ng mga ito
at hindi ang mga ito ang sumira sa buhay nila.
Mahirap talaga ang matatagal nang
sinungaling, nagsisimula nang maniwala sa
mga kasinungalingang tinahi. Pero nanatili
siyang mapagkumbaba. Hindi niya kayang
maging mapagmataas sa sitwasyong iyon
dahil literal na ikamamatay ng kanyang ina.
“Tita Dahlia, kaunting tulong lang dahil

kapag hindi naoperahan ang Nanay,
mamamatay siya.”
“Eh, `di bumalik ka na lang dito kapag

abuloy na ang hihingin mo, baka bigyan pa
kita. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka
nahihiya? Second family kayo pero kaming
first family ang palagi ninyong inaabala?
Hindi namin problema kung may sakit ang
nanay mo.” Bumaling ito sa isang
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kasambahay. “Pakitawag ang guard. Kung
ayaw nitong umalis, kaladkarin n’yo!”

NAGSINDI NG KANDILA SI LUPE.
Mayroon din siyang kaunting pansit. Death
anniversary ng nanay niya. May dalawang
taon na rin mula nang pumanaw ito sa
ospital. Hanggang ngayon, binabayaran pa
rin niya ang mga utang mula pagpasok sa
ospital, hanggang sa pagpapalibing.
Isa sa mga una niyang gagawin kapag

nagkapera ay ang ilipat ang labî ng ina sa isang
mas maayos na sementeryo. Kung minsan,
binabangungot siya sa kaalamang iniwan niya
ito sa isang “apartment-type” na himlayan, sa
ibabang spot dahil iyon lang ang bakante
noong panahong iyon. Hanggang sa huli,
nasa ilalim ito, nakapatong dito ang bigat ng
ilang tao.
Alam niyang wala na ang kanyang ina

roon, pero hindi niya maiwasang isipin.
Ililipat niya ito sa isang lugar kung saan
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walang maaaring tumapak dito, patatayuan
ng musoleo, kukuha ng tagapag-alaga ng
musoleo.
Bigla siyang napaluha. Masakit pa rin

hanggang ngayon. Hindi siya nakagawa ng
sapat na paraan para maisalba ang ina. Higit
sa lahat, wala siya sa tabi nito noong
naubusan ito ng hininga. Nasa Maynila siya,
nasa PCSO at nakapila para manghingi ng
tulong. Kagagaling lang niya noon sa isang
congressman na pinababalik siya dahil wala
raw ang nag-aasikaso ng mga donasyon.

Pinatay nila ang nanay.
Sobrang sama ng loob niya. Galit na galit

siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan.
Hindi niya alam kung kakayanin niyang
magpatawad.
Hindi naging sapat para sa mga Feliciano

na agawin ang kanyang lolo. Hindi naging
sapat na huwag silang pagbigyan na makita at
maihatid sa huling himlayan ang kanyang
lolo. Kailangan pa ng mga itong magkait ng
tulong. Oo, walang obligasyon ang mga ito
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pero kung tutuusin, bayad-danyos at moral
obligation ay mayroon ang pamilya.
Ano lang ba ang halagang hinihiram niya

para sa kanyang ina kumpara sa ilang taong
inagaw ng mga ito sa kanila? Kung hindi
itinago na mga ito sa lolo niya ang lahat, hindi
siguro magkakaganoon ang kanilang buhay
dahil masipag ang lolo niya at nakapagtapos
ng pag-aaral. Manager ito sa kompanya ng
mga Villarica. Ang sabi rin ng lola niya,
nangako raw ang lolo niyang magre-resign na
para makapagtayo ng sariling negosyo sa
probinsiya kung saan sila nakabase, iiwan na
raw nito ang Maynila.
Tubong-Laguna ang kanyang lola at doon

nangungupahan. Doon din nito nakilala ang
kanyang lolo, sa pabrika ng mga Villarica.
Pero nadestino ang lalaki sa Maynila nang
tumaas ang posisyon at sa loob lang ng
dalawang taon, nagawa na itong agawin ni
Ursula. Ang tanging dahilan kung bakit nila
nalaman na nagka-amnesia ang lolo niya ay
dahil binalikan sila nito. Nangako itong
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aayusin ang lahat. Nagbalik ang alaala ng
matanda, at noon ay ipinakilala sila nito sa
mga anak kay Ursula.
Sa loob ng ilang buwan, gumanda ang

buhay nila. Nagkaroon sila ng sustento mula
sa kanyang lolo. Naghahanda na itong bigyan
sila ng isang magandang negosyo nang ma-
stroke. Dalawang linggo matapos iyon,
namatay ito. Nalaman lang nila ang lahat
dahil sa TV. Hindi sinabi sa kanila ng angkan
ni Ursula.

Daig pa ang telenovela, sa isip-isip niya
noon. Parang hindi siya makapaniwala na
mayroong tulad ng mga Feliciano sa mundo.
Paano nagagawa ng mga itong papaniwalain
ang sarili sa mga kasinungalingan? Ang
baligtarin ang katotohanan para lang
maghugas-kamay at protektahan ang
matriarka ng pamilya.

Demonyang Ursula. At kanino pa
magmamana ang mga anak kundi sa kanya rin?
Sa kabila ng lahat, kahit paano ay

nakapagtapos si Lupe ng pag-aaral, salamat at
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naibili siya ng kanyang lolo ng educational
plan bago pa ito mamatay. Hindi pa rin
naging madali sa kanya ang makapagtapos
pero nagawa niyang magkaroon ng trabaho
para tustusan ang iba niyang
pangangailangan.
Ngayon ay namamasukan siya sa isang

bangko. Teller siya. Sa totoo lang, masyadong
maliit ang kita at gusto na niyang mag-
abroad. Kung hindi siya makapaghahanap ng
trabahong mas malaki ang kita, aabutin siya
ng siyam-siyam bago umasenso at wala siyang
balak na sa ganoon mauwi ang buhay.
Tahimik siyang kumain, sa isip ay

nagkukuwenta kung magkano pa ang utang
na kailangang bayaran. Matatapos na siya sa
mga bayarin sa susunod na buwan, salamat
naman. Ibig sabihin, malaking porsiyento ng
kanyang sahod ay magagamit na niya sa ibang
bagay. Bukod sa sahod, mayroon din siyang
extra income sa pagiging online English tutor
ng mga Hapones.
Pero napakalayo niyon sa pangarap niya.
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At lahat ay gagawin niya para makapag-
abroad. Hindi niya kikitain sa Pilipinas ang
kikitain niya abroad, maliban na lang kung
suwertehin siya sa negosyo.
Nang makakain ay nagbasa-basa siya ng

business books. Wala siyang pinapalampas na
ganoon kahit minsan kapag napadaan siya sa
naka-sale na libro. Nakatulugan na niya ang
pagbabasa. Nagising siya kinabukasan na
ganadong kumayod. Araw-araw, hindi siya
nawawalan ng sipag. Pangaral iyon sa kanya
ng ina, kahit ano pa ang trabaho ng isang tao,
dapat pagbutihin nito.
Eksakto sa oras ay nakarating siya sa

bangko. Nang magbukas sila ay may
nakahanda nang ngiti sa kanyang mukha.
Alam niyang may ilan siyang kasamahan na
naiinis sa kanya. Nakarating sa kanya ang
usap-usapan—pasikat daw siya, sipsip,
mayabang. Dahil lang sa gusto niyang gawin
nang tama ang kanyang trabaho at hindi siya
tamad. They all looked bad because of her.
Pero kasalanan ba niya iyon?
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Nang humapon ay nagpapa-overtime ang
manager nila. Siya na ang nag-volunteer. Wala
naman siyang gagawin, lalong walang
gimmick kahit Biyernes. Ang hindi niya
inasahan ay isasama raw siya sa meeting sa
isang kliyente. Malaking client, si Mr.
Arguelles, hindi pa niya nakikita kahit kailan
dahil palaging tauhan ang nagtutungo sa
bangko.
Sumama siya sa manager niya, si Ma’am

Arlene, single mom, seryoso sa trabaho, pero
natuklasan niya nang gabing iyon na nagiging
isa palang party girl kung kinakailangan.
“Ilang ulit na akong niyayaya ni Mr.

Arguelles. Ipinapakilala ako kung kani-
kaninong kaibigan niya. Nakakaloka. `Wag
kang masa-shock, mukhang manang ka pa
naman. Hindi ko lang din matanggihan kasi
ang laking client at grabe mamigay kapag
Pasko. Kino-convince ko ngang ilipat na ang
account doon sa isa niyang business sa atin.
Ilang taon ko na ring inaawitan. Kaya tuwing
magyayaya, hindi ako makatanggi.”
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Iniisip ni Lupe na middle-aged na si Mr.
Arguelles kaya laking gulat niya nang
makitang nasa late thirties pa lang ito, may
tikas, may hitsura. Hindi mukhang DOM at
all. Agad siya nitong kinamayan nang
ipakilala siya rito ni Ma’am Arlene.
Nasa isang bar sila. Siya lang ang

nakauniporme dahil bilang manager, hindi
kailangan ni Ma’am Arlene na mag-uniform.
Parang gusto niyang mahiya pero mukha
namang walang kaso kay Mr. Arguelles, kahit
pa siya lang ang naka-uniform doon.
“Gusto ko itong isang ito, Arlene,”

nakangiting wika ng lalaki, si Lupe ang
tinutukoy. “Hindi tulad noong kasama mo
noong huli, masyadong madaldal.”
Tumawa si Ma’am Arlene. “Ikaw naman,

sir, alam mo namang gusto kang ma-impress
ng mga tao. Hayaan mo na `yong si Remy.”
Gustong matawa ni Lupe. Si Remy ang

pinakanakakainis niyang kasama sa trabaho.
Maganda si Remy pero tama si Mr. Arguelles,
madaldal ito pero nonsense palagi ang
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sinasabi, mahilig pa sa tsismis. Sa mga tsismis
din nito ay palaging ito ang bida.
Nang matapos ang gabi ay sinabi ni Mr.

Arguelles na ihahatid na siya nito. Pumayag
siya kahit nahihiya. Sa isang napakaliit na
apartment sa Mandaluyong siya
nangungupahan, malapit sa Nueve de
Pebrero. Ano na lang ang sasabihin ng lalaki?
Siguradong sa sosyal na lugar ito nakatira.
May driver si Mr. Arguelles, mga

bodyguard, may convoy ang luxury SUV na
sasakyan. Alam niyang miyembro ito ng alta-
sosyedad. Kilalang negosyante ang lalaki.
Hindi ito ang unang nag-alok na ihatid siya
pero ito lang ang kanyang pinagbigyan dahil
gabi na ring talaga at hindi rin ito bastos.
Hindi ito katulad ng ibang kliyente na alam
niya agad na gustong maka-score. Madaming
ganoon, iyong mga tipong client na por que
mayaman, akala ay kaya nang bilhin ang kahit
na sino.
Nang maihatid siya ni Mr. Arguelles, akala

niya ay iyon na ang huli nilang pagkikita, pero
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iyon pala ang simula ng isang relasyong hindi
niya kailanman inasahang mabubuo.

JAKE ARGUELLES WAS THE LOVE OF
Lupe’s life. Tatlong buwan pa lang silang
nagde-date pero sinagot na niya ito. Alam
niyang madami pa siyang kailangang
malaman sa lalaki at handa siyang kilalanin
itong mabuti. Kahit din mas matanda ito sa
kanya ng labinlimang taon, hindi niya
kailanman nadama iyon. Jake was youthful,
he loved life. Ilang ulit itong bigla na lang
susulpot at yayayain siya sa kung saan.
Jake took her places she wouldn’t

otherwise see. At isa sa mga lugar na iyon ay
ang Manila Polo Club. Anong pagkabigla
niya nang makita roon ang mag-iinang
Dahlia, Roberta, at Renee. Ang sabihing
nabigla ang tatlo nang makita siya ay kulang,
kahit pa itinago ng mga ito.
“Good afternoon, Tita Dahlia, Robbie,

Renee,” bati ni Jake sa tatlo.
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Noon lang niya nalaman na magkakilala
ang mga ito. Mas matanda sa kanya si Roberta
ng tatlong taon, kahit mas matanda ang
kanyang ina kay Tita Dahlia. Si Renee ay mas
bata sa kanya ng tatlong taon.
“Hello, darling,” ani Tita Dahlia, parang

pagkabait-bait. Mayroon itong malaanghel na
mukha kung tutuusin. Sina Roberta at Renee
ay mas maganda pa dahil ang ama ay isang
puti, perpektong pagkahalo ng dugo ng
dalawang lahi.
Hindi nagsalita si Lupe dahil hindi niya

alam kung gugustuhin ba ng mag-iina na
malaman ni Jake na kilala niya ang mga ito.
Siyempre ay sasabihin niya sa boyfriend pero
hindi sa harap ng mga Feliciano. Ayaw niyang
mapahiya, sakaling ikaila siya ng mga ito.
Pumuwesto na sila ni Jake sa ibang mesa.

Nagkuwentuhan sila. She was ever so aware of
her aunt and cousins’ gaze. Kung para man
lang sa hindi mapaikot na puwit ng mga ito
ay anong saya na niya.
Hanggang sa magtungo na sila ni Jake sa
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driving range ay hindi pa rin umaalis ang
mag-iina sa restaurant. Gustong-gustong
malaman ni Lupe kung ano kaya ang
tumatakbo sa isip ng mga ito, pero gusto
muna niyang malaman kung paano nakilala
ni Jake ang tatlo.
“Kilala mo pala sina Mrs. Feliciano,”

aniya. Sa pagkakaalam niya ay hindi
ginagamit ni Dahlia ang apelyido ng asawang
foreigner.
“Right.” Ngumiwi si Jake, hinagod ang

ulo. “Robbie is my ex. How do you know
them? Client?”
Tumango na lang siya dahil parang

mayroong bumara sa kanyang lalamunan.
Small world. Very small world. Sa sobrang liit,
parang nasasakal siyang bigla. Parang may
mali. Pero naisip din niya na dala lang siguro
ng katotohanang hindi siya kailanman
magiging komportable kapag pinag-uusapan
ang mga kamag-anak.
Kadugo.
Hindi niya matanggap pero quits lang
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dahil noon pa naman siya hindi tanggap ng
mga ito. Hindi lang siya makapaniwala na sa
lahat naman ng koneksiyon, si Jake pa. Hindi
rin basta koneksiyon, kundi may past si
Roberta kasama ang lalaki. Mukhang
magkasundo pa rin naman si Tita Dahlia at
Jake kaya hinala niya ay amicable naman ang
hiwalayan ng dalawa.
Ano kaya ang naiisip ng mag-iina na siya

na ngayon ang girlfriend ni Jake? Kunsabagay,
hindi pa naman alam ng mga ito. Pero parang
gusto niyang makita kung ano ang reaksiyon
ng tatlo.
Tinuruan siya ni Jake na gumamit ng golf

club. They enjoyed the day together. Hindi na
niya nakita ang tiyahin at pinsan nang umalis
sila ni Jake. Tulad ng dati ay inihatid siya ng
lalaki sa apartment.
“Why don’t you stay in my condo? Don’t

look shocked.” Tumawa ito. “I’m not asking
you to move in with me. The unit is empty.
Hindi ko parerentahan pero bihira kong
tuluyan. You may use it. Minsan doon ako
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matutulog pero bihira. You can save on rent
and let’s face it, this place is crap.”
Hindi siya napahiya dahil totoo naman.

Praktikal din siyang tao kaya wala siyang
nakitang dahilan para tumanggi sa alok nito.
“Of course.”
“Good girl.”
Ngumiti siya sa lalaki, umaalon ang puso.

She was in love with him. Umaasa siyang ito
na ang lalaking para sa kanya. Alam niyang
masyado pang maaga para mag-isip siya ng
ganoon pero kung saanman sila patungo ay
handa na siya.
Jake was the one, she was sure.
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Forbidden Territory
By Vanessa

Joey vows to wait for his girl, to stay loyal and
true for as long as it takes... Until he meets
Lauren, an enigma that captivates and tempts
him like no other. But when he finds out that
she’s having an affair with his godfather, he
starts to despise her. He finds himself treading
the thin line that separates hate and passion.
The more he steps closer to her, the harder it
is to tell which one ignites the fire inside of
him.

He decides to do whatever it takes to make
sure Lauren doesn’t end up destroying a
happy marriage. He offers to be her
“provider” instead...

Lauren is in Territorio de los Hombres with a
mission. Hindi niya inasahang makikilala
roon ang isang lalaking walang lulugaran sa
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buhay niya, si Joey. He is larger than life,
brilliant, irresistible. There’s something about
the man that took a hold of her the moment
she laid eyes on him. He becomes her drug.
She knows that he’s bad for her, but she craves
for him more and more.

Maybe if she surrenders to her desires, the
heat would die down, and she would stop
getting tempted to try what’s forbidden.
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Chapter One
It was going to be a big change. Lauren
was fine with it. It was something she
simply had to do. Mayroong kaba sa puso
niya sa isipin, kasabay ng pananabik sa mga
pagbabago.
Freedom, at last.
Hindi na niya kailangang magtago.
Wulf promised her she didn’t have to

anymore. But she needed to wait. And he will
be there this time.
Lauren was driving. Little River Band was

playing, singing about a “cool change.”
Kabaligtaran niya ang sinasabi ng singer. Siya
ay kulang ng interaction sa ibang tao. It was
easy staying away from people.
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Kanina pa siya pasulyap-sulyap sa map app
sa phone at nagpasyang tumigil sa shoulder
nang hindi iyon mabasa nang maayos. I
should have listened toWulfie, she thought.The
man insisted to have someone pick her up at
the airport, and she said yes but proceeded to
surprise him instead. Ang alam nito ay sa
isang araw pa siya darating. Naisip niyang
hindi naman ganoon kalayo ang Territorio de
los Hombres at ano ba ang ilang oras na
pagmamaneho? It wasn’t as if the flight was
long. She came from Singapore, where she
spent twenty-four hours to rest after a long-
haul flight from Charles de Gaulle Airport in
Paris, and traveled business class to the
Philippines.

God, it’s huge, sa isip-isip niya nang i-zoom
out ang mapa at makita roon ang Territorio.
Hindi siya maliligaw, sigurado niya. Iyon
lang, napakadaming entrance ng lugar dahil
na rin sa laki niyon. Ilang munisipalidad ang
inokupa niyon. Ang main entrance ay sa
Pakyit-pakyitan na siyang tinutumbok niya.
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Iyon ang unang entrance na madadaanan
kung magmumula sa Maynila ang sasakyan.
Pinaandar na niyang muli ang sasakyan

nang masigurong ang susunod na exit ang
pinakamaganda niyang lusutan, kahit pa
puwede rin sa susundan niyon. Gusto niyang
dumaan sa bayan para makabili ng
pasalubong kay Wulf. He was alone at the
moment. Ang asawa nito, maging ang mga
anak at apo, ay nasa Amerika. Naalala niya
ang nabanggit nitong pinakamasarap daw na
kakanin sa bayan ng Pakyit-pakyitan.
She had to admit, just thinking about

Wulfredo Resplandor made her heart glow.
Iilang tao lang ang nakapagdudulot sa kanya
ng ganoong pakiramdam.
Nagpatuloy siya hanggang sa mayamaya ay

nag-exit na at hindi pa nagtagal ay nasa bayan
na siya ng Pakyit-pakyitan. Hinanap niya sa
map ang Juaning’s Sapin-sapin at Kakanin.
Mabilis iyong lumitaw. Thank heavens for
map apps indeed.
Bumili siya ng isang bilao ng kakanin at
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nagpatuloy na sa pagmamaneho. Ang sabi ni
Wulf, wala na raw siyang ibang kakailanganin
sa tutuluyan. Everything was going to be
provided for her. Wala na rin naman siyang
ibang kailangan pang bilhin dahil nakabili na
siya ng mga personal na kailangan kahapon.
Napaigtad siya nang biglang tumigil ang

sasakyan nang walang babala. Sinubukan
niyang i-start ang makina pero ni hindi iyon
pumugak.
“Shit,” sambit niya nang magsimulang

bumusina ang mga sasakyan sa likuran.
“Start, please.”
But the car won’t cooperate. Napilitan

siyang bumaba para magpaliwanag sa mga
galit na motorista. Mabuti na lang at
mayroong dalawang tricycle drivers na
tumulong sa kanya. Ang sabi ng mga iyon ay
malapit lang daw ang gasolinahan na
mayroon ding talyer. In fact, she can see it
from where she was standing.
Nagpahatid na lang siya sa mga ito sa

talyer, dala ang kanyang maleta at purse.
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Mabilis namang kausap ang receptionist sa
Joey’s Auto Shop and Repairs. Ibinigay niya
rito ang susi. Sinabi ng babae na hindi raw
matitingnan agad ang sasakyan dahil nag-
service daw lahat ang naka-assign doon na
mekaniko, pero may puwede raw mag-tow,
sakaling hindi makuha sa mabilisang areglo
ng driver ng tow truck ang sira.
“Oh, no. Is there anything you can do?”

aniya, frustrated. The last thing she wanted
was to call Wulf and be a burden. Baka rin
sabihin nitong sinabi na sa kanya na
ipapasundo siya ay hindi pa niya tinanggap
ang alok. Wulf was a worrier. Para siyang
babasaging kristal kung ituring nito. Quite
frankly, it frustrated her.
“Ma’am, baka mamaya pa po kasi

dumating `yong isang team namin. Hindi rin
naman sure kung magagawa ba agad. Kung
makakapaghintay po kayo, may service car
naman kami. Pero naubusan po ngayon, mga
one hour pa po bago makarating dito `yong
iba.”
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According to the map, it would take thirty
minutes to get to Territorio. She can call
Territorio and asked to be picked up, or wait
for a service car from the shop. She really
should have planned this trip better. Pero ano
bang malay niyang magloloko ang kanyang
matandang sasakyan kung ang sabi ng pinag-
iwanan niya niyon ay name-maintain naman
daw?

Have you got somewhere else to go? Why are
you rushing? Wait.
Ngumiti na lang siya sa receptionist at

sinabing maghihintay. Malaki naman ang
lounge at malamig. Salamin ang bintana sa
tabi ng talyer, kita ang mga ginagawang
sasakyan. May charging station din sa lounge,
TV sa isang pader pero naka-off, magazines at
mga libro sa isang maliit na estante, vending
machine na mayroong iba’t ibang inumin at
pagkain. Mayroon ding maliit na sign na
nagsasabing puwede raw mag-order ng mga
paninda sa convenience store sa kabilang
panig ng gasoline station.

WHIMSICAL E-BOOK CATALOG, MAY 2022



This will do, sa isip-isip niya. Maaga pa
naman. It was only one in the afternoon.
Basta’t huwag lang siyang gagabihin dahil
parang nakikinita na niya ang pagkunot ng
noo ni Wulf kapag dumating siya nang gabi.
He will be worried. Kaya nga niya inagahan
ang alis dahil ayaw niyang maabutan ng heavy
traffic. Surprisingly, kaunti lang ang nadaanan
niyang congested na daan for some reason.
“Miss, malapit na ang Territorio, ano?”

aniya sa receptionist.
“Yes, ma’am. Paroon po kayo? Kung

member po sila, may special rates din po.
Kami rin po kasi ang nagse-service sa
Territorio. May talyer po kami sa loob mismo,
meron ding malapit sa gate one at three.
Doon po manggagaling ang service car ninyo.
Itinawag ko na po. Usually meron kami dito,
pero nagkataon din kasing holiday, ma’am.”
It made sense. Kaya pala walang heavy

traffic.
“No. Hindi ako member. May sponsor

lang ako.” And I can’t wait to see him.Hers was
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an almost desperate need to see Wulf again. If
there was one person in the world she trusted
with her life, it was him.
Sumandal siya sa couch. Already, she felt

lighter being in the same town as him. And
what a great town it was. Pagpasok pa lang ay
halata na ang impluwensiya ng Territorio sa
lugar. Kahit sa mismong gasoline station at
talyer. It was obvious that the place catered to
the upper class.
Nahila na ng tow truck ng talyer ang

kanyang sasakyan. She only got it because the
last time she came back, she thought she
would stay longer, and it was very hard using
public transportation.
Wulf promised it was going to be different

this time, that she would stay. He promised
that all the hiding would stop. Soon.
She took out her phone and started

browsing. Napatingin siya sa labas nang may
maaninag na movement doon. An old pickup
truck parked beside her car. Lumabas doon
ang isang lalaki. Tall, tanned mestizo, and...
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Pumasok ito sa lounge. Yes, indeed.
Handsome. No, that word was not enough to
describe the man. He was gorgeous. Pero
hindi siya nito napapansin dahil diretsong
nakatingin sa receptionist. Mayamaya ay
lumabas din ito at nagtungo sa likod na
bahagi ng lounge.
Nang muli itong makita ni Lauren ay

naka-blue overalls na, may tatak na “Joey’s” sa
dibdib. Pumasok itong muli sa lounge. May
iniabot na clipboard dito ang receptionist.
“Wala pa nga sila, eh,” anang receptionist.

“`Yan lang namang Toyota ang ise-service,
Boss.”

Boss. Probably the head mechanic. But why
is he so hot? The man reminded her of those
sexy firemen in calendars. Bakit hindi na lang
nito ibaba ang overalls hanggang baywang at
mag-pose, baka mas malaki pa ang kitain nito
sa modeling.
Napabuntong-hininga siya sa itinatakbo

ng isip. She found it strange as well, that she
would think like this about someone she
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barely knew. Hindi rin niya ugaling mag-isip
ng ganoon tungkol sa isang lalaki. But she was
a flesh and blood woman who had been
craving for company for a long time.
Noon ito tumingin sa kanya. At ngumiti.
Her heart skipped a beat.
“Good afternoon,” anito.
“H-hello.” Masyadong unexpected ang

ngiti nito na bigla siyang natuliro. The man
looked even more handsome when he smiled.
Ang ganda ng panga nito, ang ganda ng
ngipin.
“Ano’ng problema ng sasakyan?” anito,

may ngiti pa rin sa labi.
Tumayo na siya, hindi alam kung saan

ilalagay ang phone, E-reader, headphones,
charger, at purse na bigla ay hawak niyang
lahat.
“Actually...” Damn it. Ano nga uli ang

tanong nito? What’s wrong with her? Never
had she been this stupid before. Oh, right.
The car. “Ano, nagda-drive kasi ako from
Manila. `Tapos `yang kotse kasi matagal nang
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wala sa akin, `tapos bigla kong kinuha. Ang
sabi naman ni Aling Josie, okay naman daw,
nai-start naman daw ni Lester, `yong anak
niya. So inisip ko, okay naman kasi ang alam
ko, marunong din naman sa sasakyan si
Lester. Full tank naman siya, sabi rin
kapapalit lang ng langis. Pero kasi noong
nabili ko `yan noon, five years old na pero
lady driver naman ang unang may-ari at konti
lang ang kilometrahe.” Oh, God... She wanted
to sink as she was telling him the entire
history of the car and her travel to get there.
But how can she stop now?
Nakakunot ang noo nito, pero may ngiti sa

labi. “Okay?”
“I mean...” There she was, blabbing like a

fool, holding all her gadgets and purse like an
idiot, not even able to answer his simple
question. Naiisip siguro ng lalaki na paanong
hindi siya masisiraan eh ang tanga niya. “It
just stopped, the car. I’m sorry. I’m tired. I just
got back from a long-haul. Singapore. I mean,
layover ko doon. I came from Charles de
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Gaulle.” Itinikom na lang niya ang bibig bago
pa maikuwento rito ang huling librong
nabasa niya.
“Kailangan mo sigurong magpahinga

kung pagod ka. Ihahatid na kita.”
“No. I mean, paano ang service car daw?”
“Ipapadala ko sa paghahatiran ko sa `yo.”
Oh, he was kind. Parang gustong tumalon

ng puso niya, pero naisip din agad na para
siyang tanga. Nag-alok lang ng hatid ang
lalaki dahil para siyang baliw kausap. Walang
dahilan para kiligin siya.
Not even his wonderful scent.
“I... I can wait.” Nahihiya siya sa doble-

dobleng abala. Malamang, doble-doble rin
ang bayad.
Tumango ito. “Coffee, soft drink, water?”
“Water would be nice.”
Ikinuha siya nito sa ref. Ngumiti itong

muli, saka sinabing titingnan na ang sasakyan
niya. Nakamasid lang siya hanggang sa
makalabas na ito. Salamat na lang at salamin
ang bintana, walang sagabal niyang nakikita
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ang ginagawa nito sa labas. Binuksan na nito
ang hood ng sasakyan niya. Nakitulong dito
ang driver ng tow truck na pinapasok nito sa
sasakyan para i-start ang makina habang
tinitingnan nito kung ano ang sira.
Soon, the man was sweating. Ibinaba na

nga nito ang overalls hanggang baywang.
What do you know, I have finally found God’s
gift to women, sa isip-isip niya, gustong
mapahagikgik. She was being naughty again,
looking at the man. This was too much. The
man obviously went to the gym. His muscles
were toned but not overwhelmingly so. Just
enough to make a woman like her imagine
things she did not want to.
Mayamaya ay isinara na nito ang hood ng

sasakyan, saka pinahiran ang pawis gamit ang
nakasabit na towel sa balikat nito. She was
almost sure he was showing her his body
because he looked at her and smiled.
Ang puso niya ay muli na namang

dumagundong. Lokong lalaki. But maybe she
was just imagining things. Ah, ewan. Hindi
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ito ang pakay niya sa lugar na iyon. She was
there for personal growth, among many
others.
Itinaas ng mekaniko ang overalls,

dinampot ang clipboard na nakapatong sa
gilid ng makina, saka pumasok sa lounge. Sa
kanya ito dumiretso.
“Madaming kailangang ayusin. Kailangan

nating palitan ang timing belt. Hindi kaya ng
isang araw ang gawaan. Wala kaming timing
belt para sa modelo ng kotse mo. Oorderin pa
sa Manila. Maximum of one week. Puwede
mong gamitin ang service car pansamantala,”
anito, friendly pa rin.
“Thank you.”
Tumango ito at lumabas muli matapos

iabot sa receptionist ang isang clipboard.
Matapos ma-print ang car diagnosis ay
ibinigay na iyon sa kanya ng receptionist.
Agad niyang hinanap ang pangalan ng
mekaniko na nakita niya naman agad: Jose
Manuel Prado. It suited the man.
Iniabot niya ang credit card sa cashier.
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Ilang sandali bago niya nagawang magtanong
na rin. “Siya ba ang gagawa ng kotse ko?”
“Depende po, ma’am, sa schedule niya.”
“Madami ba siyang service?”
“Opo. Madami po kasi kaming branch at

palagi siyang nag-iikot. Madami din po
siyang ibang ginagawa. Pogi, ma’am, `no?”
She blushed. “Konti.”
“Konti? Si Ma’am naman. Lahat nga kami

dito crush si Boss.”
“Boss mo siya?”
“Yes, ma’am. Siya ang may-ari. Ang may-

ari ng puso ko. Char! ”
Natawa na rin si Lauren, saka tumingin

muli sa labas. So the man was the owner.
Made sense. Joey’s Auto Shop and Repairs.
Joey, palayaw ng Jose Manuel. Hindi niya
maintindihan kung bakit parang gusto na
niyang makihati sa receptionist/cashier kay
Joey. Parang gusto niyang ang lalaki na rin
ang may-ari ng puso niya.
But then she remembered Wulf. Parang

gusto niyang mapahiya, lalo na at naalala ang
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sitwasyon. Walang lulugaran sa buhay niya
ang mga ganoong isipin. But then what was
she thinking anyway? Masama bang kiligin
kung kilig lang naman? She was only human,
she needed to remember that. Normal ang
kilig, pero hindi akma ang higit pa roon.
Kaya siya nandito ngayon, para ayusin na

ang lahat, once and for all. She had to admit
that sometimes, the weight of the situation
can be too heavy to carry that she wanted to
just up and leave. Pero palagi niyang naaalala
si Wulf, ang lahat ng mga pangako nito, at
ang lahat ng mga pangarap niya, at ang buhay
na bubuuin, basta’t magtitiwala lang siya sa
lalaki.
Hindi naging madali para sa kanya ang

magtiwala nang ganap at alam niyang hindi
sisirain ni Wulf ang pagtitiwalang iyon. Lalo
na ngayon, malapit na malapit na nilang
ilantad ang katotohanan.
She was scared. So very scared. She can

imagine that it would be a huge storm that
would devastate so many people. Pero may
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mga bagay na masyado nang nagtatagal at
mas mahirap kung pababayaan na lang.
Nang ibigay sa kanya ng receptionist ang

service invoice ay ipinasok na niya iyon sa
purse. Eksakto, dumating na ang isang service
car, ayon sa receptionist. Bitbit ang bag at hila
ang maleta ay lumabas na siya. Joey was
smiling at her.
“`Hatid na kita?” tanong nito.
She wondered if that was normal at all. It

had been years since she last flirted
“normally.” And that ended rather horribly.
At kahit noon pa ay mayroon nang dating
apps, hindi pa niya iyon nasusubukan. Kaya
ang ginagawang ito ni Joey ay hindi niya alam
kung dahil lang ba friendly ito, o kasama iyon
sa magandang serbisyo ng shop, or was he
flirting with her?
She really wanted to say yes but Wulf

would see her and what would that man say?
“Hindi na siguro, Joey, pero salamat,”

aniya.
“Sigurado ka?”
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No, actually. “Yeah.”
“Sige.” Ngumiti ito, inabot ang kanyang

luggage, at hinila iyon patungo sa service car
na nakabukas na ang makina.
Ipinagbukas siya nito ng pinto, saka

ikinarga ang maleta sa trunk. Nang maisara
iyon ay lumapit ito, ipinatong ang bisig sa
bintana. He was even more handsome up
close. Makinis ang balat nitong perpekto ang
pagka-tan. May stubble ito, halatang
katutubo lang. He probably shaved yesterday.
“Makikita pa ba kita?” tanong nito, may

ngiti pa rin sa labi.
Oh, he was so cute. Pero ano ang isasagot

niya rito? She wanted to tell him yes, but what
if he was serious?

Oh, come on! He can’t be serious. He’s
probably one of those men who just want to
score.
Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa

isip at sinabi, “Sure.”
“Tatawagan kita.”
“Sure.” Tumango siya. Nasa information
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ang number niya, madali na nitong
makukuha.
“Ingat.”
“Thanks. It’s nice meeting you.”
“Same here.”
She drove off. Ang lakas ng tibok ng puso

niya. Alam niya ring nagba-blush siya dahil sa
pag-iinit ng mukha. How can she behave like
a teenager? Sinipat niya ng tingin ang lalaki
mula sa rearview mirror. Nakatingin pa rin ito
sa kanya.

I can do with a little distraction. It’s nothing
serious. Walang masama sa konting kilig, sa
isip-isip niya.
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Chapter One

Elena hated airports.
She hated birthdays as well.
She disliked... time.
Ang mga bagay na iyon ang laman ng

kanyang isip habang nakatingin sa malaking
orasan sa airport. A few minutes left before
boarding, thank God. She had been waiting
for three hours. Ganoon katagal dahil ayaw
niyang magbago ang isip sa paghihintay sa
hotel kaya nag-taxi na siya patungo sa airport.
Hotel. Taxi. Sa Pilipinas. Who would’ve

thought she would ever stay in a hotel? Wala
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na ring maghahatid sa kanya sa airport kaya
nag-taxi na lang siya. No more Joey. And
definitely no more Albie.
May pamilyar na emptiness siyang nadama

sa huling pangalan.
It had always been Albie. Always.
But Joey came at a time when she had to

be strong because Albie didn’t love her
anymore. Toolah took him away from her and
if she put up a fight, she would be the asshole.
For how could she get in the way of their
happiness?
At nasaan ang hustisya roon para sa kanya?

Pero nasaan din ang hustisya kung ipipilit
niya ang sarili kay Albie kahit hindi na siya
nito mahal?
Anyway, that’s ancient history now. Albie

was happily married with kids.
And Joey found someone else as well.
Tinuhog ko ang mag-best friend, sa isip-isip

niya pero natawa na rin. Ang sagwa
pakinggan ng salitang iyon—tinuhog. Bakit,
fish balls ba ang magkaibigan para matuhog
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niya? She silently laughed at the absurdity of
the idea. Napakaguguwapong fish balls, kung
ganoon.
Any thinking woman would have to ask

her though, what the hell was wrong with her?
Why did she waste such a perfect specimen
that was Joey? Why did she leave him to seek
a life abroad and work in health care?
Ngaragang trabaho kahit kung tutuusin ay
puwede siyang magpakadonya sa piling ng
lalaking sigurado niyang matino. Bonus na
lang ang pagiging guwapo nito.
If truth be told, it had always been Albie.
Joey came and she fell but her feelings for

him were never intense. There was always
something missing. She needed to feel
complete, and she thought that she would
only be able to achieve that if she worked
abroad.
Maybe she was running away from Joey.

Maybe. Who knows? Masyado siyang na-
overwhelm dito. Siguro mali ang timing na
naging sila noong panahong pinupulot niya
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ang piraso ng sarili mula sa pagkawasak nang
ipagpalit na siya ni Albie kay Toolah.
Noon nag-anunsiyo ang isang tinig ng

babae, tinatawag na ang mga pasahero ng
eroplano. Isa siya sa naunang pinapasok dahil
business class ang ticket niya. Thank heavens
for credit card miles. She would never spend
on an upgrade but her miles were expiring
and she was feeling like crap so she upgraded.
And then felt guilty for not buying more
substantial things.
But maybe she needed this time to just...

feel.
Maybe she had been trying her best not to

feel for the longest time. And now, the truth
of the matter was, she was not that young
anymore. In the first place, mas bata sa kanya
si Joey. And his voluptuous girlfriend was
younger than him. Habang siya ay thirty-six
na.
Sometimes, she felt like a failure. Thirty-

six, unmarried, not in a relationship. She had
investments though. Wala nga lang siyang
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bahay abroad. Ang bahay niya ay nasa
Pilipinas, sa Pansol, Laguna, kung saan siya
lumaki. Sa ngayon ay isang negosyo iyon,
isang private resort for rent at mina-manage
ng isang katiwala. Mayroon din siyang maliit
na taniman sa Silang, Cavite.
May ipon siya, may magandang trabaho,

may properties sa Pilipinas, kahit pa nga
single and available.
Madaming magsasabing hindi dapat

lagyan ng “kahit” ang statement. After all, it
was not the 1960s. But she wanted her own
family. She had one before—parents, siblings.
But she lost it. Ang pamilya niya ay parang
kinuha na lang habang abala siyang bigyan
ang mga ito ng magandang buhay.
Ang mga magulang niya ay pumanaw nito

lang nakaraang limang taon. Nauna ang
kanyang ama, makaraan ang dalawang taon
ay sumunod ang kanyang ina. Diabetes. Ang
kuya niya, cancer. Ang ate niya, na-hit and
run. Ang nag-iisa niyang pamangkin, na-
typhoid fever.
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May pamilyar na paninikip siyang nadama
sa dibdib. She was alone now. And she wanted
a family. Really, really wanted one. Masama
ba iyon? Masama bang gawing goal sa
modernong panahon ang pagkakaroon ng
anak, sa kabila ng lahat ng problema ng
mundo?
Of course, she needed to find a suitable

husband. Someone she loved and loved her
back. Someone like Albie.
Nadama niya ang pamilyar na guilt dahil

dapat na si Joey ang pinanghihinayangan niya
dahil ito ang pinakahuli niyang boyfriend.
God, that man’s dedication kind of freaked
her out a little bit. Because she couldn’t give
back. The simple truth of the matter was, she
was overwhelmed by everything that
happened and she made decisions that were
not well-thought-out.
But she was happy for Joey. He deserved to

be happy. She could tell he was. Nagkataong
nagkita sila sa Territorio nang bumisita siya
roon. Isinauli na niya ang card na ibinigay sa
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kanya. She saw Joey, his wife, Albie, and
Toolah.
If only Toolah knew how much she used to

resent her. That woman derailed all of her
plans in life and crushed her heart. Pero mali
siguro na ganoon ang isipin niya dahil hindi
lang naman ito ang nagdesisyon. And how
can she keep resenting the woman who
brought Albie that much joy? And anyway,
they all thought she was fine with it. She
made sure they thought there were no hard
feelings but there were at first. Ngayon? Wala
na kundi kaunting bahid ng panghihinayang
pero hindi mismo sa relasyong matagal nang
tapos, kundi sa panahon.
Alam niyang ilang taon na lang,

mahihirapan na siyang magbuntis. Kahit
ngayon, hindi na ganoon kabilis ang
magbuntis para sa kanya. Pero wala siyang
balak magkaanak sa basta na lang kung sino.
At iyon ang mahirap dahil bago siya lumagay
sa tahimik, natural na dapat kilalanin niya
munang maigi ang lalaki. She needed to fall in
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love. She needed fireworks. And a part of her
brain told her that she was crazy to even
consider it.
Puwede ba talaga niyang maramdaman

ulit ang lahat ng nadama niya noon basta
makipag-date siya? Ganoon ba ang love? O
kailangan niyang pag-aralan na mahalin ang
isang taong magiging bagong bahagi ng
buhay niya? Can she actually do that? If so
then why did it feel like there was always
something missing with Joey?
Not that her relationship with the man

was bad. It was just too... peaceful. Too
perfect that it bored her. Iyon ang dahilan
kung bakit siya nakipaghiwalay dito in the
first place. Well, that and the fact that she
wanted to do something different. Para kasing
na-pressure na siya noong panahon na iyon.
Even Albie and his family made it seem as if
being Joey’s wife was going to be her life. The
end. She will bear his children and live as his
wife. She felt suffocated.
But now... Ah, hindi na niya alam. Siguro,
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nalulungkot lang siya. Kahit madami siyang
kaibigan, iba pa rin ang pamilya. And she
found a family in Territorio but she was no
longer a part of that after Joey settled down.
Sa totoo lang, ang pakiramdam niya ay

para ba siyang napaglipasan ng panahon. She
kept putting things off, telling herself to take
things one day at a time, until the world
moved forward without her because it
stopped waiting for her.
No. It never did wait.
Joey didn’t wait even though he insisted,

which she wished he did not. In fact, it was a
relief when he said he met someone new.
Nang makapasok sa eroplano ay itinuro sa

kanya ng flight attendant kung saan siya
uupo. Pumuwesto na siya at pagkaupo ay
parang gustong mapaluha. She was leaving
the Philippines again. Kung sana may
magandang offers sa Pilipinas pero ano ang
magiging buhay niya sa mga ospital sa bansa?
Besides, all her new friends were now abroad.
Baka kailangan lang niyang magpahinga.
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Umuwi siya para ayusin ang ilang mga
papeles at tumingin ng bagong property.
Saglit lang ang leave niya, limang araw.
Paglapag niya, may dalawampung oras siya
para magpahinga at balik na naman sa
trabaho. Iyon ba ang ipinagpalit niyang buhay
sa nakaka-pressure na pagiging asawa sana ni
Joey, kung saan kahit hindi siya magtrabaho
ay walang problema?
She must be the stupidest person in the

world.
But she never was one to laze around.

Masipag siya at mas lalo siyang na-stress
kapag walang ginagawa. Laki sa hirap, bata pa
lang sanay na siyang magtrabaho. But maybe
she had to face a hard truth—she felt like a
failure. She was not happy with her job
though she sacrificed so many things to have
it. She studied again, worked hard, left an easy
and comfortable job in the Philippines, and
missed her folks as well. She missed the last
years of her parents.
And for what?
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Hayun na naman ang pananakit ng dibdib
niya. She would forever feel guilty for all the
things that she missed just because she
couldn’t find happiness and contentment.
Ano pa bang kailangan niya? Iyon ang
palaging tanong noon sa kanya ng mga
magulang, “Anak, bakit kailangan mo pang
lumayo? Matatanda na kami.”
Pinunasan niya ang mga mata. God, she

can’t stop the tears now. She was just messed
up. Bakit ganoon siya, ang layo na sa batang
puno ng ambisyon noon?
Noong bata pa sila ni Albie, pareho silang

hindi maalwan ang buhay. Noon, puno siya
ng ambisyon. Tutok siya sa mga pangarap.
Alam niya ang direksiyon ng buhay niya. Pero
nang mawala ito, parang nagulo ang buhay
niya at hindi na nagbalik pa sa dati. She
couldn’t seem to understand what she wanted
in life anymore. She was constantly looking
for it, but couldn’t find it. Parang nahulog ang
salamin niya sa dilim at nangangapa siya para
makita iyon pero hindi mahagilap. Natabig
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na niya ang lahat at nabasag ang mga gamit
pero hayun pa rin siya. It seemed so easy to
find it but she couldn’t. She felt helpless.
Pinilit niyang tumahan mayamaya. She

took a pill that helped her sleep. Matagal pa
rin bago siya nakatulog. It was a restless sleep,
just like her soul. Sa buong flight ay pagising-
gising siya, maiiksi ang tulog. Nang lumapag
ang eroplano ay tumuloy na siya sa
immigration habang tinatawagan ang
kaibigan para itanong kung nasa airport na
ito.
“Oo, nandito na ako kanina pa. Dala mo

ba ang mga epektus?” ani Janelle sa kabilang
linya. Isa rin itong nurse, taga-Lucban. Short,
morena, pretty si Janelle. May pinadala ang
pamilya nito, kung anu-anong typical Pinoy
items.
“Siyempre naman. Baka mamaya bigla mo

akong hindi sunduin kapag hindi ko dala
`yon.” Napangiti siya kahit paano. Suwerte
siyang mababait ang mga Pilipinong kasama
sa ospital na pinapasukan. Mas mataas ang
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posisyon niya sa mga ito, si Janelle ang
pinakamalapit sa kanya dahil iisa ang kanilang
apartment building.
Nagpaalam na rin siya rito. Matapos sa

immigration ay tumuloy na siya sa baggage
carousel. Nang makuha ang mga maleta ay
lumabas na siya sa gate kung saan naghihintay
si Janelle. Tumuloy na sila sa parking area.
“Kumusta ang mga lalaki sa buhay ni

Elena?” tanong nito. Iyon ang bansag nito
kina Albie at Joey.
Napailing siya kahit nakangiti. “Happily

married.”
“`Wag mong sabihing na-bitter ka?”
“No. Not really. I just want what they

have.”
“Which is?”
“A loving family. Happiness.”
“Don’t we all, my dear? Don’t we all?”
“Touché.”
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