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3The Beginning 



     Prologue

MAINIT ang ulo ni Celine habang nakatanaw sa labas ng bintana 
ng kotseng kanyang kinalululanan. She was seated in the backseat, 
being driven to a vacation enforced on her by her parents. For 
some reason, wala siyang nagawa nang sunduin siya ng mga ito sa 
main artery ng LeCharme New York, ang isa sa mga umuusbong 
na branch company ng LeCharme Corporation na pag-aari ng 
kanilang pamilya, para sapilitang pauwiin at pagbakasyunin sa 
isang malayong hacienda na pag-aari ng kung sinong Pontio Pilato.
 Actually, she did have an idea. Celine was twenty-five and, 
for her parents, of  marrying age. Pero ang isiping ikukulong siya 
ng mga magulanng niya sa Hacienda Encantara na nasa pusod 
ng bayan ng San Bernardino—she wasn’t even sure if  it was on 
the map—para piliting kilalanin ang isang matandang binata ay 
isang katawa-tawang bagay kung hindi lang niya alam ang buong 
katotohanan tungkol sa kanyang katauhan. 
 Celine had been raised by her parents who had welcomed 
her intelligence and her keen sense. In a time of  technology and 
artificial intelligence, cultural revolution and the renewal of  the 
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mind-set, ine-encourage ng mga magulang ni Celine ang malayang 
pag-iisip at ikinatutuwa ang pakikipagsabayan ng galing sa ibang 
matatalino na nakakasalamuha niya. Celine was given permission 
to travel all over the world and be productive in a way that she 
liked. They trusted her with all of  their being and were proud of  
her in her every achievement. 
 However, Celine’s parents were quite choosy when it came 
to the men she chose to have a relationship with. Oh, not exactly 
choosy; in their strictest being, there was only one choice for her 
to marry. Not in a forceful or violent way did they voice out their 
objections and none of  her “boyfriends” actually felt her parents’ 
objection of  them. Pero hindi na kailangang pag-usapan pa ang 
mataas na expectation ng mga magulang ni Celine. Outdated 
na para sa modernang engkantada na katulad niya ang ganoong 
gawain.
 Nagmula si Celine sa angkan ng mga engkantada. Ang ninuno 
niyang si Chemeia ay isa sa tatlong anak ng pinakaunang engkantada 
na si Inang Espiritu. Sa tatlong anak ay kay Chemeia ibinigay ni 
Inang Espiritu ang biyaya ng pag-asa at ang pinakamahalagang 
pamana ng lahing mistiko—ang pagsilang sa Tatlong Dalaga tuwing 
ika-isanlibong taon. 
 Ipinanganak nga ni Chemeia ang unang Tatlong Dalaga sa 
panahon nang umibig ito sa isang mortal. Ang unang mortal na 
naging ama at tagapagbantay ng Tatlong Dalaga ay isang Pranses. 
Mula sa unang Tatlong Dalaga, kumalat sa mundo ang mga anak 
ng mga engkantada. Ang Lola Soliel ni Celine na isang Pranses ay 
umibig sa isang Filipino. And her mother, Sienna, was born. And 
because of  what Celine was and the lineage where she had come 
from, inaasahan sa kanya ang pag-aasawa ng isang lalaking may 
dugong salamangkero. 
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 Hence, that was the reason for this trip to this godforsaken 
place. Hindi man sinabi ng mga magulang ni Celine, alam niya 
na ang pangunahing dahilan ng sapilitang pagbabakasyon niya 
ay upang makilala si Philippe Alfonso Encantara, ang purong 
salamangkero na napupusuan ng kanyang mga magulang na 
kanyang mapangasawa. Nalaman din ni Celine sa mga magulang 
niya ang tungkol sa makasaysayang nakaraan ng binatang 
salamangkero. 
 Philippe came from the lineage of  powerful wizards and 
witches fighting for good. Sa isang bahagi ng kasaysayan, nagkaroon 
ng digmaan ang mga kalahi nito sa matandang bansa ng Espanya. 
Halos maubos ang angkan ng binata sa pakikipaglaban para sa 
kapayapaan. After the war, peace-loving Philippe tried to find 
a place where he could live, start a new life—without the pain, 
without the blood, and without despair.
 Baon ang kayamanan ng mga magulang, napadpad si Philippe 
sa Pilipinas kung saan nito nakilala ang mayamang ama ni Celine 
na si Johnny Le Charme. Nagdesisyon si Philippe na pag-aralan 
ang paraan kung paano mapapalago ang mga hawak na ginto at 
saka nag-invest sa lumalagong kompanya ng ama ni Celine. 
 The older man loved the young wizard like a son. He made 
Philippe a major partner in the company and taught him everything 
he knew. Sinuklian iyon ni Philippe ng matiyagang pag-aaral sa lahat 
ng itinuro ni Johnny Le Charme at pagturing dito na parang tunay 
na ama.
 Pero sa mahigit tatlong taon na pagiging parte ng kompanyang 
pag-aari ng pamilya ni Celine at pagiging pinakamatalik na kaibigan 
ng ama ng dalaga, kahit kailan, ni sa larawan, ay hindi pa nagkikita 
sina Philippe at Celine. Masyadong nadala si Celine sa mga 
matchmaking effort ng kanyang mga magulang sa mga lalaking may 
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dugong salamangkero kaya nang marinig pa lamang ang tungkol sa 
bagong protégée ng kanyang ama ay lumayo na siya at naglibot sa 
iba’t ibang bansa. Nag-alibi si Celine na gusto niyang makahanap 
ng mga bagong ideya na ang makikinabang din ay ang negosyo ng 
kanilang pamilya. So far, or at least until a week ago, nagtagumpay 
siya.
 “He’s a handsome devil.” Minsan ay narinig ni Celine ang kinikilig 
na deskripsiyon ng kanyang mama patungkol kay Philippe.
 Umikot ang kanyang mga mata. Older men weren’t Celine’s 
type. Kahit pa napakaguwapo ng mga ito. Judging from her 
numerous experiences with handsome rich wizards all over the 
world, he would most likely be a stuffed shirt. Galing si Philippe 
sa linya ng mga makapangyarihang salamangkero. Kompara sa mga 
tao, para na ring may royal blood ang binata. Bumuntong-hininga 
si Celine. The good it did her.
 Celine had been too long a recipient of  her parents’ generosity 
for her to know they were not unreasonable parents. Iyon ang 
dahilan kung bakit kahit minsan, hindi niya inilabas sa bukas na 
usapan ang hinala sa sapilitang bakasyong iyon. Na gaya sa mga 
naunang pagtatangka ng kanyang mga magulang na ipakilala siya 
sa mga “kalahi” nila ay umaasa ang mga ito na matatagpuan na ni 
Celine ang lalaking mapapangasawa. 
 In truth, although her three relationships with the opposite 
sex had been with “normal” men—meaning men with no magical 
powers whatsoever—they weren’t serious one. Wala pang balak 
na mag-asawa si Celine. In short, hindi pa niya natatagpuan ang 
lalaking magpapatibok ng kanyang puso. Alam na niya kung sino 
ito. Her magical wishing well at home had already shown her 
who he was. And he certainly didn’t look like a warlock with gray 
hair and a stooped back. Isang matikas na binata ang iibigin niya 
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pagdating ng panahon.
 Pinagbibigyan lang ni Celine ang kanyang mga magulang kaya 
siya pumayag na magbakasyon. Ngayon ay gusto na niyang magsisi 
dahil wala pa siya sa lugar ay gusto na niyang bumalik. But she had 
to push through. Her parents would be disappointed with her if  
she didn’t give this a chance. And that was the last thing Celine 
wanted, ang ma-disappoint ang kanyang mga magulang. She really 
loved them so much not to give them a chance.
 Bumalik ang isip ni Celine sa lalaki na nakatakda niyang 
makilala. What she knew of  Philippe Alfonso Encantara was 
something she felt and just a scratch of  the surface, and maybe 
embellished to gain her parents’ sympathy. What he had gone 
through, though, was really bad. Hindi ma-imagine ni Celine na 
pareho ang kasaysayan ng lahi ni Philippe at lahi niya.
 Likas na mapayapa ang mga engkantada. Walang naganap 
na digmaan sa anumang panahon sa kanilang lahi—at walang 
magaganap kahit kailan—maliban na lang kung may umatake sa 
kanila na evil beings. So far, hindi pa nararanasan ni Celine ang 
mga naging adventure ng kanyang mga ninuno na miyembro ng 
Tatlong Dalaga. Ah, those adventures were legendary and were 
worth telling from generation to generation. Isa si Celine sa mga 
nakarinig sa kuwentong iyon. Kapag pinatutulog siya ng kanyang 
ina ay iyon ang ikinukuwento nito. Sometimes, she would wonder 
kung kailan kaya uli magsisilang ng Tatlong Dalaga ang kanyang 
angkan. Nakaisang libong taon na kaya? Hindi niya alam. Pero 
siguro, malapit na. At sana, buhay pa siya kapag nangyari iyon.
 That thought sharply pulled Celine’s mind back to this trip. 
Napabuntong-hininga siya. Who would know, maaaring maging 
anak ng kanyang apo ang Tatlong Dalaga? Although Lola Chemeia 
married a mortal being, they could not afford to do it again. 
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Preservation of  powers, really, was the reason. Sa kasalukuyang 
henerasyon ng mga mistikong nilalang, hindi na ganoon kalakas 
ang kanilang kapangyarihan. They had to keep all they could kaya 
kailangang makapag-asawa si Celine ng isang purong salamangkero. 
But marrying an older man?
 Give me a break, anang isip niya.
 Hindi alam ni Celine kung ano ang eksaktong edad ni Philippe. 
Pero kung nasaksihan nito ang pag-uubusan ng angkan ng mga 
kalahi nito at nakapaglakbay na sa buong mundo, she could only 
surmise he’d be quite old. What made her parents think she 
would fall in love with an old guy even if  he was from the lineage 
of  powerful witches, wizards and warlocks? Hindi ang dugo ni 
Philippe o ang pamilya nito kanyang ang iibigin. They must know 
that.
 Palaging naiisip ni Celine na umibig sa isang normal na tao si 
Lola Chemeia. So that man in her wishing well could be anything. 
Maaaring ordinaryong tao o kaya ay nilalang na may mistikong 
lahi kagaya niya. Sino man o anuman ito, hindi na mahalaga iyon. 
Ang pinakamahalaga ay iyong maranasan ni Celine ang naranasan 
ng kanyang Lola Chemeia at ng mga ninuno niya na sumunod 
dito—ang umibig.
 Napapailing na lamang siya kapag naiisip iyon. Siguro naman, 
pagkatapos niyang pagbigyan uli ang kanyang mga magulang, 
titigilan na ng mga ito ang pakikialam sa kanyang buhay-pag-ibig. 
That man she would love one day with all of  her being would 
find her on his own. If  he was really her destiny, there was no way 
anyone could prevent them from meeting. Naniniwala si Celine na 
ganoon kamakapangyarihan ang kapalaran. 
 “Matagal pa ba tayo?” naiinip na tanong ni Celine sa driver ng 
kotse. Mula nang sunduin siya ng driver hanggang sa nagbibiyahe 
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na sila ay hindi man lang ito nagsalita kahit isang syllable. Kung 
bakit kasi hindi na lamang siya pinayagan ng kanyang mga magulang 
na maihatid through the air? Bakit kailangang pagdaanan niya ang 
napakatagal at sobrang nakakainip na biyahe sa lupa? Alam naman 
ng mga magulang niya na mabilis maubos ang kanyang pasensiya  
sa ganoon katagal na biyahe kung saan wala siyang ginagawa o 
hindi man lamang siya makakilos.
 Hindi pa rin nagsalita ang driver. Napailing si Celine. Suddenly, 
she felt sleepy. Napahikab siya. Katatapos lamang niyang matulog 
pero pumikit siya at muling nakatulog.

NANG maramdaman ni Celine ang paghimpil ng sasakyan ay 
unti- unting bumalik ang kanyang malay. Nakadama siya ng galit 
nang ma-realize na ginamitan siya ng mahika upang makatulog sa 
biyahe. Being cast a spell, even when it was something as harmless 
as putting her to sleep, felt like a violation of  the tallest order for 
her. Dahil kahit kailan, hindi niya ginamit ang kanyang mahika sa 
mga taong walang kalaban-laban o kahit sa kapwa niya engkantada. 
 Nag-angat ng ulo si Celine mula sa malambot na kutson ng 
backseat at saka naghandang pagsabihan ang driver. Pero nakalabas 
na ito ng kotse at nakita niyang binubuksan na ang pinto sa kanyang 
tabi. Saka lang niya nakita ang malaking bahay na nasa likuran ng 
driver. Nakalimutan sandali ni Celine ang pagsisintir. Bumaba siya 
ng sasakyan at pinagmasdan ang malaking bahay.
 It was a tall house, quite old, too. Parang bahay iyon na itinayo 
noong panahon ng Kastila. Lalo tuloy umigting sa imahinasyon 
ni Celine ang isang napakatandang salamangkero na ang amoy 
ng katawan ay parang sa isang lolo at ang balat ay unti-unti nang 
nagpapakita ng pangungulubot at linya. Parang gusto na tuloy 
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uli niyang bumalik sa loob ng kotse at sa pagkakataong iyon ay 
magmaneho pabalik sa Maynila.
 Celine suddenly realized she had no recollection of  how they 
got to this place. Nakatulog nga kasi siya sa huling parte ng biyahe. 
Oh, no. The elves can help me, she assured herself. Walang daan ang 
hindi alam puntahan ng mga duwende at walang lagusan na hindi 
magagawang hukayin. Nonmagical people could never explain how 
elves travel because they got from one place to another with no 
exact conception of  time. Simple lang ang alam niyang dahilan—
ang magkaibang conception ng panahon. And they got to their 
destination in their own unique magical ways.
 Kaya kung gusto ni Celine na makabalik sa Maynila, hihingi 
lang siya ng tulong sa mga kaibigan niyang duwende ay makakabalik 
na siya. Maliit pa siya ay kalaro na niya ang mga duwende. They 
treated her like a princess, like their own Snow White, and she 
treated them with genuine affection and respect. She could always 
count on them whenever she needed them.
 And wondering how she was going to treat Philippe when she 
finally came face-to-face with him, she sighed. Habang naglalakad 
si Celine ay napansin niyang wala na ang driver. Ni hindi man 
lamang siya ipinagbukas ng pinto. Napailing-iling siya. Walang 
tao sa paligid. Nag-inat siya, at sa ikalawang pag-iinat ay biglang 
natigilan.
 May nahuli siyang kumilos sa gilid ng nakabukas na pinto ng 
bahay. Nang pumihit siya nang dahan-dahan paharap doon ay 
nakita niya ang paglabas ng isang matandang babae. She looked 
quite old and frail while she walked towards the side of  the small 
veranda with care and with erect dignity. Pero nakangiti ang 
matanda at ang mga mata ay nababahiran ng kabaitan ganoon 
din ang mga labi. She seemed to be in her late seventies or early 

11The Beginning 



eighties. Pero mukhang hindi pa ito napapasuko ng osteoporosis.
 Nasa features ng mukha ng matandang babae ang pagiging 
Espanyola. At mababakas pa rin ang anino ng taglay na kagandahan 
nito na iginupo ng edad at samut-saring karanasan. Sa hindi 
maipaliwanag na dahilan ay nakadama si Celine ng kung anong 
klaseng simpatya at gaan ng loob sa matanda gayong wala naman 
siyang alam tungkol sa mga pinagdaanan nito. 
 Laging nangyayari sa kanya ang malagay sa gitna ng panghuhula 
at kaignorantehan. And it always gave Celine an eerie feeling. 
Bakit hindi na lang ibinigay sa kanya ang gift of  foreseeing o 
maging kasing-inosente ng isang normal na tao kaysa ganoong 
nararamdaman niya na parang nakabitin siya? 
 Sinalubong niya ang matanda at tinugon ang nag-aanyayang 
ngiti sa mga labi nito. Oh, the old crow wore lipstick. How chic! 
“Hello,” sabi ni Celine. “Buenas tardes.” 
 Lalong lumuwang ang ngiti ng matanda, marahil ay dahil sa 
pagbati niya sa wikang Espanyol. “Buenas tardes, hija, Celine. Ako 
si Tia Mertha, ang tiyahin ni Philippe.”
 “Cómo estás, Tía Mertha?”
 “I’m fine. Kumusta ang iyong viaje?” nag-aalalang tanong nito.
 “Mabuti rin ho.” 
 Umiling si Tía Mertha at humingi ng paumanhin. Pero 
nakakaunawa ang ngiti sa mga labi nito. “Inihihingi ko ng pasensiya 
ang driver na si Gregory. Isang trahedya sa kanyang kabataan 
ang umagaw ng kapasidad niya na makipag-usap. De hecho, wala 
siyang kinakausap na kahit sino... kahit ako.” Bumuntong-hininga 
ito. “Pero wala kang mas mapagkakatiwalaang tao pagdating sa 
pag-aalaga at proteksiyon maliban kay Gregory. Puwede mong 
ilagay ang iyong buhay sa kanyang mga kamay at maaasahan mong 
aalagaan niya iyon ng kanyang sariling buhay.”
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 Bahagyang nanlamig si Celine. Siguro ay dahil batid niya na 
nagsasabi ng totoo si Tía Mertha. Inisip niya kung anong klase ng 
trahedya ang dinanas ni Gregory para manakaw rito ang kapasidad 
na makipag-usap. “Makipag-usap” ang sinabi ni Tía Mertha at hindi 
“pagsasalita.” Malinaw niya iyong naunawaan. Ang ibig sabihin ay 
may nagagamit pang tinig si Gregory. Pinili lamang nito na hindi 
gamitin iyon.
 Naglakad sila ni Tía Mertha papasok sa bahay.
 “Mukhang kailangan kong ihingi ng pasensiya sa iyo ang mga 
kasama ko rito sa casa. Una’y si Gregory, ngayon nama’y si Philippe. 
Ilo siento, Celine, en nombre mi sobrino.” I’m sorry, Celine, on behalf  of  
my nephew. “Hinihintay niya ang iyong pagdating kaya nga lamang 
ay mayroon siyang hindi naiwasang asikasuhin sa kuwadra ng mga 
kabayo at hindi agad nakabalik. Iaakyat ni Gregory ang maleta 
mo sa kuwartong gagamitin mo at padadalhan kita ng merienda 
bago ka mag-siesta, so you can rest before dinner. I assure you, 
makakasama natin si Philippe ngayong gabi,” wika ni Tía Mertha 
habang tinatapik nang marahan ang kanyang kamay.
 Ngumiti si Celine bago tumugon. “Por supuesto.” Of  course. Pero 
ang totoo, nagpapasalamat siya na hindi agad niya nakaharap si 
Philippe. How gracious his old aunt might be, she could feel she 
could genuinely like the old woman. Pero hindi nagmamadali si 
Celine na makilala ang isang lalaking alam namang darating ang 
babaeng maaaring mapangasawa nito pero mas inuna pa ang mga 
kabayo. She was right, she decided. Philippe Alfonso Encantara 
was one big stuffed shirt. 
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“DUMATING na siya. Nagpapahinga siya sa kanyang silid. Hindi 
mo sinabi sa akin at hindi ko maintindihan kung bakit ka nagtatago. 
Hijo, napakagandang dalaga ni Celine Le Charme. Gusto ko tuloy 
isiping kinakabahan ka na makaharap siya. Is there a reason? Nauna 
na bang makadama ng damdamin ang aking pamangkin bago ang 
takdang-panahon?”
 Tumirik ang mga mata ni Philippe sa sinabi ni Tía Mertha. As 
usual, nakarating sa likuran niya ang kanyang tiyahin nang hindi 
niya namamalayan. Minsan, hindi mapaniwalaan ni Philippe na 
nakaligtas siya sa kamatayan sa Espanya dahil sa kanyang malakas 
na pandama. Kung kasama nila si Tía Mertha sa Espanya noong 
panahon ng digmaan, those murderers wouldn’t stand a chance.
 Nanlamig si Philippe nang maalala ang nakaraan. He was 
just a small kid then, and he could barely comprehend what 
was happening around him. Iyong mga gabing tumatakas sila 
sa dilim, nakakasalamuha ang mga taong hindi nila masabi kung 
mapagkakatiwalaan o hindi... ang naghihingalong mga magulang 
at kapatid niyang babae na nasa malayo at hindi niya malapitan.
 Pumikit siya nang mariin. No, the past was past and it should 
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rest where it was. He was not a part of  it anymore. He was here 
now. Hindi na parte ng Espanya si Philippe. And he was facing a 
different kind of  battle everyday, a struggle for an achievement 
of  a future that held something he could feel but he didn’t know 
anything about yet. It was as dark as a gathering storm yet as 
hopeful as a sunrise.
 At kasama sa kinabukasang iyon si Celine Le Charme.   
 Pumihit si Philippe paharap sa kanyang tiyahin. Nakita niya sa 
nag-aalalang mga mata ni Tía Mertha na nararamdaman nito ang 
kanyang pinagdaraanan. Pilit niya itong nginitian. “Tú tienes gracia. 
And you’re making me laugh. Bakit ako matatakot? You’re more 
beautiful in your youth than she could ever be in her lifetime, Tía.”
 Pinalo siya nang mahina ni Tía Mertha. “Binobola mo ako, hijo.” 
Nasa mukha nito ang nanunudyong ekspresyon.  “Nararamdaman 
kong nilalabanan mo ang matinding atraksiyon mo kay Celine. 
Bukod sa kanyang larawan ay nakita mo na ba siya sa personal?” 
Hindi pa man siya sumasagot ay gumuhit na ang tagumpay na ngiti 
sa mga labi ng matanda. “Makikita mo, napakaganda niya. At sa 
tingin ko, hindi mo na maiiwasang mahulog sa kanya.” 
 Natawa si Philippe. “Ah, Tía, nasasabi mo lamang iyan dahil 
romantikong tao ka gaya ng kanyang mga padres. Gusto mo na 
kasi akong mag-asawa.” Inakbayan niya ang tiyahin at naglakad 
sila nang sabay pabalik sa bahay. Ah, magkikita na sila ni Celine 
Le Charme. What made him think he could actually prevent that 
from happening?
 “Hindi mo ba nararamdaman ang iyong kapalaran? Alam 
mong siya ang iyong magiging asawa, ang iyong magiging kabiyak 
sa habang-buhay, Philippe,” nag-aalalang tanong ni Tía Mertha na 
napahawak pa sa dibdib. 
 Iniwasan ni Philippe na makita nito sa kanyang mukha o 
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maramdaman sa tibok ng kanyang puso ang masamang babala 
sa hinaharap. Yes, he knew the things she had said were true. 
Bata pa si Philippe ay nakita na sa kanyang signos ang pag-ibig at 
pakikipag-isang-dibdib sa isang engkantada. There was a reason 
why he survived the rampage that wiped out his whole family. 
Hindi pa niya alam kung ano ang dahilan, pero nararamdaman 
niyang si Celine Le Charme ang susi sa dahilang iyon.
 Gayunman ay may nararamdamang dilim si Philippe sa 
kanyang hinaharap, isang malaking unos kung saan maaaring hindi 
siya makaligtas. And he was almost afraid to meet the woman. 
Nararamdaman niyang sa paghaharap nila ni Celine ay magsisimula 
na ang pag-inog ng lahat.
 Nakapulupot pa rin ang braso ni Philippe sa braso ng kanyang 
tía nang makarating sila sa casa. Nagkukuwentuhan at nagbibiruan 
pa sila. Nang makarating sa hardin ay tumaas ang mga kilay nito 
nang hilingin niyang mapag-isa
 “Hindi ka pa ba aakyat sa bahay, hijo?”
 “Susunod ako sa inyo, Tía.”
 Ilang sandali siyang tinitigan ni Tía Mertha bago binitiwan ang 
kanyang braso. “Magsi-siesta muna ako bago tayo maghapunan. 
Hindi na sinlakas ng dati ang aking katawan.”
 Napangisi si Philippe. “Gestar una broma a alguien.” Play a trick on 
someone else. Pinalo uli siya nito nang mahina bago naglakad papasok 
sa bahay. 
 Pinanood ni Philippe ang paglayo ni Tía Mertha. Nang iangat 
niya ang kanyang mga mata sa bintana ng isa sa mga guest room sa 
ikalawang palapag ng bahay ay awtomatikong nawala ang kanyang 
ngiti. He was staring at a particular window, the one with open panes 
and Spanish lace curtains swaying in the wind. Bumuntong-hininga 
siya, saka tumalikod at naglakad pabalik sa pusod ng hardin.
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NAGMULAT ng mga mata si Celine. Napatitig siya sa bintana. 
Isinasayaw ng hangin ang mga puting kurtina na tumatabing sa 
bintana at wala siyang naririnig na ingay sa paligid. It was peaceful 
and quiet. Pero bakit siya nagising? Pumihit siya at napatingin sa 
nakasarang pinto. Inaasahan niyang nakabukas iyon at may taong 
nakatayo at nakatingin sa kanya. Pero wala. Nakasara ang pinto at 
walang ibang tao sa paligid. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. 
 She was certain someone called her name.
 Pero sino?
 It was more like a feeling, not of  hearing. Kung ang isang 
normal na tao ay babale-walain lamang iyon, puwes, siya ay hindi. 
Someone called her name while she was sleeping. It was a whisper, 
almost a moan. Kaya nga siya nagising.
 Bumangon si Celine. May kabog sa kanyang dibdib na mahirap 
ipaliwanag kung bakit naroroon. Nakayapak na lumapit siya sa 
nakabukas na bintana at tumanaw sa labas. Maaliwalas ang paligid 
at malamig ang dapyo ng hangin sa kanyang balat. 
 She already knew there was a huge garden outside. Kanina 
ay dumungaw siya nang ilang sandali sa bintana bago nagbihis ng 
manipis na dressing gown at natulog.
 Nahuli pa ng kanyang mga mata ang likod ng isang lalaki bago 
ito nawala sa kanyang paningin at pumasok sa kakahuyan. Bumilis  
ang tibok ng puso ni Celine. There was something about his gait, 
about the wide width of  his shoulders, that was familiar to her.
 Nang mga sumunod na sandali ay natagpuan na lamang ni 
Celine ang kanyang sarili na lumalabas ng kuwarto at bumababa 
ng hagdan. Nakasalubong niya si Tía Mertha sa ibaba ng bahay. 
“Ah...” sabi niya. Her brain was muddled and she didn’t know how 
she could explain her state.
 Tía Mertha was serenely smiling as she told her without once 
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looking down at her bare feet on the parquet floor about the set 
of  slippers that were just outside the back door in the kitchen. 
Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa pag-akyat sa hagdan.
 Celine was almost breathless when she found the slippers. 
Isinuot niya ang mga iyon at saka nagtungo sa hardin. Nilampasan 
niya ang naggagandahang bulaklak. Hinanap ang direksiyon kung 
saan nagtungo ang lalaking natanaw niya sa bintana at parang may 
sariling isip ang mga paa na tinahak ang loob ng hardin. And then 
Celine entered the darkness and the shadows of  the tall trees. 
Parang mga laser beam na bumabagsak sa damuhan ang sikat ng 
araw na nagagawang makalusot sa mga sanga at dahon ng mga 
puno. She walked, her eyes searching, her breathing almost panting.
 Where is he?
 He was there. Natigil sa paghakbang si Celine. Nasa kabila 
ng bukana ng kakahuyan ang lalaki; nakatalikod, nakasuksok ang 
mga kamay sa bulsa ng suot na pantalon, at nakatanaw sa kung 
anumang nakikita nito sa banda pa roon. He was so still except 
for the strands of  his hair gently being tossed by the wind. Tall 
and slim, with a straight back and wide shoulders... yes, she had 
definitely seen him before. She had to see his face, to be more than 
just sure.
 Parang narinig ang kanyang hiling, walang sabi-sabing humarap  
sa kanya ang lalaki. And she saw what she wanted to see. It was him, 
her destiny, told by the wishing well. It wasn’t exactly his face—the 
well wasn’t specific with faces—but more like the feeling of  him. 
It was him.
 Nagsimulang lumapit kay Celine ang lalaki. He was a few inches 
away when she asked his name in a whisper.
 “Who are you?” she asked.
 May bahagyang ngiti sa mga labi ang lalaki nang magsalita. 
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“Are names important, Celine?”
 “But you know me,” mahinang sabi niya.
 Umiling ito nang marahan. “Not just know... Kulang ang 
salitang iyon para ilarawan ang lahat ng mga nalalaman ko tungkol 
sa iyo. I’ve loved you before I was even born.”
 Napangiti si Celine sa magkahalong absurdity at sincerity ng 
lalaki. How could he love her before he was born? Yet, the truth 
was there, dancing in his eyes, pulsing in the magic of  the moment. 
Then he gently reached for her and raised her chin for his kiss.
 Ipinikit ni Celine ang kanyang mga mata. Tumaas ang mga 
kamay at awtomatikong pumulupot sa leeg ng lalaki. Napaungol 
siya nang maramdaman ang paghapit ng mga bisig nito sa kanyang 
baywang para mas magdikit ang kanilang mga katawan. He crushed 
her soft body against his hard form, and she rebelled in the feeling 
of  perfection. 
 Yes, he was right. They had loved each other before they were 
born. Kung paano iyon nalaman ng lalaki habang naglalangoy si 
Celine sa kaignorantehan ay hindi niya alam. But there was no 
stopping them today. They were never meant to be stopped by 
constrictions of  time, of  space, of  anything and everything that 
was existing or living. They were meant to be. 
 Bodies in tandem, destinies entwined, they shared in the bliss 
of  their very first mating.

CELINE did not ask him about his name again. As they lay on 
the grass, naked and undisturbed and their limbs entangled, they 
gloried in the passion they had just shared. Halos malunod si 
Celine sa mga damdaming sumasalakay sa kanyang dibdib habang 
yakap-yakap ng lalaking alam niyang iibigin niya habang siya ay 

19The Beginning 



nabubuhay. He must be telling the truth. Dahil nararamdaman ni 
Celine nang mga sandaling iyon na iniibig na niya ang lalaki bago 
pa man siya maipanganak.   
 Madilim na nang magbihis sila at magkahawak-kamay na 
lumakad patungo sa labasan ng kakahuyan. Malayo-layo na ang 
nalakad nila nang sa wakas ay matanaw ni Celine ang malaking 
bahay.  Pumihit siya paharap sa lalaki. 
 “Makikilala ko ngayong gabi ang lalaking gustong ipakasal sa 
akin ng mga magulang ko. Nakatira siya sa bahay na iyan. Alam 
kong kilala mo siya. Pero huwag kang mag-alala, ipapaalam ko sa 
kanila na natagpuan ko na ang lalaking aking mapapangasawa. 
They could not force me into marrying that man.”
 Hinaplos nito ang magkabilang pisngi niya. “Pakakasalan mo 
siya, Celine. It’s your destiny.”
 Yumakap siya rito nang mahigpit. “Hindi! I will end everything 
tonight. Nakita ko na ang lalaking mahal ko, at ikaw iyon.”
 Ginantihan ng lalaki ang yakap niya. “Everything will be all 
right, my love.” Ginawaran nito ng masuyong halik ang kanyang 
mga labi.
 She clung to him, she didn’t want to let go. Pero binitiwan siya 
nito.
 “Go, Celine. Go and take your destiny.”
 “Makikita pa ba kita?” umiiyak na tanong niya.
 “Of  course.” Hinaplos ng lalaki ang kanyang mga labi.
 And it was as simple as that. She believed him. Pagkatapos 
nitong halikan ang kanyang kamay ay pumihit siya at bumalik sa 
bahay ni Philippe Alfonso Encantara.
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DUMAAN sa side patio si Celine  para makapasok sa loob ng 
bahay. Nagpasalamat siya nang walang makitang tao hanggang sa 
makapasok siya sa kuwarto kung saan nanlalambot na ibinagsak 
niya sa four-poster bed ang kanyang katawan. 
 Nakangiti siya habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok 
ng kanyang puso dahil sa labis na kaligayahan. Namayani iyon sa 
kabila ng alam niyang mangyayari sa mga susunod na sandali. 
 In half  an hour, Celine would meet Philippe Alfonso 
Encantara, and she would tell him she couldn’t love him because 
she had found her destined husband. Wala siyang pakialam kung 
malagay man sa alanganin ang relasyon ni Philippe at ng kanyang 
mga magulang. Walang anumang maaaring sumira sa nakatakda. 
Walang karapatan ang kahit sino na harangin ang isang tunay na 
pag-iibigan.
 Half  an hour later, bathed, dressed and ready, she went 
downstair. Bago pa man makarating sa dining room si Celine ay 
nakahanda na sa kanyang isip ang mga salitang sasabihin niya. 
Sa kabila ng kanyang kahandaan ay nakadama siya ng bahagyang 
panghihinayang na hindi na niya makikilala nang lubos si Tía 
Mertha. She liked the gracious old lady. Pakiramdam niya, kung 
mabibigyan ng sapat na pagkakataon, mamahalin niya ito na parang 
tunay na tiyahin.
 That should have given away something to her, a clue, of  what 
was to happen next. Pero masyadong nalulunod sa kaligayahan sa 
pagkakadiskubre sa bagong pag-ibig ang puso at isip ni Celine kaya 
hindi na niya nagawang suriin ang iba pang mga nararamdaman, 
na hindi talaga damdamin kundi mga hinala. 
 Pagdating sa dining room ay sinalubong agad si Celine ng ngiti 
ni Tía Mertha. Nilapitan siya nito. 
 “Buenas noches, Celine,” bati ng matanda, sabay halik sa kanyang 
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pisngi.
 “Buenas noches, Tía Mertha,” ganting-bati niya at hinalikan din 
ito sa pisngi. Then she stood frozen when she saw the tall, elegantly 
dressed man striding from somewhere in the room. There was a 
pleasant smile on his face as he gazed at her, and an appreciative 
expression in his eyes as he scanned her from head to foot. Nabasa 
niya sa mga mata nito ang alaala ng pinagsaluhan nila sa kakahuyan. 
 “P-Philippe?” nakataas ang isang kilay na tanong ni Celine.
 Tumawa ito nang bahagya. “Are names important, Celine?” 
 Tumawa rin siya, tawang punong-puno ng kaligayahan. “No. 
I’ve loved you before I was born,” sagot niya bago tumakbo at 
kusang yumakap kaya Philippe. “And I will love you forever,” 
mahinang sabi niya.
 “Same here,” marubdob na sabi ni Philippe.
 Nagtagpo ang kanilang mga labi.
 “Have you two met?” nagmamaang-maangan namang sabi ni 
Tía Mertha na sinundan nito ng paghagikgik.
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HINDI madaling ipaliwanag para kay Celine ang klase ng 
kaligayahang nararanasan niya mula nang makilala at ibigin niya 
si Philippe. Hindi pa niya nararanasan ang ganoong klase ng 
kaligayahan sa buong buhay niya. May pakiramdam siya na sa 
ganoong paraan lamang nararanasan ng mga tao ang mahika. If  
that was true, then it was magic that she, a being with magic in 
her blood, had experienced only now. And she felt so grateful for 
the blessing.
 They were inseparable. Walang malungkot na sandali kapag 
magkasama sila ni Philippe. Hindi pa niya nakakausap ang 
kanyang mga magulang pero alam at nararamdaman ni Celine 
ang kaligayahan ng mga ito para sa kanya. She was so happy, she 
knew her parents wouldn’t fail to feel it. She was happy she felt 
the whole universe could feel it. 
 Everything in Celine’s surroundings were in living colors. 
Nabubuhay ang lahat ng mahawakan niya. Kumakanta ang mga 
ibon na nakakakita sa kanilang magkasama ni Philippe habang 
naglalakad sila nang magkahawak-kamay sa hardin. Lahat ng 
mga bulaklak na nadaraanan nila ay naghahagikgikan sa saya. 
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Humahalimuyak sa bango ang mga rosas kapag malapit sila. At 
nakangiti ang araw sa itaas ng kakahuyan kapag pinagsasaluhan 
nila sa lilim niyon ang pulot-gata ng kanilang pag-iibigan.
 “How come you’re not old?” Celine whispered her question 
to him. “I pictured you to be as old as my parents, at least.”
 Ngumiti si Philippe habang sinusundan ng haplos ng daliri 
ang umbok ng kanyang kanang dibdib. Nakahiga sila sa nakalatag 
na carpet sa damuhan at katatapos lamang na magniig. A thinner 
cloth was blanketing them but her bosom was free from it to await 
his constant inspection.
 “How can your destined lover be as old as your parents or 
even as young as your son? Of  course, I’m as old as your lover 
should be. Nakatakda tayong mag-ibigan, maging kabiyak ng isa’t 
isa at magkaroon ng mga supling. How can our union be perfect 
if  we cannot have children?”
 Bumuntong-hininga si Celine. “Bakit ba tuwing magtatanong 
ako sa iyo, laging tanong din ang mga sagot mo?”
 Tumaas ang isang kilay ni Philippe. “Did it not make any 
sense?”
 Nagkibit-balikat siya. “Words are swimming in my head 
right now. But nothing like this has ever made any sense to me. 
Magkasama tayo. Ilang araw pa lamang tayong nagkakakilala, yet I 
cannot picture myself  without you any time from here to the future. 
Kahit sandali lang. Hanggang... hanggang sa aking kamatayan.”
 Tumango nang marahan si Philippe. “You’re right. Aakyat tayo 
sa langit nang magkasama at magkahawak-kamay, Celine.”
 “How did you know?” kinakabahang tanong niya. Pero isang 
klase iyon ng kaba na hindi dala ng takot, sa halip ay ng kaligayahan 
at ng hindi maipaliwanag na pag-asa.
 “I just know.”
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 Hinaplos ni Celine ang pisngi ni Philippe. “As perfect as 
destined lovers should be?”
 “Uh-huh.”
 “I love you, Philippe. I’ll welcome death if  you’ll be by my 
side.”
 Tumitig ang lalaki sa kanya. Nagdaan sa mukha nito ang isang 
klase ng emosyon na hindi niya nagawang mabasa. Then he was 
upon her, with his lips on her lips, and his body entangled in her 
body in a primitive coupling of  love. Pakiramdam ni Celine ay 
nagdiriwang ang buong mundo nang angkinin uli ni Philippe ang 
kanyang buong katawan, maging ang puso at kaluluwa niya. That 
was how she felt. That was how love was. She had never felt so 
happy. And she thought that feeling would never stop.
 But she was so wrong.

NAKANGITI si Sienna Le Charme nang pumasok sa opisina ng 
kanyang asawa na si Johnny Le Charme. Sinalubong siya nito ng 
yakap. Sandali ring nagtagpo ang kanilang mga labi.
 “You look happy today, sweetheart,” obserba ni Johnny nang 
iangat ang maaliwalas na mukha ni Sienna.
 “As you do, and you know why. Umaga pa lang ay 
nararamdaman ko na ang kaligayahan ni Celine. And I can only 
surmise she is happy with the company she is keeping right now.”
 Nagdaan ang pag-aalala at pagkaasiwa sa mukha ni Johnny. 
“Are you sure it was safe not to have sent a chaperone for them?”
 Tinapik nang mahina ni Sienna ang dibdib ng asawa. “Huwag 
natin silang bigyan ng sagabal sa kanilang pag-iibigan. It’s true 
love. It is something tradition or propriety should not hinder. 
Remember?”
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 Huminga nang malalim si Johnny. “I know... I remember.”
 Hinaplos ni Sienna ang pisngi nito. “Imagine, kung pumayag 
si Mama noon na pasamahan ako sa chaperone on our very first 
meeting—”
 “I know, I know, I remember.” Tumatango-tango si Johnny 
habang pinamumulahan ng mukha.
 Nagtitigan sila nang makahulugan bago nagtagpo uli ang 
kanilang mga labi. Naudlot ang masuyong sandali nang marinig 
nila ang boses ng sekretarya sa intercom.
 “Sir, may I remind you about the conference in fifteen 
minutes?”
 Nanghihinayang na kumalas sa yakap ni Sienna ang asawa. 
“Duty calls.”
 “You’re doing great, my love.”
 Lumapit si Johnny sa intercom, pinindot iyon at saka sinagot 
ang sekretarya. “I’ll be out in a second. Thanks, Marie.”
 Lumabas sila ng opisina nang magkaagapay. Nagkataon namang 
dumaraan sa corridor si Gideon DiCorcia, isang shareholder sa 
kompanya at matalik nilang kaibigan.
 “How are you, Sienna?” tanong ni Gideon. 
 Humalik si Sienna sa pisngi nito. Ever since she met this man, 
she had felt a certain kind of  kinship with him. It was one of  those 
things she would wait for a while before she could understand 
why. Her capabilities as a seer weren’t as strong as her ancestors.’ 
Nararamdaman ni Sienna na magkakaroon si Gideon ng malaking 
koneksiyon sa hinaharap. He was so close to her husband that 
Johnny was considering telling him about their family’s secret.
 “I’m fabulous,” she answered.
 Ngumiti si Gideon. “I can see that, still in love with this 
fortunate guy.” Natatawang inakbayan ni Gideon si Johnny. “I still 
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don’t know how you did it. To think na sumasakit pa ang kasu-
kasuan mo nang magkita tayo sa golf  club last week.”
 “I thought you were the one who was complaining,” 
natatawang ganti ni Johnny sa biro ni Gideon.
 “No, it was you. And before you retaliate, hindi ko nga pala 
nakita man lang si Celine mula noong bumalik siya mula sa New 
York. How’s the kid?”
 Tumawa silang mag-asawa.
 “She’s not a kid anymore,” sabi ni Sienna. “She’s... a woman 
now. At kung ipapahintulot ng Maykapal, sana’y mabigyan na niya 
kami ng mga apo.”
 “Oh, which reminds me! Kumusta na ang baby mo? How’s 
the little rascal doing these days?” tanong ni Johnny sa kaibigan.
 “I’m afraid he’s getting handsomer and handsomer, like his 
Dad,” seryosong sabi ni Gideon na parang masamang balita ang 
sinabi.
 Tumawa sila nang sabay-sabay.
 Pagkatapos ay biglang nakadama si Sienna ng kakaibang 
paninikip ng dibdib. Something was coming to her... something 
about the future. Napahingal siya nang biglang mapalitan ng pusikit 
na kadiliman ang paligid. Maginaw at walang tigil ang pagbuhos 
ng ulan. Mayamaya ay nakarinig si Sienna ng pagsigaw. Biglang 
kumulog at kumidlat. Nakikita niya sa malayo ang isang maluwang 
na veranda ng isang bahay. At si Gideon, nasa ere at sumisigaw sa 
nadaramang sakit.
 Nasapo ni Sienna ang kanyang dibdib. Naghagilap siya ng 
mahahawakan. Someone caught her when she stumbled. She knew 
she was holding on to her husband. She was seeing his future, too. 
Napahagulhol siya habang nakikita ang mga matang walang buhay 
at nasa gitna ng disyerto. And someone was laughing, maniacally, 
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inside her head.
 Tuluyan nang nanikip ang dibdib ni Sienna. Hindi na siya 
makahinga. Hindi siya makapagsalita. She was seeing other things. 
Children. Her daughter, crying... and Philippe. He was lying on the 
cold tiled floor.
 Napaungol si Sienna sa sakit na nararamdaman na nagmumula 
sa kanyang dibdib. Unti-unting napalitan ng tunay na kadiliman 
ang lahat. Hanggang sa mawalan na siya ng malay. 

ISANG linggo nang nagbabakasyon sa San Bernardino si Celine 
nang bigla siyang makadama ng pananakit ng dibdib. May 
naramdaman siya na kung anong nakakatakot na sensasyon. 
Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga at sa mismong harap 
ni Philippe ay nawalan siya ng malay.  Nang balikan si Celine ng 
ulirat ay wala na ang pakiramdam ng matinding pananakit ng 
kanyang dibdib. Naiwan na lamang doon ang alaala niyon at isang 
nakakatakot na kasiguruhan. Umiiyak na napahawak siya sa dibdib 
ni Philippe.
 “Philippe, si Mama...”
 Tumango lamang ito. Batid ni Philippe ang ibig niyang sabihin.
 Nang mga sumunod na sandali ay nagbibiyahe na sila pabalik 
sa Maynila.

KASAMA si Philippe ay dumeretso si Celine sa ospital na 
pinagdalhan sa kanyang ina. Ang sabi ng mga doktor, inatake sa 
puso ang mama niya sa mismong administrative floor ng LeCharme 
Philippines. Tama ang hinala ni Celine nang sa loob ng ilang sandali 
ay maranasan niya ang paghihirap na naranasan ng kanyang ina. 
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There was no way, magic or nonmagic, that could save her mother 
from death’s grip. It was just her time. Umiiyak na pinakinggan 
niya ang kuwento ng kanyang ama tungkol sa pangyayari.
 “Hinawakan niya ang kanyang dibdib habang kausap niya si 
Gideon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. I thought she was 
having one of  those seer spells. She could sometimes see into the 
future... and she must have seen something so bad, that’s why this 
happened.”
 Sinulyapan ni Celine si Tito Gideon. He was there in the 
hospital with the other friends of  the family who had come when 
they heard about what happened. He was gray-faced and shaken. 
Halatang- halata ang takot at guilt sa mukha nito habang natutulala 
ito sa isang tabi ng lounge.
 “Natatakot at nag-aalala ako. Ano man ang nakita ng iyong 
ina sa hinaharap, tiyak kong hindi iyon maganda,” pagpapatuloy 
ng kanyang ama. Namumutla ito at may mga dark circle sa ilalim 
ng mga mata. “Hindi ko maisip ang posibleng dahilan kung bakit 
sobra siyang naapektuhan ng nakita niya at nagdulot iyon sa kanya 
ng ganitong epekto.”
 Niyakap ni Celine ang kanyang ama nang magsimula itong 
humagulhol. Ilang sandali ang lumipas bago ito kumalas sa kanya 
at kinalma ang sarili. Pinahid niya ang mga luha sa mukha nito.
 “Celine, there was something in her voice when she implored 
me to tell you... gusto niyang pumunta ka agad dito. I can imagine 
she wants to see you before she dies. Pero hindi ko maalis ang 
pakiramdam na may kinalaman sa iyo ang nakita niya.”
 “`Pa...?”
 Natigil ang pag-uusap nila nang may lumapit na nurse. 
“Nagkamalay na ho si Mrs. Le Charme. Hinahanap niya kayo.”
 Yakap ni Celine ang baywang ng kanyang ama at kahawak-
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kamay si Philippe sa kabilang kamay nang pumasok sila sa kuwarto 
ng kanyang ina. Naiwan si Tito Gideon sa waiting lounge kasama 
ng iba pa dahil immediate family lamang ang pinayagan ng doktor 
na makapasok sa kuwarto.
 Agad na sumugod ang daddy niya sa tabi ng kama ng kanyang 
ina. Naghinang ang mga labi ng mga ito. Tumulo ang mga luha ni 
Celine habang pinanonood ang kanyang mga magulang.
 “J-Johnny, I-I need to talk to C-Celine. She must be warned.”
 “Darling, you’re not strong enough. You must rest.”
 “John... be brave for me, honey. We’ll see each other soon, my 
love.”
 Rumehistro ang katiwasayan sa luhaang mukha ng ama ni 
Celine. Hinalikan nito ang pisngi ng kanyang mama at pumuwesto 
sa isang tabi para magpaubaya sa kanyang paglapit. Hinawakan 
nito nang mahigpit ang kanyang kamay at sinenyasan maging si 
Philippe na lumapit.
 “I need... to tell you... something important, Celine. 
Something... important,” nahihirapang sabi ng kanyang ina.
 Pinakiusapan nila ang doktor at nurse na bigyan sila ng privacy. 
Pinagbigyan naman sila ng mga ito. Her mother gripped her hand 
so tight she could almost believe she was just trying to act sick. 
But Celine’s heart knew her mother was grieving. Nang sumunod 
na sandali ay sinabi nito ang tungkol sa kanyang hinaharap.

CELINE’S eyes were dry as she stared at the fresh grave of  her 
mother in front of  her. She had already cried for her, yet she could 
still feel her insides trembling, wanting to cry again. Ang sabi 
nila, nauubos ang luha. Sa kaso ni Celine, hindi totoo iyon. Hindi 
mauubos ang mga luha niya tuwing naaalala niya ang pagpanaw 
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ng kanyang ina.
 Pero nang mga sandaling iyon, hindi lang ang pagpanaw nito 
ang kanyang iniisip kundi ang ipinagtapat nito bago mamatay. Isang 
lihim ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa kanyang pagkatao. 
 Alam ni Celine na sa linya ng ninuno niyang si Chemeia ibinigay 
ang biyaya ng Tatlong Dalaga. The adventures of  the first “Three 
Daughters of  the Ancient Fairy” was worth being told as a legend. 
And in her mind as a kid, she had considered those stories as 
such. But what her mother told her afterwards was extraordinary, 
something she was still trying hard to grasp and understand or 
even believe.
 “Tapos na uli ang isanlibong taon mula nang maipanganak ang huling 
Tatlong Dalaga. Nakatakda na uli silang isilang sa kasalukuyang panahon. 
Ikaw ang kanilang magiging ina, Celine. Ikaw, anak. At si Philippe... ang 
nakatakda nilang maging ama.”
 “Mama...” gulat na sabi niya.
 “We knew it as soon as we saw him. That’s why your father ensured 
that he knows about the business, because one day, when you two get married, 
the business will be protected by both your and Philippe’s name. Marami 
ang magtatangkang sumira sa biyaya, Celine. It’s dangerous now because 
the bad spirit has taken in a new identity and has taken in new followers. 
Hindi na natin alam kung kanino tayo dapat mag-ingat. Maraming tao ang 
nakatakdang magbuwis ng kanilang mga buhay para sa biyaya...” garalgal 
ang boses na pahayag nito.
 “`M-Ma...”
 Pinisil nito ang kanyang kamay. “Kailangan ninyong maging 
matatag ni Philippe. Ang pagpapakasal n’yo ang magbibigay ng 
pinakamakapangyarihang proteksiyon sa negosyo—ang pagsasanib ng inyong 
mga pangalan. Ang LeCharmeEncantara ang maghahatid ng kapangyarihan 
ng pagmamahal mula sa inyong mga anak patungo sa mundo pagdating ng 
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araw...”
 Celine stared at her mother with wonder. Her voice was getting stronger, 
her face was starting to glow with a kind of  unearthly light that was making 
her so ethereally beautiful. It was like her mother was starting to acquire the 
strength she needed to travel to the underworld.
 “At kapag naipanganak na silang tatlo, guard them with your lives. 
Nothing less is enough, Celine, Philippe. Mangako kayo, alang-alang sa 
ngalan ng pag-ibig...”
 They gave their promise. Parang iyon lang ang hinihintay ng mama ni 
Celine. Ipinikit nito ang mga mata at kasabay ng paglarawan ng kapayapaan 
sa mukha ay ang pagsusuko nito ng huling hininga.
 Naguguluhan pa rin si Celine. Marami siyang hindi nauunawaan 
sa mga sinabi ng kanyang mama. Her parents had known before 
she was born who she was going to be, what she was going to 
become. Pero bakit ngayon lamang sinabi ng mga ito ang tungkol 
sa pagsilang niya sa Tatlong Dalaga? There was no way she could 
have readied herself  for the inevitable. Hindi siya duwag. But 
becoming the mother of  the Three Daughters would be a huge 
responsibility. Bakit siya? Kakayanin ba niya ang responsibilidad 
na iyon?
 Naramdaman ni Celine ang paghawak ni Philippe sa kanyang 
mga balikat. Humarap siya sa binata at yumakap. Hinalikan nito 
ang kanyang bumbunan. Pagkalipas ng ilang sandali ay tiningnan 
niya ang mukha nito. “Philippe, what are we going to do?”
 “It’s fate, Celine. There’s nothing we can do but accept it.”
 Nag-init ang kanyang mga mata. “Did you know, Philippe? 
Did you know about our future before we even met?”
 Hindi sumagot si Philippe. Pero hindi na nito kailangang gawin 
iyon. Nakikita na ni Celine ang sagot sa mukha nito. Tuluyan na 
siyang napahagulhol. “Philippe... natatakot ako. What if  we fail? 
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There would be repercussions for the next hundred years to come.”
 “Don’t be afraid. We’re together. There’s nothing that could 
ever make me feel braver than having you by my side.”
 Humarap sila at yumakap sa isa’t isa. 

IKINASAL sina Philippe at Celine pagkalipas ng isang taon. Ilang 
buwan pa ang lumipas at naging kakabit na ng pangalang “Le 
Charme” ang “Encantara” gaya ng huling kahilingan ng mama 
ni Celine. Simula noon ay tinawag na “LeCharmeEncantara” 
ang “LeCharme Corporation.” Nagretiro ang ama ni Celine at si 
Philippe, bilang may pinakamalaking shares of  stocks, ang pumalit 
sa puwesto nito bilang presidente ng kompanya. 
 Namayagpag ang LeCharmeEncantara sa larangan ng 
komersiyo. Nadagdagan nang nadagdagan ang mga bansang 
nararating ng kanilang mga produkto. Tumibay nang tumibay ang 
katatagan niyon. 
 Isang taon pagkalipas nilang ikasal, ipinanganak ni Celine ang 
panganay na anak nila. The beautiful baby was named after her 
grandmother, Soliel.
 And so went their story.
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NANG sumunod na tatlong taon ay unti-unting naganap ang mga 
huling bagay na ipinagtapat ni Sienna Le Charme sa nag-iisang 
anak nito na si Celine. Ang mga pangyayaring iyon ang tumulong 
kay Celine para tuluyan nang maniwala sa nakatakdang maging 
responsibilidad niya at sa katotohanan ng Tatlong Dalaga. 
 Pagkapanganak pa lamang ni Celine kay Soliel Le Charme 
Encantara ay naganap na ang malaking bahagi ng prophecy tungkol 
sa kapangyarihan na tanging sa imahinasyon lang ng karaniwang 
tao mababasa at sa alamat lamang naririnig ng mga nilalang na 
katulad niya. 
 For Soliel was born an extraordinarily beautiful baby. They 
knew she received the gift of  beauty. Sa ospital pa lang kung saan 
ito ipinanganak, malaking pagbabago na ang naganap. She had 
affected the lives of  the nurses, the doctors, the hospital staff, 
and patients who had contact with her. When she was in her sixth 
month, her image was used in commercials for baby products 
manufactured by the company. Kay Soliel nagsimulang ganapan 
ng LeCharmeEncantara ang pagiging vessel para sa mahika ng 
Tatlong Dalaga.
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 Nauubos agad ang mga produkto sa mga tindahang 
pinagbebentahan niyon. Nagsimula na ang pagkakalat ng mahika 
ng kagandahan ng puso sa bawat pamilyang gumagamit ng Little 
Soliel Baby Powder. Hanggang sa ngayon, limang taon na ang 
lumipas pero nananatili pa ring mabili ang mga baby products na 
mayroong larawan o imahe ni Soliel. 
 And then little Guinevere was born. Ayon sa mga nakarinig sa 
unang pag-iyak nito, hindi raw iyak iyon kundi isang napakagandang 
awitin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napapaiyak pa rin 
ang mga nakakarinig sa iyak ni Guinevere. Gaya ng panganay na 
kapatid nito, ang unang naapektuhan ay ang mga tao sa ospital kung 
saan ito ipinanganak. Quarelling husbands and wives patched up, 
relationships started and blossomed. And her songs as she grew 
from a baby to a toddler continued to affect people who heard 
her songs. 
 When Guinevere was two, she could already play a little of  the 
piano, and was composing music. With Philippe’s guitar, he began 
recording Guinevere’s music. Guinevere’s songs became instant 
hits among children the first time her album came out. Unti-unting 
nadagdagan ang magical products ng LeCharmeEncantara. 
 After three years, it was Baby Georgette’s turn to come into 
the world. Pero hindi agad nag-manifest ang taglay nitong biyaya. 
The third gift was the gift of  dance. Kailangan munang hintayin 
na lumaki si Georgette bago makapagsimulang magpalaganap sa 
ibang tao ng biyayang taglay nito.
 May mga pagkakataong nao-overwhelm ang mag-asawang 
Celine at Philippe sa kapangyarihan ng kanilang mga anak at sa 
kaganapan ng nakatakdang maging responsibilidad sa paglaki ng 
mga bata. Minsan ay nagiging napakanipis ng linya sa pagitan ng 
pagiging Tatlong Biyaya at ng pagiging mga simpleng anak ng mga  
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bata sa kanilang mag-asawa. Celine and Philippe were concentrated 
on their responsibilities to their children and their gifts that she 
could not keep track of  her father’s whereabouts during his travels. 
 Pagkatapos magretiro ay nainip ang papa ni Celine sa 
paghihintay kung kailan uli nito makakasama ang asawa kaya 
minabuti nitong maglakbay sa iba’t ibang bansa. But they were not 
leisurely trips. Gusto ng kanyang ama na makatulong sa kanilang 
mag-asawa kaya patuloy ito sa pangangalap ng mga impormasyon 
at kuwento tungkol sa buhay ng mga naunang isinilang na Tatlong 
Dalaga. He would often bring home useful information. Nakatago 
iyon sa isang lihim na taguan sa kuwarto nilang mag-asawa. 
 But when her father married again, they were shocked. 
Nakapag-asawa ito sa ibang bansa at ang balita tungkol doon na 
lang ang nakarating sa kanila. 
 “I can’t believe he got married without telling me,” shocked at 
nag-aalalang sabi ni Celine kay Philippe habang hawak ang sulat na 
galing sa kanyang ama. He was in Egypt. Doon daw nito nakilala 
ang isang Espanyola na may anak mula sa unang asawa. Na-in love 
daw ang kanyang ama sa babae kaya pinakasalan nito. The affair 
had all the signs of  a whirlwind romance—something Celine felt 
was unfamiliar to her father whose reason for his sole existence 
right now was to wait for the time when he could be with his wife 
again.
 Hinalikan siya ni Philippe sa noo. “Huwag kang mag-alala, 
your father has powers of  his own. Hindi niya pababayaan ang 
kanyang sarili.”
 “Sana nga.”
 “When will they come home?”
 “Two days from now.” Humugot si Celine ng malalim na 
hininga. Hindi pa rin maalis ang pagkabagabag sa kanyang dibdib. 
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“Hindi ako matatahimik hangga’t hindi ko sila nakikita, Philippe. I 
know it’s a dangerous business for an old man to go places and do 
researches for my daughters. Hindi ko dapat pinabayaan si Papa. 
Sana ay nag-insist ako na samahan siya ni Gregory.”  
 Ngumiti si Philippe. “You’ve learned to live with his silences?”
 Nahihiyang sumandig si Celine sa asawa. Gusto niyang itago 
ang kanyang mukha. “You know I have. Hanggang ngayon ay 
ikinakahiya ko pa rin ang ginawa kong pagtataray sa kanya noong 
una ko siyang makilala. He has such a gentle soul. Hindi ko maisip 
kung paano ako nabulag nang araw na iyon at nasaktan ko si 
Gregory dahil sa pagiging sobrang ignorante ko.”
 “It’s okay. He understands. He adores you like a sister.”
 Huminga nang malalim si Celine at saka humawak sa batok 
ni Philippe. “And how about you? Do you happen to adore me, 
too?”
 Lumibot kay Celine ang mga bisig ni Philippe. “You have no 
idea, mi amor.”
 “`Care to give me a few clues, mi amante?” nang-aakit na tanong 
ni Celine. Napairit siya nang bigla siyang buhatin ni Philippe.
 “You can have more than a few, mi esposa. More than you ever 
want.”
 Magkahinang ang kanilang mga labi nang magsimulang 
umakyat si Philippe sa hagdan. Muntik na nitong maibagsak si 
Celine nang magsalita ang nakatayong bata sa itaas ng hagdan. 
Ibinaba ni Philippe ang asawa at kapwa sila napatingin sa kanilang 
panganay na anak. 
 Napasugod si Celine kay Soliel nang makitang umiiyak ito. 
“Soliel. I thought you were asleep?” nag-aalalang tanong niya.
 “I had a bad dream, Mama.”
 “What was your dream about?” tanong ni Celine habang 
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pinapahid ang mga luha ni Soliel.
 Isinubsob ni Soliel ang mukha sa dibdib ni Celine at yumakap 
nang mahigpit. Celine grew more concerned when she felt her little 
body. “I heard Lolo Johnny. I think he was asking for my help,” 
humihikbing sabi nito.
 Kinilabutan si Celine sa narinig. Piping nag-angat siya ng 
nahintatakutang tingin sa asawa.
 “I’ll get in touch with people there. I’ll try to have them 
contacted,” wika ni Philippe. Pumihit ito at nagtungo sa study.
 Binuhat ni Celine ang kanyang nangangatal na anak. “Sshh... 
it’s going to be all right. Lolo Johnny’s gonna be fine.”
 “Mama, I feel sleepy.”
 “Dadalhin na kita sa kuwarto.”
 Nag-angat ng mukha si Soliel. “Lolo Johnny’s asleep,” sabi 
nito.
 Napakurap-kurap si Celine habang pilit iniintindi ang sinasabi 
ng ni Soliel. “What do you mean, baby?”
 “Lolo’s asleep. But not on a bed. He’s sleeping on the sand 
with his eyes open. How could he sleep with his eyes open, Mama? 
He’ll get dirt in his eyes.”
 Napalunok siya. “Y-you saw this in your dream, honey?”
 “Yes.” Tumango si Soliel.
 “What exactly does the place look like?” tanong ni Celine sa 
mahinang tinig. Nagsisimula na ring mangatal ang kanyang katawan.
 “There were lots and lots of  sand, and... and there was this 
big thing... like a... like a—”
 “Triangle?” halos bulong na lang na sabi ni Celine.
 Tumango ito nang sunod-sunod. “Yes, Mama. A triangle. A 
very big triangle.”   
 Napalunok uli siya. Nang mga sandaling iyon ay naihiga na 
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niya si Soliel sa ibabaw ng kama. Tumabi siya rito at saka niyakap. 
“S’endormir, Soliel,” aniya habang hinahaplos ang mahabang buhok 
nito. “Go to sleep, Soliel.”
 Bumagsak nang dahan-dahan ang mga talukap ng mga mata 
ni Soliel. Mayamaya lamang ay humihinga na ito nang malalim at 
regular. Nahulog na ito sa spell ng pagtulog na ibinigay ni Celine  
para makatulog ito nang mahimbing at hindi maramdaman ang 
kanyang matinding pagdadalamhati.

INIUWI ang bangkay nina Johnny Le Charme at ng bagong asawa 
nito sa Pilipinas. Thieves had caught up with them in the dessert, 
took their money and then killed them. Kasamang dumating ng 
mga bangkay ang nag-iisang nakaligtas sa nangyaring krimen—ang 
bagong stepsister ni Celine na si Leica Soldita Malvado.
 Nasorpresa si Celine nang makaharap niya si Leica sa burol 
ng kanilang mga magulang. Judging from her father’s letter, she 
had the impression that Leica was just a kid. But the woman was 
fifteen years older than her. Leica was the stepdaughter of  her 
father’s second wife with her first husband who had been dead 
for a few years. She felt something dark in Leica the moment she 
saw her.
 Nakadama si Celine ng lamig sa kanyang kaluluwa, isang klase 
ng pakiramdam na hindi puwedeng mapagkamalian o kaya ay 
ipagsawalang-bahala. Pasimpleng dumidistansiya siya para hindi 
niya makatabi nang matagal si Leica. Hinintay niyang makausap 
nang sarilinan si Philippe. At doon niya natuklasang bale-wala ang 
kaba na nararamdaman niya sa nararamdaman ng kanyang asawa. 
 “She’s evil. She is a witch, Celine, the worst kind. Hindi ko alam 
kung ano ang dahilan kung bakit siya narito. Pero may dahilan. I 
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can feel it in her. She’s a part of  my past, part of  the reason why 
I left Spain.”
 “Sigurado ka ba, Philippe?”
 Tumango ito. “Kailangan nating mag-ingat nang husto. The 
vessel, the children. Hindi niya puwedeng mahawakan ang mga 
bata at ang LeCharmeEncantara!”
 Nanlalambot na napahawak si Celine kay Philippe. “Diyos ko, 
nagsisimula na ang gulo! Alam kong darating ito. Alam kong hindi 
ito maiiwasan. Pero sana’y hindi ito nangyari ngayong mga bata pa 
ang mga anak natin.”
 Niyakap siya ni Philippe. “Huwag kang matakot, Celine. 
Gagawa tayo ng paraan.” 
 Since then, and with fear she had not felt in him before, her 
husband planned a way to be able to guard the vessel and their 
children even when they left the Earth. And that was the start of  
the end of  her husband’s existence. 
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1

Philippe Alfonso Encantara
(The Wizard)

BUMIGAT ang dibdib ni Philippe nang magmulat ng mga mata 
at bumungad sa kanya ang kadiliman. Naramdaman agad niya ang 
kakaiba sa gabing iyon. It was one of  those nights when magic 
was palpable. Tonight, it was so thick he could almost touch it.
 Something was going to happen.
 Nakatiim ang mga bagang na pumihit siya sa nahihimbing na 
asawa at niyugyog nang marahan ang magkabilang balikat nito. 
Agad namang nagising si Celine, maybe she was already awake. 
She was one of  the most powerful fairies still living even if  she 
wouldn’t admit it. Sa nakita niyang alertness sa mga mata ni Celine 
ay alam niyang nararamdaman na nito ang kanyang pag-aalala. 
 “Papa?”
 “We’re going to do it tonight.”
 Nagtitigan sila nang ilang sandali. Philippe reached out 
for Celine when he saw the fear he was feeling reflected in her 
eyes. Iniangat ni Philippe ang mukha ng asawa at hinalikan ang 
nangangatal nitong mga labi. Their lips clung together for a few 
seconds. Then they parted. Walang salitang namagitan sa kanilang 
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dalawa nang bumaba si Celine ng kama at lumabas ng kuwarto.
 Ganoon din ang ginawa ni Philippe. Pero sa halip na lumabas, 
nagtungo siya sa isang sulok ng silid kung saan nakabukas ang 
pinakalumang kopya ng pinakamakapangyarihang librong mayroon 
sa mundo. Hinaplos niya ang malamig na pahina ng Bibliya sa 
altar. He felt it emit warmth that assured him of  things that were 
forthcoming, things that must come and would pass. But first, his 
daughters would have to survive this night.
 The heaviness in his chest lifted. Anuman ang mangyari, iyon 
ang magpapasimula ng isang digmaang magbibigay ng katapusan 
sa kasamaan. Noon lubos na naunawaan ni Philippe kung bakit 
napadpad siya sa lugar na ipinangalan sa kanya. He was right. 
Everything would start tonight.
 Sinimulang planuhin ni Philippe ang lahat ng paghahanda 
dalawang taon na ang nakararaan; noong namatay ang father-in-law 
niya at dumating si Leica sa buhay ng kanyang mga anak. After 
the funeral, Leica disappeared. And he, together with his wife and 
with advice from his aunt, thought hard of  a way to protect their 
children and LeCharmeEncantara from the evil witch’s hands. 
Tama ang hinala ni Philippe na may koneksiyon si Leica sa kanyang 
nakaraan. 
 She was a descendant of  one of  the most powerful opponents 
of  his great-great-grandfather. Katulad ni Philippe, nakaligtas din 
sa digmaan ang ama ni Leica at nagawa itong maitakas mula sa 
pag-uusig ng mga erehe sa bansang Espanya.
 Hindi alam ni Philippe kung paano nakarating sa kaalaman 
ni Leica ang tungkol sa biyaya ng Tatlong Dalaga. But as soon as 
he saw her, he knew with certainty she was here because of  his 
daughters. At hindi niya papayagang mangyari iyon. Hindi siya 
makapapayag na sirain ng masamang bruha ang kinabukasang 
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nakatakda para sa kanyang mga espesyal na anak.
 Tonight was the night. Iyon ang nakatakdang gabi ng kaligtasan 
ng kanyang mga anak. He was ready for it. His will had been ready 
ever since he survived Spain.
 Bumuntong-hininga si Philippe. Nahiling niya na sana ay 
maibigay niya sa kanyang asawa ang katiwasayan na nararamdaman 
ng kanyang puso. Pero isang katiwasayan iyon na hindi nito 
maunawaan. Leica, his wife’s powerful witch stepsister, wanted their 
daughters and she would stop at nothing to get their powers. Puso 
ng isang ina ang nagbibigay kay Celine ng takot na hindi madaling 
ihanap ng katiwasayan. Sa kabila ng propesiya ng kaluwalhatian sa 
walang hanggan, hindi pa rin nito maiwasang mangamba para sa 
kaligtasan ng kanilang mga anak.
 Naramdaman ni Philippe ang pagbalik ni Celine sa kanilang 
kuwarto. Pumikit siya, umusal ng dasal ng pasasalamat at muling 
humingi ng gabay at walang katapusang pananalig sa Diyos. 
Pagkatapos ay nagmulat siya ng mga mata at nagtungo sa tabi ng 
asawa.
 Hawak na ni Celine ang tatlong kandilang puti, isang lumang 
mangkok, at kutsilyo na parehong gawa sa ginto. Hinubad ni 
Philippe ang kanyang makapal na kuwintas at ibinagsak sa palad 
niya ang jade na palawit niyon. Sa gitna ng dilim ay nakita niya 
ang pagkislap ng bato. Ibinagsak niya iyon sa gintong mangkok at 
pagkatapos ay kinuha ang mangkok mula sa kanyang asawa.
 Hinubad ni Celine ang kuwintas nito at ibinagsak sa palad nito 
ang palawit na diyamante niyon. Kagaya ng ginawa ni Philippe, 
ibinagsak din nito sa gintong mangkok ang diyamante. Kumislap 
ang dalawang bato. Senyales iyon na kailangan nang ituloy ang 
orasyon. Lumuhod si Celine sa sahig, itinulos ang mga kandila 
palibot sa kanila at inilagay sa pagitan nila ang gintong mangkok. 
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Saka ibinigay sa kanya ang kutsilyo.
 Lumuhod din si Philippe at tinanggap ang kutsilyo. Nagtagpo 
uli ang kanilang mga mata at kapwa tumango. Pumikit si Philippe 
at sinambit ang orasyon nilang mag-asawa para sa kanilang mga 
anak. The vessel, LeCharmeEncantara, must be protected again. 
Mawawalan ng bisa ang ibinigay nilang proteksiyon doon kapag 
wala na silang buhay. Everything had begun tonight. He could feel 
the heavy warning in the air.  Philippe could feel the magic calling 
for him. It must be now or never.
 Itinaas ni Philippe ang kanyang dalawang kamay na may hawak 
sa kutsilyo. Pagkatapos sambitin ang orasyon ay hiniwa niya ng 
kutsilyo ang kanyang braso. Itinapat niya sa mangkok ang kanyang 
braso at hinayaang tumulo ang dugo sa mga kumikislap na bato. 
Ilang sandali pa at nagsanib ang mga kulay ng mga iyon. Ibinalik 
niya kay Celine ang kutsilyo at ginawa rin nito ang mga ginawa 
niya. Bumagsak ang dugo ni Celine sa ibabaw ng kanyang dugo. 
Tumigas ang naghalong dugo at nagmukhang bato. Ngumiti siya 
at ganoon din ito. 
 Ilang sandaling kumislap-kislap ang apoy ng mga kandila bago 
lumaki ang mga iyon at mas lumakas ang liwanag.
 “It’s done. Thank Go—Papa!” gulat na wika ni Celine nang 
sumuray si Philippe sa kinaluluhuran. “Philippe?”
 Biglang nanghina at nangatal si Philippe. Pinaghandaan 
niya nang mabuti ang protective spell na iyon. Pero batid niyang 
nagpapahina ng katawan na higit pa sa pisikal na paraan ang ano 
mang orasyon na kumukuha ng dugo mula sa isang wizard na tulad 
niya. Naramdaman niya ang pag-alalay ng kanyang asawa. Hinaplos 
pa nito ang noo at buhok niya. 
 “Ang mga bata,” kandahirap na sabi ni Philippe.
 “P-pero mahina ka pa.” 
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 Umiling siya. “There’s no time, Celine. Nararamdaman ko na 
si Leica. It has to be tonight.”
 “Pero, Phili—”
 “Kunin mo na sila, `Ma. Huwag kang mag-alala sa akin. 
Bale-wala ang lahat ng ito. Kailangan muna nating mabigyan ng 
proteksiyon ang mga bata.”
 Tila nagdalawang-isip pa si Celine bago hinalikan sa pisngi si 
Philippe at maingat na isinandal sa kama. “Sandali lang ako,” paalam 
pa ni Celine. Pero hindi pa man nakakalabas ng pinto ay napaigtad 
na si Philippe sa kanyang kinauupuan. Isang nakakaparalisang 
sindak ang naramdaman niyang tumusok sa kanyang puso.
 “P-Philippe?” wika ni Celine habang nakahawak sa dibdib. 
Hinihingal ito. Marahil ay nararamdaman din ang sakit na kanyang 
nararamdaman. 
 “Ang mga bata!”
 Bumalik si Celine sa tabi ni Philippe. “Philippe, halika na,” 
nahihintakutang sabi nito habang hinihila siya.
 Napalunok si Philippe. How could he be such a fool? How 
could Leica act so suddenly? The power he could feel from the 
coming danger was so strong. Wala nang panahon para tumawag at 
humingi siya ng tulong. Kailangan nang maitakas ang kanilang mga 
anak. “Celine, listen.” Hinawakan niya nang mahigpit ang asawa 
at ikinulong ang mukha sa kanyang mga palad, saka nakikiusap na 
tumitig dito. Nadurog ang kanyang puso pagkakita sa mga luha ni 
Celine. “Dalhin mo sila kay Tía Mertha. Tama ka, wala na akong 
lakas para gumawa ng panibagong protecting spell. Ibigay mo ito 
kay Tía Mertha.” Hinubad ni Philippe ang kanyang singsing na 
may malaking bato na ruby at inilagay sa ibabaw ng nanlalamig na 
palad ni Celine.
 “P-Philippe...” Bumagsak na ang mga luha ni Celine.

45The Beginning 



 “Sige na, mahal ko. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang 
mga anak natin, iligtas mo sila.”
 “P-paano ka?” humahagulhol na tanong ni Celine.
 May naramdaman si Philippe na matinding siphayo sa kanyang 
puso at nagbigay iyon ng pisikal na sakit. He was finding it hard to 
breathe. Masyado na siyang pamilyar sa pakiramdam ng digmaan at 
wala siyang makitang pangitain na mangyayari iyon ngayong gabi. 
At last, everything became clear. He survived the war in Spain so 
he could be here tonight. Malapit nang matapos ang dahilan ng 
existence niya.
 “I’ll be there, sweetheart. I’ll be waiting for you. I love you so 
much.”
 “Philippe!”
 Nagyakap sila. Nagsanib ang kanilang mga labi sa isang mainit 
na halik ng pamamaalam kasabay ng pagsasanib ng kanilang mga 
luha. Nagyakap sila nang mahigpit.
 “Kiss them all for me, will you? Si Soliel, si Guinevere, at si 
Baby Georgette. Give them all of  my love.”
 Luhaang tumango nang sunod-sunod si Celine. “I will. I love 
you so much, Philippe!”
 And there were no words of  good-byes to utter. Naghiwalay 
ang kanilang mga katawan. Isang masuyong haplos sa pisngi ang 
huling iniwan ni Celine kay Philippe bago nilisan ang kanilang 
kuwarto at pinuntahan ang kanilang tatlong anak na babae.
 Pagkatapos sumulyap sa pinto ay ikinuyom ni Philippe ang 
kanyang mga kamay. Pumikit siya at itinuon ang konsentrasyon sa 
pagbibigay ng espiritwal na lakas sa kanyang sarili. There were many 
sources of  strength to find in this house and the grounds. Dahil 
puno ng halakhak ang bahay, maraming eksena ng pagmamahalan, 
maraming musika at kantahan ng kasiyahan ang nasaksihan ng 
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mga halaman at mga bulaklak sa bakuran, at maraming patunay ng 
sakripisyo para sa kanyang mga minamahal. Habang nararamdaman 
ni Philippe ang muling pananalaytay ng lakas sa kanyang mga 
kalamnan, nagpasalamat siya sa tulong na kanyang natanggap. 
 Lalong tumigas ang kanyang mga kamao. Sa kanyang isip, 
pinanood niya ang paglapit ng maitim na puwersa ni Leica sa 
tahanan ng Tatlong Dalaga. Iminulat ni Philippe ang kanyang 
mga mata. Wala siyang planong maghintay sa kinaroroonan niya. 
Nakatukod ang mga kamay sa sahig na tumayo si Philippe. Sa 
kahuli-hulihang pagkakataon ay lumabas siya ng kuwarto nilang 
mag-asawa at sinalubong si Leica sa balkonahe ng bahay. 
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