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The Storyteller

HINDI makapaniwala si Guinevere. She thought it was going 
to be hard to talk to Caleb. Na itataboy siya nito gaya ng ginawa 
nito sa ibang miyembro ng kanyang pamilya. Kaya bago siya 
pumasok sa kuwarto ng binata ay siniguro niyang kaya ng 
kanyang dibdib ang anumang rejection mula rito. Isinumpa pa 
niya sa sarili na anuman ang mangyari, hindi siya susuko.
 Mahalagang magising na si Caleb sa kalokohan nito. Dapat 
na nitong tanggapin ang katotohanan tungkol sa pagkatao nito. 
It was something he could not run away from for so long. It 
was not healthy for him and it was not healthy for everyone 
around him. Guinevere must tell him he was acting like an idiot, 
however bad that may sound. Dahil iyon ang totoo.

Kung kinakailangang awayin ni Guinevere si Caleb para 
maipamukha rito ang katotohanan ay gagawin niya. To 
Guinevere’s great surprise, she was wrong in her presumptions. 
Dahil kabaliktaran ng inaasahan niya ang nangyari. Tinanggap 
siya ni Caleb na para bang matagal na siyang hinihintay nito. 
Tinanggap din nito ang mga kuwento niya na para bang matagal 
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na itong nasasabik sa isang kausap.
 “Talk to me. Tell me more,” pakiusap pa ni Caleb.
 “Pero kailangan ko munang unahin ang kuwento tungkol 
sa isang napakagandang diwata na nagmimistulang maligno 
pagsikat ng araw hanggang sa pagdating ng hatinggabi.”
 “Kahit saan ka magsimula. Just talk to me.”
 “Ah-ah. Say the magic word.”
 “Please?”
 Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagngitian sila—no 
magic spells—na para silang magkaibigan.
 Sinimulang ikuwento ni Guinevere kay Caleb ang tungkol 
kay Ate Soliel. Pero hindi pa man siya nakakarating sa love story 
nito at ni Kuya Orlando ay marami nang itinatanong si Caleb 
tungkol sa sumpa, tungkol kay Tita Leica, at sa maraming mga 
bagay na nagdulot dito ng kalituhan. So Guinevere decided to 
tell him about the story of  their childhood.
 Marami na namang tinanong si Caleb tungkol sa mga 
magulang ni Guinevere at sa kanilang nakaraan. So, she decided 
to retrace her steps and talk about the story of  their parents. 
Hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili na inilalahad kay 
Caleb ang tungkol sa propesiya ng Tatlong Dalaga ng Nunong 
Ispiritu. Natahimik ang binata at nakinig nang matiim. Hindi 
siya in-interrupt nito hanggang sa ikinukuwento na niya ang 
tungkol sa kapanganakan ni Georgette.  
 “Ang Ate Soliel mo ang diwata ng kagandahan. Hmm, I 
can understand why. She’s so beautiful. Walang makakapagkaila 
niyan.”
 Tumango-tango si Guinevere. Hindi niya sinabi ang 
napapansin nilang magkakapatid na nagagawa nitong 
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panlabanan ang charm ni Ate Soliel. Sa palagay niya, may ibang 
pagkakataon para buksan niya ang tungkol doon.
 “Ikaw ang diwata ng pagkanta...” sabi ni  Caleb habang titig 
na titig sa kanya, dahilan para maasiwa siya. “I’m wondering if  
I have ever heard you sing.”
 Umiling siya. “Not now, Caleb. Nagpapakuwento ka pa sa 
akin, `di ba?”
 Hindi na ito nangulit na pakantahin siya. Hindi niya 
masabi kung dahil sa panghihinayang iyon o sa iba pang 
dahilan. “Si Georgette ang diwata ng pagsayaw?” parang hindi 
makapaniwalang sabi nito.
 Napangiti siya. “Believe it. You will only understand kapag 
nakarating na ang kuwento ko sa sumpa sa aming tatlong 
magkakapatid.”
 “All right, go on. Everything is really interesting. No, it’s 
way beyond interesting. Sobrang fascinating, pero halos... para 
talagang hindi kapani-paniwala. I wanted to presume this was 
just a bedtime story. But of  course, sasabihin mong totoo ang 
lahat ng mga sinasabi mo at wala kang inimbento na kahit 
ano.”
 “Titigil na ba ako o magpapatuloy pa?” tanong niya habang 
nakataas ang isang kilay niya.
 Ginagap nito ang kanyang kamay na parang ang pinakahuling 
gugustuhin ni Caleb ay ang paglisan niya. “I’ll shut up and listen. 
Don’t go. Please?”
 Napatingin si Guinevere sa kamay niya na hawak ni Caleb. 
“All right,” aniyang tiningnan uli ito. “Pero makinig ka muna. 
Mamaya na ang mga comments mo.” 
 Pero hindi siya nakapagkuwento nang matagal. Pretty 
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soon, dawn would be approaching. Katatapos lamang niyang 
ikuwento ang tungkol sa kamatayan ng kanyang mga magulang 
nang unti-unting nawala ang magandang boses niya at napalitan 
iyon ng tunog ng palaka. Tumigil siya sa pagsasalita. Bumagsak 
ang magkabilang balikat at saka napayuko. 
 Hinawakan ni Caleb ang isa pang kamay ni Guinevere. 
Mayamaya ay itinaas nito ang kanyang baba. Pinahid nito ng 
likod ng mga daliri ang luhang naglalandas sa magkabilang pisngi 
niya.
 “I-I’m sorry, I can’t talk any—” aniya sa mahinang boses.
 “Sshh...” saway ni Caleb sa kanya. Hinalikan nito ang 
kanyang kamay. “It’s time for you to rest. Saan ba ang kuwarto 
mo?” 
 “S-sa—” Hindi na naituloy ni Guinevere ang sasabihin. 
Binuhat siya ng binata at inilabas ng kuwarto. Piping itinuro 
niya rito ang pinto ng kuwarto nilang magkakapatid. Ipinasok 
siya nito sa loob niyon.
 Hindi pa nakababalik ang mga kapatid niya. May hiwalay 
na kuwarto sina Ate Soliel at Kuya Orlando. Pero kapag wala 
si Kuya Orlando, sa kanila pa rin ni Georgette tumatabi si Ate 
Soliel.
 Inihiga siya ni Caleb sa itinuro niyang kama. Inayos pa 
nito ang kumot hanggang sa kanyang dibdib. “Sleep tight and 
rest well,” he said. “Itutuloy mo pa ang kuwento mo sa akin 
mamayang gabi.”
 Tumango lang si Guinevere at pumikit. Hinagod pa ni Caleb 
ang kanyang buhok. Napahikab siya sa antok. Umawit ito ng 
isang awit na kahit kailan ay hindi pa niya naririnig na kinanta 
nito. Unting-unting itinaboy ng awiting iyon at ng magandang 
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boses nito ang lungkot na dulot ng alaala ng pagkamatay ng 
kanyang mga magulang.
 She wanted to open her eyes and ask him if  he was using 
magic but he probably did not even know it.  Hindi niya magawa 
iyon dahil sa sobrang pamimigat ng kanyang mga mata. 
 “Caleb...” mahinang sabi niya matapos siyang maghikab 
muli.
 “Goodnight, my sweet angel...”
 Napangiti siya.

TANGHALI nang nagising si Guinevere. Gaya niya, nasa higaan 
pa rin ang mga kapatid niya. Nauna pa nga siyang gumising sa 
mga ito. Pero hindi agad siya bumangon dahil naalala niya ang 
lahat ng nangyari nang nagdaang gabi. May ngiti sa mga labi na 
pumikit siya at inalala sa kanyang isip ang himig ni Caleb. She 
wanted to sing that song with him.
 Nagpatuloy si Guinevere sa pangangarap nang gising. In 
her daydreaming, the tune took them farther from bed where 
she was sleeping while Caleb held her hand. Dinala sila ng 
awiting iyon sa isang magandang hardin kung saan malaya silang 
umawit ng isang awit na kapwa mga puso nila ang magkatulong 
na lumikha.
 “Hoy!”
 Napadilat siya nang gambalain ni Georgette ang pangangarap 
niya. Gising na pala ito at nakalapit na sa kama niya nang 
hindi niya namamalayan. Uminit ang mukha niya. Ayon sa 
nanunudyong tingin ng kanyang kapatid, nararamdaman nito 
ang naiwang damdamin sa kanya ng pangangarap niya.
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 “Sinasabi ko na nga ba’t gising ka na, eh. Ano’ng nangyari?” 
Umupo si Georgette sa gilid ng kama niya. “Nagawa mo ba ang 
plano mo sa paglapit mo kay Caleb?  Did you give him a piece 
of  your mind? Ano’ng ibinato niya sa iyo. vase o painting?” 
 “Gaano kabilis kang tumakbo?” tanong naman ni Ate 
Soliel. Nakadapa ito sa kama habang nakatukod ang kamay at 
nakatingin sa kanya.
 Umiling lang si Guinevere.
 Nagtinginan ang mga ito.
 “Hindi saan?” nakataas ang isang kilay na tanong ni 
Georgette. 
 Binuo niya sa mga labi ang mga salitang “All of  the above.”
 “Ano raw?” tanong ni Ate Soliel kay Georgette.
 “All of  the above daw, Ate,” sagot naman ni Georgette 
na namamanghang nakatitig sa kanyang mukha. “Uh-oh. Ate 
Soliel, tingnan mo, nagba-blush si Ate Guinevere! Sinasabi ko 
na, kakaiba ang nararamdaman ko. May magandang nangyari 
sa pag-uusap nila ni Caleb.”
 Kinabahan si Guinevere sa nakitang excitement ni 
Georgette. Naglumikot ito sa kama. At sa takot na makasama 
siya sa pagbagsak niyon ay bumangon siya at lumipat sa higaan 
nito.
 “What happened last night?” excited na tanong sa kanya ni 
Ate Soliel. Umupo ito sa kama nito at ngumiti sa kanya. 
 It was hard to tell because she could not talk clearly. 
Pero sa pamamagitan ng pagbulong at pagsa-sign language 
ay naikuwento rin ni Guinevere sa mga ito ang buod ng mga 
pangyayari.
 “Is that it? Nagpakuwento lang siya sa iyo?” hindi 
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makapaniwala at parang dismayadong sabi ni Georgette. 
“Walang ibang nangyari?”
 “You got him to say ‘please’?” natatawa namang tanong ni 
Ate Soliel.
 Tinanguan niya nito.
 “He’s such an arrogant bastard pero napagsalita mo siya ng 
magic word?” tanong uli nito.  
 “Sabi nang oo!” mahinang-mahinang sabi ni Guinevere.
 “Wow! Hindi ako makapaniwala.”
 “So, puwede ko bang ipalagay na hindi ka na naman namin 
makakasama mamayang gabi?” tanong sa kanya ni Georgette.
 Reluctant man at mainit ang mukha ay tumango siya.
 Naghagikgikan ang mga ito, tila tuwang-tuwa para sa kanya. 
Kapagkuwan ay biglang natigilan si Ate Soliel.
 “Naku, ako rin pala, hindi makakasama mamayang gabi, 
bunso,” sabi nito kay Georgette.  “Orlando called up last night. 
Uuwi siya ngayon. Halos isang linggo kaming hindi nagkita 
kaya sigurado akong aabutin na naman kami ng umaga sa 
pagkukuwentuhan.” Expectant na tiningnan nila ni Georgette 
si Ate Soliel; tumawa ito. Tila naunawaan na nito ang nais nilang 
ipahiwatig. “All right, magkukuwento ako. Pero kaunti lang, ha? 
The rest is for you to find out.”
 Sabay silang tumango ni Georgette.
 “Wala pa ring kuwento about the birds and the bees, Ate 
Soliel?” umaasang tanong nito. “I mean, natagpuan na ni Ate 
Guinevere ang prinsipe niya. Bigyan mo naman siya ng kaunting 
clue tungkol sa susuunging panganib niya kapag nagpakasal na 
sila ni Kuya Caleb.”
 Pinalo ni Guinevere ang bunsong kapatid at pinandilatan 
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ng mga mata. Ginamit pa siyang sangkalan nito para malaman 
din ang kapalaran nito.  
 “Maniwala kayo, hindi ako nakatanggap ng kuwento about 
the birds and the bees mula kay Lola Mertha. But it turned out 
to be more than all right,” sabi ni Ate Soliel. Nakatingala ito sa 
kisame at may ekspresyon sa mukha na para bang sa halip na 
kahoy ay ang langit ang nakikita nito.
 “Ay, nakakainis si Ate!” reklamo ni Georgette.
 Naputol ang kanilang pag-uusap nang kumatok sa pinto si 
Binay at sinabi nitong nakahanda na ang hapag para sa almusal.  

“HINDI ko alam kung milagro ng langit pero maganda ang 
mood ni Prinsipe Caleb ngayong umaga,” wika ni Aling Lily 
nang bumaba ito mula sa kuwarto ni Caleb. “Walang natapong 
gamot at magana siyang kumain ng agahan. Humuhuni-huni 
pa siya. Mukhang pagaling na siya.”
 Napatingin si Guinevere sa mga kapatid niya. Magkakasalo 
sila sa hapag. Walang nagsalita o nagbigay ng reaksiyon sa mga 
ito. Nahuli niyang nakatingin sa kanya si Lola Mertha. Uminit 
ang magkabilang pisngi niya nang ngumiti ito sa kanya bago 
ibinalik ang tingin sa kinakain. May hinala siya na si Lola Mertha 
ang nagbilin kay Aling Lily na huwag istorbohin ang pagtulog ni 
Caleb. Sigurado siyang alam na nito ang ginawa niyang pagdalaw 
sa binata nang nagdaang gabi.
 Sino kaya sa dalawang kapatid niya ang nagsabi kay 
Lola Mertha ng tungkol doon? While looking at them 
surreptiously, naalala ni Guinevere na hindi na sila naghiwa-
hiwalay mula nang lumabas sila ng kuwarto. Kaya malamang 
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na nalaman ni Lola Mertha iyon in her own special way. 
Hindi nakapagtataka iyon. Napaka-sensitive nito pagdating 
sa kanilang magkakapatid. 
 Hindi tuloy siya natahimik hangga’t hindi siya nakakalapit 
nang mag-isa kay Lola Mertha. She could talk about anything to 
the old lady. Lalo na ang mga subject na nagdudulot ng kalituhan 
sa kanya. Sinamahan niya ito sa pamimitas ng mga rosas para 
makausap ito kahit pabulong lamang.
 “Lola, pa’no n’yo nalaman?”
 Sinulyapan siya nito. “Walang nangyayari sa bahay na ito 
nang hindi ko nalalaman, apo ko. Kagabi, nakadama ako ng 
dalawang magkasundong mga kaluluwa. At nasiyahan ako.”
 “You don’t think I’m doing something that’s a little... out 
of  the ordinary?”
 “Tulad ng?” nakakunot-noong tanong ni Lola Mertha.
 “Isa akong... dalaga, visiting a man in his room at night.” 
 Napaharap ito sa kanya. “Claro que no, hija! Tinutulungan 
mo siya. Higit sa lahat ng mga tao sa bahay na ito, ikaw ang 
higit na makakatulong sa kanya. Umaayon ang lahat sa dapat 
mangyari. Hindi ba’t nakakagalak iyon? Hindi ka ba natutuwa, 
Guinevere?”
 “Sinasabi mo bang makabubuti kung ipagpapatuloy ko ang 
pagdalaw ko sa kanya sa gabi, Lola?” paniniguro niya.
 “Bakit ka titigil?  Hihintayin niya ang iyong kuwento. 
Kailangan niya ang mga iyon para maging madali para sa kanya 
ang pag-unawa sa katulad nating may salamangka at sa mga 
taong katulad din niya. Kung ako ang tatanungin, makakabuti 
ang pagbisita mo sa kanya, hija.”
 Lumuwag ang dibdib ni Guinevere. So, it was all right.  
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Napangiti na rin siya. “Igracias a Dios?”
 “Mismo. Igracias a Dios!” nakangiting segunda nito.
 Tahimik man sila nang mga sumunod na sandali, naging 
mas masigla na siya sa pamimitas ng mga bulaklak dahil wala 
na siyang dinadalang alalahanin sa kanyang dibdib.
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The Return of
 Lost Soul

DINALAW ni Paquito si Caleb. Pagpasok niya sa kuwarto 
nito ay agad niyang nakita na may kakaiba rito. Nakapaligo na 
si Caleb at nakasuot ng kaswal na cotton T-shirt at pajama. 
Nakaupo ito sa likod ng desk na malapit sa bintana. Nagkalat 
ang mga papel sa harap ni Caleb habang hawak nito ang isang 
lapis at panay ang sulat ng mga salita at nota sa papel na nasa 
ibabaw ng pile ng mga papel na nagamit na nito.  
 “You’re composing,” sabi ni Paquito nang lapitan si Caleb. 
Nang nagdaang araw lang ay depressed pa rin ito nang dalawin 
niya.
 Nag-angat ng tingin si Caleb. Maaliwalas ang mukha nito. 
“You came here to say you’re going.
 “Ha? Pa’no mo nalaman?” manghang tanong ni Paquito.
 “Alam ko kung anong date ngayon. Death anniversary ni 
Hilda bukas. Luluwas ka para dalawin siya, hindi ba?”
 Napakurap-kurap siya at saka tumango. “Tama ka.”
 Kinuha ni Caleb ang susi na nasa ibabaw ng mesa. Inihagis 
nito  iyon sa kanya iyon. “Use my car and drive back here, `tol. 
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Alam kong hindi papayag si Larry na hindi ako dalawin kapag 
nalaman niyang narito ako. Bring him with you. Kailangan 
ko siyang makausap tungkol sa concept para sa isang bagong 
album.”
 Hindi pa rin siya makapaniwala sa naririnig at sa nakikita. 
Caleb was behaving as if  nothing had happened, as if  everything 
was like before, before he discovered his being magical.
 “Caleb—” 
 “It’s all right,” putol nito sa sasabihin niya. “It’s all right to 
call me, kiddo. I’m all right.”
 Kumabog ang dibdib ni Paquito. Nabuhay uli ang pag-asa 
niya. “Are you sure?”
 Bumuntong-hininga si Caleb. Kumislap ang mga mata nito 
at ngumiti nang pilyo nang mag-inat. “Yes.  I’ve never been 
so sure in my life.  So... Hey!” Tumaas ang isang kilay nito. 
“Naaalala mo ba iyong itinuro mong trick sa akin noon kapag 
umaakyat tayo sa puno nang walang ginagamit na lubid para 
makaakyat? That’s magic, right?”
 “Yes.” Tumawa siya.
 “At noong sinipa ni Kyle ang sariling mukha niya? That was 
my magic, right?”
 “Hindi ko maikuwento iyon sa mama mo dahil tiyak na 
aatakihin siya sa nerbiyos.”
 Tumawa si Caleb saka naging sober. “Alam ni Mama ang 
nangyari sa iyo kahit hindi mo maalala ang lahat. In fact, she 
had a similar experience, right?”
 Napalunok si Paquito. “Her brother died in the same way 
my family was murdered. Iyon ang dahilan kung bakit itinakas ng 
lolo mo ang lola at mama mo at dinala sa Maynila. Nonmagical 
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ang lolo mo. Dahil sa trauma, inilayo niya ang iyong mama sa 
iba pang mga katulad natin. Ayon sa iyong mama, noong maliit 
pa siya, dala niya ang takot ng kanyang ama. Natanggap lang 
niya ang mga pangyayari nang maging asawa na niya ang iyong 
papa. But she was still afraid for you, Caleb. Kapag nagpapakita 
ka ng mga abilidad mo, nag-aalala siya na mabisto iyon ng ibang 
tao. Kaya inalis niya sa alaala mo ang mga iyon.”
 Tumango-tango ito. “They only wanted to protect me.”
 “Yes,” sang-ayon niya.
 “At nakiayon ka sa kanila dahil ayaw mo ring may mangyaring 
masama sa akin.”
 “Yes.” Napabuntong-hininga si Paquito. Ang maisip na may 
mangyayari kay Caleb na halos katulad ng nangyari sa mga tunay 
na kapatid at mga magulang niya ay isang dalahin na nahihirapan 
siyang dalhin sa kanyang dibdib. 
 “I’m sorry I didn’t try to understand you sooner,” sabi nito 
sa marahang tinig.
 “You know I understand, kiddo.”  
 “And I will forever feel remorseful for ordering you to stop 
calling me that, `tol. Sorry.”
 Tumayo si Caleb. Bumuhos ang matinding relief  at 
kaligayahan kay Paquito nang gaya ng dati ay lumapit ito 
at niyakap siya nang mahigpit. Bumalik na ang kapatid at 
pinakamatalik niyang kaibigan. Ginantihan din niya ang 
mahigpit na yakap nito.
 “You will always be forgiven, kiddo. You know that.”
 “Kaya nga lalo akong nagi-guilty, `tol.  Wala akong 
masamang tinapay sa iyo. Ikaw lang ang kasangga ko. Kaya 
siguro noong hindi ko pa matanggap ang sarili ko, pati ikaw ay 
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itinakwil ko. Patawarin mo ako.”
 Ilang sandaling pinilit nilang labanan ang pagnanasang 
umiyak. Nagtawanan sila nang maghiwalay at makita ang 
pamamasa ng mga mata ng bawat isa. But they refrained from 
kidding each other about the tears. Iyon ang simbolo ng lalim ng 
kanilang pagmamahal sa isa’t isa bilang magkapatid na kaluluwa.  
 “Ikaw na ang bahalang magbigay ng alibi kay Larry,” mayamaya 
ay sabi ni Caleb, saka sandaling natigilan. “Does he know?”
 Tumango siya. “Kaibigan ng mga magulang mo ang mga 
magulang niya. He’s with you and has been guiding you since he 
heard you sing and perform in front of  your guests when you 
were five years old. Of  course, nakita agad niya ang gift mo sa 
pag-captivate ng audience. His father was a circus performer, 
a good trickster.”
 “I’ve never seen him perform any tricks,” nagdududang 
sabi nito.
 “Karaniwang tao lang ang kanyang ina at walang taglay na 
mahika. Maaaring may kaunting namanang mahika si Larry sa 
kanyang ama. Pero limitado lang ang kaalaman niya sa paggamit 
ng mahika. Hanggang sa pagpapatubo lang ng buhok sa dibdib 
ang kaya niyang gawin.”
 “You mean that was faked?”
 Natawa si Paquito. “Don’t tell him that you know.”
 Tumawa ito nang malakas. Dinig yata sa buong kabahayan 
iyon. Sa katunayan, narinig nila ang pagtatawanan ng tatlong 
magkakapatid. Nagkatinginan sila. Napakamot ito sa batok.
 “You’ve been giving them a hard time,” sita niya Kay Caleb.
 “I know.”
 “Maaasahan ko bang mula ngayon ay magbe-behave ka 
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na? You’ve been behaving like a spoiled brat. Para kang prima 
donna.”
 “Was I that bad?” Ngumiwi ito.
 “Binato mo ng vase si Georgette. Si Aling Lily, sinabihan 
mong fake na bruha. At si Lola Mertha, the poor old woman—”
 “All right, all right.  I’ll make it up to them. Hindi ko na 
uulitin ang mga ginawa ko,” sumusukong sabi ni Caleb. “Don’t 
you think I didn’t know that?”
 “You were a bad kid.  Mabuti na lamang, punong-puno sila 
ng pang-unawa.”
 Bumuntong-hininga ito. “Yes. I didn’t know what came 
over me. Kung pakaiisipin, ang ibang tao, kapag nalamang may 
taglay silang magic, ikakatuwa pa nang todo iyon.”
 “But not you, kiddo. You never asked for the impossible, 
only the good things you know you can work hard for to achieve. 
Having magic and not knowing what to do with it is pretty scary, 
huh?”
 “You have no idea.” Umiling ito. 
 Mayamaya ay nagpaalam na si Paquito. “Huwag kang lalayo 
sa lugar na ito kung wala kang kasama. Maraming magical na tao 
sa San Bernardino. Hindi mo nga lang masasabi kung sino ang 
kaaway at kakampi. Kailangan mong mag-ingat nang mabuti.”
 “That’s just great. Nalaman ko lang na magical ako, bigla’y 
meron na akong kaaway?” Kumunot ang noo nito.
 Nasa pinto na si Paquito kaya lumingon siya kay Caleb. “So, 
don’t ever wonder why your parents tried to hide it from you. 
Pero matanda ka na. You have to learn how to protect yourself  
and know who to trust. Mapagkakatiwalaan ang lahat ng taong 
nakatira sa bahay na ito, pati na ang kanilang mga kaibigan. But 
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until you’re not sure how to use your powers, please, don’t stray 
from their sight.”
 May bahagyang pag-aalala sa mukha nito nang isinara niya 
ang pinto. Pero para sa kanya, mas maganda na iyong nabibigyan 
niya si Caleb ng babala para makapag-ingat ito. Ngayong alam na 
niya kung ano ang dahilan at natalaga siya bilang tagapag-alaga 
nito, kailangan niya itong ilayo sa panganib, nasa tabi man siya 
nito o wala.

NAGING mabagal ang maghapon para kay Guinevere. Nang 
maghapunan siya, bilang na bilang ang mga pagsubo niya.
 “Nagdo-drawing siya ng kung ano-anong maliliit na ulo-
ulo sa papel,” balita sa kanila ni Binay. Ang tinutukoy nito ay 
si Caleb na nagpadala na lamang ng pagkain sa kuwarto nito. 
“Pero maayos naman ang kalagayan niya. Masyado lang siyang 
abala sa ginagawa niya. Humuhuni-huni pa nga siya, eh. Sa tingin 
ko, gumagawa siya ng bagong kanta.”
 Nagkatinginan silang magkakapatid.  
 “Ulo-ulo?” clueless na tanong ni Aling Lily kay Binay.
 Humagikgik si Georgette. “Aling Lily, nota ho ang tinutukoy 
ni Binay. Mukhang gumagawa nga si Caleb ng bagong kanta.”
 “Mukhang na-inspire.  Sino kaya ang dahilan, ha?” tudyo 
kay  Guinevere ni Ate Soliel nang balingan siya nito ng tingin. 
 Mabuti na lamang at dumating si Kuya Orlando kaya naputol 
agad ang panunudyo sa kanya ng mga kapatid. Binati silang lahat 
ni Kuya Orlando. Then, Ate Soliel whisked him away to their 
bedroom upstairs. Ni hindi nito pinansin ang panunudyo rito 
nina Georgette at Lola Mertha dahil nasa kayakap na asawa ang 
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buong atensiyon nito.
 Tapos na silang kumain nang dumating sina Kathleen, 
Veronica, at Gretchen. Nagtungo sila sa balkonahe. Nakinig 
si Guinevere sa pagkukuwentuhan ng mga ito. She was able 
to participate through hand signals and whispers. Matagal na 
niyang na-overcome ang pagsisintir niya sa kanyang kalayaan. 
Mabuti na lamang at hindi siya ang klase na nagdaramdam 
nang matagal tungkol sa isang bagay. Pagsapit ng hatinggabi 
at magpalit ng anyo si Georgette ay naghanda na ito at si Ate 
Soliel sa pag-alis.
 “Hindi ka uli sasama?” tanong sa kanya ni Gretchen.
 “May ibang misyon si Ate Guinevere,” sabi ni Georgette 
bago siya nakasagot.
 “I hope it has something to do with finding your prince,” 
sabi naman ni Kathleen. “Alam mo namang anumang oras ay 
nakahanda kaming tumulong. Sabihin mo lang, ha?”
 Nagkatinginan sila ni Georgette. Base sa ekspresyon nito, 
malinaw na hinihingi nito ang permiso na sabihin na sa kanilang 
mga kaibigan na nakita na niya ang misteryosong prinsipe 
na noon pa laging laman ng kanilang mga kuwentuhan. Pero 
umiling siya.
 “Oo naman,” naaasiwang sabi niya kay Kathleen. “Hey! 
Heto na ang karwahe,” nagpapasalamat na sabi niya nang 
makitang dala na ni Gregory ang karwahe. “Makakaalis na kayo.”  
 Nagpatiuna na si Georgette sa pagtungo sa karwahe.
 Humalik sa pisngi niya ang mga kaibigan.
 “We’ll miss your singing tonight,” sabi ni Veronica.
 “Don’t worry, as soon as my mission is over, makakasama 
n’yo na uli ako.”

20 Daughters of an Ancient Fairy



 Isa-isa nang nagsakayan sa karwahe ang mga ito.  The minute 
the carriage went up in the air, Guinevere was racing back to the 
house. Ramdam na ramdam na niya ang paghihintay sa kanya 
ni Caleb. 

KUMATOK si Guinevere sa kuwarto ni Caleb. Pinagbuksan 
agad siya nito ng pinto at agad na hinila ang kamay niya papasok.
 “So, where were we?”
 “Hindi ka pa nakakatulog?” tanong niya na parang hindi 
niya alam iyon.  
 “I can’t sleep. I was waiting for you,” tila nagrereklamong 
sabi ni Caleb. Binitawan siya nito at pinagpatong-patong ang 
mga unan at saka siya pinaupo sa kama. “So that you’ll feel 
comfortable,” he explained. Pumuwesto ito sa kabila niya, pero 
sa halip na sumandal ay parang bata na nag-lotus position ito. 
Bumakas ang excitement sa mukha nito nang mangalumbaba 
at expectant na tumingin sa kanya.
 Napatitig si Guinevere kay Caleb. Nakikita niya nang 
malinaw ang mga features nito dahil sa ilaw na nagmumula sa 
lamp shade. At hindi niya napigilang madismaya. “Hindi tungkol 
sa dungeons and dragons ang ikukuwento ko sa iyo, Caleb, 
kundi tungkol sa buhay naming magkakapatid. Iyon lang ang 
kuwentong alam ko. And it’s not about picking cherries.”
 Napalis ang ngiti sa mga labi nito.
 “I’m sorry.” Nagsisi agad siya sa sinabi niya. Nagkatitigan 
sila. Siya ang unang nag-iwas ng tingin.  
 “I’m sorry din, Guinevere. Hindi ko alam kung paano ko 
bibigyan ng excuse ang kaignorantehan ko. I’m really sorry. I 
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didn’t mean to be so insensitive.”
 “It’s okay. I’m sorry. Nakalimutan kong bago sa iyo ang 
lahat ng ito. Your whole life has been your freedom to be able 
to sing. Ako, ang buhay ko’y makasama ang mga kapatid ko. 
That’s all there is.”
 “That’s not all there is. I may have had the privileged life 
pero hindi ako ang storyteller kundi ikaw. You knew exactly 
what you are talking about, and it’s real life na ikaw mismo 
ang nakaranas.  So don’t say that’s all that there is.” Inabot ni 
Caleb ang kamay niya gaya ng nagdaang gabi at hinawakan nang 
mahigpit iyon. “Go on with your story. Pangako, hindi ko na 
babale-walain ang mga narinig ko na parang walang kahulugan 
iyon, na parang bedtime story lang iyon.”
 “Sige na nga.” Itinuloy ni Guinevere ang pagkukuwento sa 
pagtira nila sa San Bernardino at ang mga naganap sa paglipas 
ng mga taon hanggang sa dumating ang sumpa ni Tita Leica. 
She realized this was the very first time she had ever told anyone 
about the curse and every single detail that happened before 
and after she fainted from the tremendous pain she felt in her 
throat. Nanariwa sa kanya ang mga alaala na parang kahapon 
lamang nangyari iyon.  
 Nangatal siya at napahawak nang mahigpit sa kamay ni 
Caleb. Siya rin ang kusang bumitaw rito. Gulat na napatitig siya 
nang may makitang dugo sa balat nito. “Your hand is bleeding,” 
sabi niya. Nagmarka ang mga kuko niya sa likod ng kamay nito.
 “It’s nothing, I—”
 “Caleb! Bakit hindi ka man lang nagsalita?” natatakot na 
paninisi niya rito.
 “Because it’s nothing,” he protested. “It’s just a little 
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blood.” Humugot ito ng tissue sa tissue holder na nasa ibabaw 
ng nightstand at pinahid ang dugo.
 “It’s wizard’s blood. Ang dugo ng sakripisyo. Tumulo ito 
dahil sa kasalanan ng ibang tao. Nasugatan ka dahil sa akin.” 
Kinuha ni Guinevere ang tissue mula kay Caleb, iniangat ang 
kamay nito na may sugat, at siya ang nagpahid ng dugo niyon. 
“Thank you,” aniya nang mawala ang dugo.
 Tumawa ito. “Hindi mo dapat iniiyakan ang kaunting dugo.”
 Ngumiti siya. “Hindi mo naiintindihan. Manghihina ka sa 
loob ng ilang araw dahil sa kaunting dugong ito na pinabayaan 
mong tumulo dahil sa pag-aalala mo sa akin. Remember my 
father’s sacrifice, the reason why he was too weak to fight off  
Tita Leica?”
 Namamanghang tumango si Caleb. “Yes, but I will take 
care of  you.” Bigla ay naghikab ito. “Totoo ba ang sinabi 
mo? Nagka... totoo nga yata. Parang... parang nanghihina ako. 
Biglang-bigla, inaantok ako. Bakit ganito?”
 “Sinabi ko na sa iyo kung bakit.”
 “Don’t leave me,” tila kinakabahang sabi ni Caleb.
 Tumango siya. “Oo. Go on, mahiga ka na.  Makakatulog 
ka na sa loob ng ilang sandali.”
 “Pero ang kuwento,” protesta nito sa kabila ng pagsunod 
sa kanyang utos.
 “Itutuloy ko bukas.”
 “Promise?” 
 “Promise.” 
 “No. Promise you will take care of  me.” Unti-unti nang 
bumabagsak ang mga talukap ng mga mata nito. “Ikaw ang 
gusto kong mag-alaga sa akin, hindi ang ibang tao.” Nakikiusap 
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ito na parang bata. 
 “Yup. Promise.” Napangiti si Guinevere.  
 Ngumiti rin si Caleb. She knew he would have said thank 
you, kaya lang ay talagang wala na itong lakas para labanan 
ang antok nito. Pagkalapat na pagkalapat ng ulo nito sa unan 
ay pumikit na ito. Ilang sandali pa at natutulog na ito nang 
mahimbing. 
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13

Nightmare

PINAGMASDAN ni Guinevere ang maliit at half-moon-shaped 
na sugat na nilikha ng mga kuko niya sa kamay ni Caleb. Mabuti 
na lamang at naampat agad ang dugo niyon. Although she had 
heard about wizard’s sacrificial blood spilling, hindi pa niya 
kailanman narinig kung paano ginagamot ang sugat na nilikha 
ng ganoong klaseng pagsasakripisyo. Itatanong na lamang niya 
kay Aling Lily kung paano magagamot iyon.
 Inayos niya ang pagkakapatong ng kamay ni Caleb sa tiyan 
nito at ang kumot sa katawan nito. Pinagmasdan uli niya ito. 
She had never met anyone as handsome as he was. Napangiti 
siya. Kahit si Kuya Orlando na itinuturing niyang isa sa mga 
pinakaguwapong lalaki sa mundo ay hindi niya maikompara sa 
kaguwapuhan ni Caleb. Kuya Orlando had dark good looks, had 
a brooding pair of  eyes, and a passionate temperament like her 
sister.
 Mestizo naman si Caleb. Nangungusap ang mga mata nito 
na binagayan ng makakapal na pilik. Matangos ang ilong nito 
at bahagyang naka-pout ang mga labi. Kung hindi dahil sa 
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makakapal na kilay nito at pangahang mukha, he would look like 
a pretty man. Kapag ngumingiti ito ay lumalabas ang malalalim 
na biloy sa magkabilang pisngi nito. By that smile alone, he 
would look sexy.  
 Gumuhit uli ang bahagyang ngiti sa mga labi ni Guinevere 
habang ipinagpapatuloy ang pagmamasid sa pisikal na anyo ng 
binata. Makinis ang balat nito, kasingkinis ng balat ng isang 
babae. Balbon ito. May balahibo rin kaya siya sa dibdib? Uminit ang 
mukha niya. It was not something she would normally wonder 
about in a man. 
 He was not a heavy-set man. Slim at matangkad si Caleb. 
He had the muscles of  a disciplined dancer, sleek and strong. 
Kaya nga bagay na bagay rito ang mga itim at body-fit outfits 
na sinusuot nito sa mga concert nito. Matangkad ito. Napaka-
vibrant kapag nagpe-perform sa entablado. He had grown hair 
that was curly and soft-looking. Parang ang sarap haplusin at 
suklayin ng buhok nito.
 Sinunod ni Guinevere ang sinasabi ng kanyang puso. 
Maingat na sinuklay niya ng mga daliri ang buhok ni Caleb. She 
was right, his dark locks were soft to the touch. Napakapayapa 
ng mukha nito habang mahimbing na natutulog. Parang wala 
itong dinadalang problema o iniindang alalahanin.  Para itong 
bata na nagtataglay ng kaguwapuhan ng isang matanda. Ilang 
sandali pa niyang tinitigan ang mukha nito hanggang sa matukso 
siyang yumuko at halikan ito sa pisngi. Parang naistorbo sa isang 
panaginip, bigla itong kumilos. Dumilat ito at hinila siya pahiga 
sa tabi nito. Niyakap siya nito na parang unan.
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CALEB was dreaming. There was nothing in it that spoke ill 
of  it. The sun was up in a cloudless blue sky.  He was walking 
on green grass. Maingat ang bawat hakbang niya habang 
nilalagpasan ang mga nadaraanang nitso. Nasa sementeryo 
siya. Pero hindi matatagpuan doon ang libingan ng kanyang 
mga magulang. 
 And for some reason, he knew it was a bad dream.
 Natitiyak niyang tungkol sa kapatid niyang si Paquito ang 
panaginip niya. He was desperately looking for him. He needed 
to see his brother to find out if  he was okay. Somehow he knew 
he was in danger. Hindi siya nahirapan sa paghahanap. He saw 
him kneeling in front of  a tomb, lighting candles in candle 
holders in front of  it. A garland of  fresh sampaguita flowers 
lay on its very cared-for surface—Hilda’s resting place.  And 
those were her favorite flowers.
 Hilda’s family had moved on a few years after her tragic 
death. Iniwan ng mga ito ang bangungot na nangyari sa Maynila 
at kasama ang nakababata pang kapatid na babae ng dalaga ay 
umuwi ang mga ito sa malayong probinsiya. Iyon ang nalalaman 
niya.  
 Kapag sumasapit ang birthday ni Hilda, ang death 
anniversary nito, at ang All Soul’s Day ay dumadalaw si Paquito 
sa puntod nito. Maliban doon ay wala nang ibang ikinukuwento 
si Paquito. Hindi naman siya nagtatanong sa kagustuhan niyang 
respetuhin ang privacy nito. So, why was he on this dream, this 
dream that felt so much like reality? Why was he here?
 Tahimik na pinanood ni Caleb si Paquito. There was nothing 
else he could do. Hindi niya maaaring lapitan ito dahil parang 
nasa ibang mundo siya. The heavy feeling of  doom was still 
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in his chest. Something bad was going to happen to Paquito. 
Sigurado siya sa pakiramdam na iyon, mas sigurado pa sa 
kabatirang sisikat ang araw kinabukasan. And he worried on 
as he helplessly watched him from afar.         

GUINEVERE was trapped. Nakasubsob ang mukha niya sa 
dibdib ni Caleb at nakabaluktot ang mga paa sa ilalim ng mabigat 
na hita nito. Nang nagtangka siyang ituwid ang mga hita nito 
at lumusot siya sa nakayakap nitong bisig, lalong humigpit ang 
pagkakayakap nito sa kanya. Lalo siyang napaloob sa mga bisig 
nito.
 Oh, no!
 But after a while of  waiting for a chance to free herself  
without waking him up, inaamin na ni Guinevere na masarap 
sa pakiramdam na yakap-yakap siya ni Caleb, na nararamdaman 
niya ang init ng katawan nito at naaamoy ang pamilyar na 
pabango nito. It gave much comfort. Hindi mahirap mawiling 
magbabad sa kinahihigaan niya. Hindi rin masamang ideya kung 
doon na siya matutulog.
 “Psst!”
 Napapitlag siya at dahan-dahang lumingon sa pinagmulan 
ng sitsit na iyon. She squirmed when she saw her eldest sister 
standing on the opened doorway. “Ate?”
 “Ano’ng ginagawa mo?” 
 Dahan-dahang umangat sa ere ang kamay at hita ni Caleb. 
Namula siya. Ate Soliel was using her magic to free her. It was 
something she totally forgot she could do.
 “What are you doing?” tanong nito noong nakabangon na 
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siya mula sa higaan.
 “Sshh. Sa labas tayo. Baka magising siya.” Kinumutan pa 
niya si Caleb hanggang sa dibdib nito. She just told herself  she 
was imagining things when she thought she saw him having 
beads of  perspiration on his forehead and wearing a worried 
frown on his face. Hinila niya ang kapatid palabas at isinara ang 
pinto ng kuwarto. “Naiistorbo siya kapag gumagalaw ako at—”
 “Hello? You could have put him to deeper sleep using your 
magic.”    
 “I can’t,” sabi niya kapagdaka. She finally remembered why 
she was avoiding using her magic in his presence. “As much as 
possible, ayoko siyang gamitan uli ng magic. Traumatized pa 
siya no’ng first time, remember?”
 Umangat ang isang kilay nito.
 “Ate, I’m making progress, I swear.”
 “Then what are you doing in his bed, with him all over 
you?”
 Uminit ang magkabilang pisngi ni Guinevere. “Ate, it’s not 
what you think. Inaayos ko ang higaan niya at bigla na lang niya 
akong hinila at niyakap. I think he was having a restless sleep.” 
Sinadya niyang huwag sabihin na hinalikan niya sa pisngi si 
Caleb. Hindi siya tatantanan ng mga kapatid niya sa panunudyo.
 “Sigurado ka bang natutulog nga siya? Baka naman gising 
at tsinatsansingan ka lang?” Kumunot ang noo nito.
 Pinandilatan niya ito. “Ano ka ba, Ate? Do you really believe 
my prince isn’t a gentleman?”
 “Of  course not. It’s just...” Bumuntong-hininga ito sa 
pagsuko. “All right, I’m sorry. It’s just that I had this... funny 
feeling in my room. I’m worried for no reason. I got up to check 
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on things. At ikaw ang unang pinuntahan ko.”
 Natigilan si Guinevere. Hindi na kailangang aminin ni Ate 
Soliel na kaya ginawa nito iyon ay dahil sa kanilang lahat, siya 
ang pinakamalapit sa eminent danger. Her birthday was rushing 
rapidly the way it was. She just knew. Pinatawad niya ito sa mga 
presumptions nito.
 “It wasn’t me,” sabi niya. “It’s him you should be worried 
about. He’d spilt blood because of  me. Nanghina siya at 
nakatulog. That’s the reason I can’t doubt he was just feigning 
sleep.”
 Namilog ang mga mata nito. “He’d spilt his blood because 
of  you? Ano’ng nangyari? Bakit niya gagawin iyon? It’s so soon.”
 Ayaw man ni Guinevere, ipinagtapat niya kay Ate Soliel 
na naikuwento niya kay Caleb ang tungkol sa kamatayan 
ng kanilang mga magulang at ang pagdating ng sumpa sa 
kanilang magkakapatid. “Hawak niya ang kamay ko. Hindi ko 
namamalayan na sinusugatan ko na siya ng aking mga kuko. I 
must have been holding on to him too tightly, I don’t know. He 
didn’t speak until I noticed the blood.”
 “So simple, and yet so tragic.” Bumuntong-hininga si Ate 
Soliel. “Ano’ng ginawa mo pagkatapos? Did you tell him it 
was—”
 “I told him. I explained to him na ganoon ang mangyayari, 
na manghihina siya nang todo kapag nagsakripisyo siya ng dugo 
para sa iba. He should know, right?”   
 Tumango ito. “Right. Pero hindi lang siya magsasakripisyo 
ng dugo para sa kung kani-kanino kundi para sa mga taong 
malapit sa puso niya. Come...”  Hinawakan nito ang kamay niya. 
“We should tell Lola.”
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 “Right now? Gigisingin natin si Lola?”
 “She would want to know about something like this 
happening inside her house right away. Papa spilt his blood 
this way. Kaya siya natalo ni Tita Leica, remember? Malapit na 
ang birthday mo and the one man who could save you must be 
strong all the time.  Halika n—”
 Kapwa sila natigilan nang mula sa loob ng kuwarto ni 
Caleb ay nakarinig sila ng sigaw. Walang pagdadalawang-isip na 
tumakbo sila pabalik sa loob niyon. They found Caleb entangled 
in his own sheets in his bed, trashing around like a madman. 
Iniwan niya si Ate Soliel at tumakbo siya palabas ng kuwarto 
para humingi ng tulong kay Lola Mertha.  

NANG bumalik sina Guinevere at Lola Mertha sa kuwarto ni 
Caleb ay kasama na nila si Kuya Orlando. Pinigilan si Caleb ng 
mag-asawa sa pagwawala nito sa higaan.
 “Mataas ang lagnat niya, Lola,” alalang-alalang sabi ni Ate 
Soliel. “Para siyang nagdedeliryo.”
 Lumapit si Lola Mertha sa kama ni Caleb. “Kapag 
nagpatuloy siya sa pagwawala, lalo siyang manghihina.” 
Binalingan siya nito. “Tawagin mo si Binay, puntahan n’yo si 
Lily at ang iba pa. Sabihin mo sa kanila ang mga sinabi mo sa 
akin. Bilisan mo, apo.”
 Naninigas si Guinevere sa kinatatayuan niya habang takot 
na takot na nakatingin kay Caleb. Namumula ang balat nito at 
galit na galit ang mga ugat sa noo. Nakatirik ang mga mata nito. 
Nahihirapan sina Kuya Orlando at Ate Soliel sa pagpipigil dito. 
“L-Lola, a-ano’ng nangyayari? Mamamatay ba si Caleb?” 
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 “Hindi imposible, apo. Hindi lang pisikal kundi emosyunal 
at mental ang panghihinang epekto ng pagsasakripisyo ng 
dugo. Sa mga sandaling ito, sinasalakay ang isip ng binatang 
mangingibig ng lahat ng pinakatatakutan niyang mangyari. Hindi 
natin alam kung anong bangungot ang pinagdaraanan niya sa 
kanyang pagtulog.  Kailangan niya ang gamot na si Lily lamang 
ang makakagawa.”
 Tumutok ang mga mata ni Guinevere sa nag-aalala ring 
mukha ng lola niya.  Alam niyang ang pag-aalala nito ay hindi 
lamang para sa kapakanan ni Caleb kundi maging para sa kanya. 
Kung may mangyayaring masama kay Caleb, apektado ang 
kinabukasan niya.
 Pero nang mga sandaling iyon, ang nagpakilos kay 
Guinevere ay ang awa niya kay Caleb, ang guilt niya. Dahil sa 
simpleng pagdamay nito sa kanya ay malaki ang kailangang 
pagbayaran nito. Natatakot din siya sa sinabi ni Lola Mertha na 
posibleng ikamatay nito ang paghihirap na dinaranas nito dahil 
sa pagsasakripisyo nito ng dugo.
 At hindi niya makakayang tanggapin iyon. Makaligtas 
man siya sa sumpa ni Tita Leica, wala nang ibang lalaki na 
makapagbibigay ng halaga sa buhay niya kundi si Caleb. 
Namalayan na lamang niyang tumatakbo siya palabas ng 
kuwarto. Isinisigaw niya ang pangalan ni Binay habang 
bumababa siya ng hagdan.  
 “Bina—y!” Nasalubong niya ito sa ibaba ng hagdan. 
Nagkukumahog ito sa pagsusuot ng roba.
 “Miss Guinevere? Ano’ng nangyayari? Bakit kayo 
nagkakagulo?”
 Hinawakan niya ang kamay nito at hinila ito sa kabilang 
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direksiyon, patungo sa mga pintuan. “Samahan mo ako. 
Kailangan nating sunduin sina Aling Lily!”
 “Ay, bakit ho?” natataranta na ring tanong nito.
 “Binay, nagsakripisyo ng dugo si Caleb para sa akin. 
Kailangan niya ng tulong!”
 “Maykapal na mahabagin! Bakit ho?”
 “Wala na akong panahon para magpaliwanag pa, Binay. Bilis 
na. Let’s go!”
 Tinapos nito ang pagsusuot ng roba at pagkatapos ay 
pumitik para maayos ang buhok nito. Nakagat niya ang ibabang 
labi nang makitang sa halip na matalian ang magulong buhok 
nito ay naging kulay-neon green iyon.
 “Ay! Mali, ano?” nakangiwing sabi ni Binay nang marahil 
ay maramdaman nito na may palpak sa ginawa nito.
 Pumitik si Guinevere. Nabalik sa dati ang kulay ng buhok 
nito. Naging gray uli iyon. Pumitik uli siya at naipon sa tuktok 
ng ulo nito ang lahat ng mga hibla ng kinky hair nito. “Tayo 
na,” sabi niya. 
 Sumunod ito sa kanya.
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