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“Sacred Circle…prepare
yourselves, we are leaving
for Negros this afternoon.”
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1
M

ADALING ARAW NG LUNES nang ipinatawag
ni Ma’am Soraida ang barkadang Sacred Circle
sa Mcdonald’s. Halos hindi pa lumalabas ang
araw nang unang dumating, tulad ng inaasahan, si Baloy, na
siyang pinakamatanda sa anim. Napansin kaagad ni Ma’am
Soraida ang itim na kotse na naghatid kay Baloy sa harap ng
McDonald’s sa kanto ng Tandang Sora at Commonwealth
Avenue. Nakasuot pa ng sunglasses si Baloy nang pumasok
sa Mcdo.
“Good morning, Ma’am Soraida,” ang bati ni Baloy.
Hinubad nito ang sunglasses at napansin kaagad ni Ma’am
Soraida sa mga mata ni Baloy na tila nahirapan itong gumising
sa madaling-araw para sa ipinatawag niyang pulong ng Sacred
Circle. “I can sense the urgency. I wonder ano na naman ang
case na ito, Ma’am Soraida.”
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Magkasabay na dumating sina Anna at Azalea. Mabilis
silang naupo sa harapan ni Ma’am Soraida. Binati kaagad ni
Azalea ang belo nasuot ni Ma’am Soraida. “Blue,” panimula ni
Azalea. “I think this is going to be a very serious discussion.”
Tumayo si Anna at lumapit sa counter para bumili ng kape
para sa kanilang apat.
Sumunod na dumating si Hamida. Sukbit nito ang
malaking bag na gawa sa katsa, naka- jeans, rubber shoes at
dilaw na belo. Bumati ito ng assalamu alaykum1 kay Ma’am
Soraida at sa grupo.
“Girl, bakit yellow ang hijab mo?” bati kaagad ni
Azalea. “I thought Monday is green day?”
“Hindi natuyo kahapon ang iba kong mga kumbong.
Bad trip nga, e. So, ano ang meron sa atin?”
“Meeting,” sagot ni Azalea, nakatingin siya sa labas,
sa mga dumaraang tao. “I hate yellow in Monday mornings.”
Bumalik na si Anna sa mesa. Naglabas ng lipgloss
at nagpahid sa mga labi. Naglabas rin siya ng foundation at
ipinahid sa magkabilang pisngi. Nagsimula na ang kanyang
araw.
“Girls, we have to wait for Betchay and Jason,”
panimula ni Ma’am Soraida sabay higop ng kape. “This is
going to be a serious discussion…ayaw ko nang ulitin pa
ang details matapos kong ipaliwanag. Baloy, can you check
nasaan ang dalawa?”
Naglabas ng cellphone si Baloy at tinawagan si Jason.
Walang cellphone si Betchay; wala rin siyang Facebook,
Twitter, at Instagram. Email lang ang mayroon si Betchay at
telepono sa bahay nila.
1

Peace be upon upon you. Pagbati ng mga Muslim sa isa’t isa.
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“Girl, where are you kasi ten centuries na ang lumipas?”
banas na tanong ni Baloy. “As usual late na naman kayong
dalawa ni Betchay. Bilisan ninyo. This is serious daw.”
Kalahating oras pa ang dumaan bago dumating sina
Jason at Betchay. Tumayo muli si Anna para omorder ng kape
para sa mga bagong dating. Magpinsan sina Jason at Betchay
at nakikitira si Jason sa pamilya ni Betchay.
“Nakakaloka naman ito, Ma’am Soraida,” bungad
ni Jason. Nakasuot siyang green na polo shirt at kahel na
pantalon. “Bakit kailangang ala-sais ng umaga ang meeting
na ito? Tingnan po ninyo, wala pang masyadong jeep na
bumibiyahe sa Tandang Sora.” At humikab si Jason na sa
sobrang lakas ay naka-agaw siya ng pansin ng mga tao sa
kabilang mesa.
“Betchay,” panimula ni Ma’am Soraida. “Ikaw na ang
magpaliwanag sa kanila.”
Tumindig si Betchay pero nanatili sa tabi ni Ma’am
Soraida. Hawak niya sa kanang kamay ang kapeng nagaasó pa. Huminga muna siya ng malalim bago nagsimulang
magsalita.
Nanatiling nakatingin sa labas si Azalea.
“Nagkausap na kami ni Ma’am Soraida kagabi sa
telepono,” panimula ni Betchay. “Sacred Circle…prepare
yourselves, we are leaving for Negros this afternoon.”
Napanganga sa gulat ang Sacred Circle. “Well…
Negros! Bongga! Bongga di ba?” si Jason lang ang tumugon
sa grupo matapos ang halos isang minutong katahimikan.
“For me, this is going to be a vacation,” si Baloy ang
unang nagpahayag ng pananabik. “I’ve never been to Negros.”
“I’m always ready,” sabad naman ni Hamida. “I am
always ready.”
9

Napatingin ang lahat kina Azalea at Anna, naghihintay
ng kahit anong tugon mula sa kanila. Nagkatinginan ang
kambal at sabay na napa-oo, “Sige, game kaming dalawa.”
Mahahalatang hindi na naman nagpaalam sa mga magulang
nila ang dalawa. Sila ang pinakabata sa grupo, halos labinganim na taong gulang lamang. Pero nahinuha kaagad ni
Ma’am Soraida na wala na naman ang mga magulang nila
dahil malaya silang nakalabas ng bahay sa madaling araw.
Smuggler ang nanay nila na palaging nasa labas ng Maynila
at tanyag namang computer hacker ang tatay nila na marahil
nagtatago na naman sa batas o nasa labas ng bansa.
“Actually, Sacred Circle, you have no other options
but to go. I have your tickets na,” paninigurado ni Ma’am
Soraida na may ngiti na sa mga labi. “Consider this as your
vacation. Na-arrange ko na lahat pati ang titirahan ninyo roon.
May kaibigan ako sa Negros and she will accommodate you.
She is our client. Medyo weird ang gig na ito pero alam kong
masasakyan ninyo. Aren’t you all excited?”
“We are excited, Ma’am Soraida,” diin ni Betchay na
siyang lider ng Sacred Circle. “We’ll accomplish everything
at hindi kami babalik dito hangga’t hindi nabibigyan ng
kasagutan si Mrs. Weil.”
Ibinaling ni Azalea ang tingin niya kay Betchay. Nang
magtama ang kanilang mga mata, inirapan niya si Betchay.
Si Betchay ang unang kasapi ng Sacred Circle. Labing
walong taon gulang siya, siya ang kanang kamay ni Ma’am
Soraida. Makulay ang kabataan ni Betchay na siyang dahilan
kung bakit ganoon na lamang ang pagtitiwala sa kanya ni
Ma’am Soraida. Napulot ni Ma’am Soraida si Betchay sa isang
liblib na komunidad ng mga B’laan sa Sarangani. Napadaan
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doon ang grupo nina Ma’am Soraida nang tinatakasan nila
ang isang platoon ng mga sundalong Filipino na humahabol
sa kanila. Sunog lahat ang bahay sa komunidad at ang tantiya
nina Ma’am Soraida at ng mga kasama niya, kagagawan ito ng
mga sundalo. Madalas kasing pagkamalan ng mga sundalo
ang mga Lumad na umaanib sa New People’s Army. Freedom
fighter pa noon ng MNLF si Ma’am Soraida at estudyante sa
kolehiyo sa Cotabato City kung nasa siyudad naman siya.
Narinig niya ang iyak ng isang bata mula sa isang sunog
na dampa. Sinundan nila ang uha at natagpuan ang isang
sanggol sa sunog na dampa, wala itong kasama. Marahil isa
sa mga bangkay na nakahandusay sa lupa ang ina nito, pero
maraming patay, hindi bababa sa singkuwenta.
“Alhamdullilah!2” Napasigaw si Ma’am Soraida.
“Buhay pa ang bata! Buhay pa ang bata!”
Ibinaba ni Ma’am Soraida ang sukbit niyang AK-47
at nilapitan ang sanggol. Nandilat siya nang mahakawan
ang sanggol, malagkit itong tila nababalutan ng madulas at
kumikintab na balat—kaliskis. Dahil-dali niyang dinampot
ang kanyang armas na nasa lupa.
“Bakit Soraida?” ang tanong ng isa niyang kasama.
“Jinn…” ang naisagot lamang ni Soraida. Nanghihilakbot
na itunuro niya ang sanggol. “Anak iyan ng mga tonong.”
Lumapit ang mga kasama sa sanggol, nakatutok ang
kanilang mga baril. Biglang tumawa nang malakas ang
sanggol. Tumawa nang tumawa na parang may kalaro. Nang
lapitan pa nila ang sanggol, nahinuha nilang kaliskis ng
ahasang nakabalot sa katawan nito. Anak ng dambuhalang
ahas ang sanggolna B’laan. Dinampot ni Soraida ang sanggol,
inalis ang mga kaliskis na hindi naman pala bahagi ng
2

All praise is due to Allah.
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kanyang balat, at kinarga niya sa dibdib na parang sariling
anak. Dinala ni Soraida ang bata pababa sa Gensan. Dinala
niya hanggang sa lumuwas siya ng Maynila para ipagpatuloy
ang pag-aaral sa kolehiyo sa Philippine Normal University para
maging isang guro. Ipinaampon niya ang sanggol sa kanyang
kababata at matalik na kaibigan na noo’y may asawa nang
doktor pero walang anak. Itinuring nilang anak si Betchay
pero hindi nila itinago sa bata ang katotohanan tungkol sa
pagkatao nito. Itinuturing ni Betchay na ina niya rin siMa’am
Soraida. Madalas din siya sa bahay ng guro at palagi siya
nitong isinasama sa Lanao kung bumabalik si Ma’am Soraida
sa kanila sa Marawi. Tulad ng lahat ng kasapi ng Sacred Circle,
marunong din si Betchay ng basic combat at sa paghawak at
pagpapaputok ng iba’t ibang uri ng baril.
“Mrs. Weil?” Si Anna, habang hawak ang eyeliner.
“Who is she?”
“Kaibigan ko. She will accommodate you sa Silay City,”
sagot ni Ma’am Soraida. “Tulad ng nasabi ko kanina, siya rin
ang client natin. Nagbigay na siya advance payment, at kung
maresolba natin ang kaso—malaki ang makukuha nating
bayad and we can go on vacation.”
“Kakaiba ang pangalan niya. Imported?” Palagi, si
Hamida ang mausisa sa mga pangalan ng mga lugar, tao, at
pangyayaring bago sa kanyang pandinig.
“No. Filipino si Mrs. Weil,” pagpapaliwanag ni Betchay.
“She is from Negros.”
“She has a weird name. I do not trust people with
weird names,” salo ni Baloy habang patuloy sa pagte-text.
Ipinahahanda na niya ang mga gamit na dadalhin sa biyaheng
patungo sa Negros.
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“Yes—and she has a weird problem, too.” Malayo ang
tingin ni Betchay. Alam niyang isa na naman itong mahirap
ngunit kapana-panabik na kasong reresolbahin ng Sacred
Circle. “I’m sure magugustahan siya ni Azalea,” biro ni
Betchay.
“Shet! Bakit mo naman nasabi iyan? Is she a lesbo,
too?”
“No, Baloy. She is a Marcos loyalist!” sagotni Betchay.
“My God!” bulalas ni Jason. “Punyeta! Naaalibadbaran
ako sa mga loyalist ng mga Marcos…Ma’am Soraida, hindi
pa ba sapat na may kasama tayong lesbiyanang apologist ni
Marcos? I can’t!” Si Azalea ang tinutukoy niya.
“Putang ina mong bakla ka. You should know your
history—“
“Excuse me…hija, you should know your history!”
Hindi pa man natatapos si Azalea ay sinagot na siya ni Jason.
“Palibahasa maka-Aquinong dilawan ka!” ibinagsak ni
Azalea ang baso niya ng kape.
Tahimik lang ang grupo. Ayaw na nilang makisalo
sa pagtatalo ng dalawa. Minsan na nilang pinagtulungan si
Azalea at nauwi lang sa pagdadabog at hindi pagpaparamdam
ng ilang linggo ng kaibigan. Ayaw na ring makisalo ni Anna
dahil halos araw-araw na silang nagtatalo ni Azalea tungkol
kay Marcos.
Itinaas ni Ma’am Soraida ang baso niya ng kape bilang
pag-anyaya ng ‘toast’ sa grupo; ito na rin ang paraan niya
upang basagin ang namumuong tensiyon kina Azalea at
Jason. Itinaas ng anim ang kanilang mga baso at sabay-sabay
na nagsabing “Cheers sa Sacred Circle!”
“Never again!” habol ni Jason. “Never forget mga
bakla!”
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Hindi na nakasagot si Azalea habang nakataas ang
kanyang kamay.
Dalawang oras bago ang paglipad patungong Silay, sa Negros
Occidental, nang dumating ang Sacred Circle sa airport.
Tulad ng usapan ng magkakaibigan, tig-iisang bag lang ang
kailangang dala ng bawat isa.
Si Baloy na naka-miniskirt na kahel at spaghetti strap
na blouse; suot niya ang stiletto niyang Hermes at Dior na
bag. Si Hamida na naka-jeans, t-shirt, rubbershoes at suot
ang kanyang hijab. Pareho namang nakasuot ng t-shirt ang
kambal at mahihinuha lang kung sino si Anna at sino si
Azalea dahil sa kolorete ng una sa mukha at shoulder length
na buhok; at kalbo naman ang ikalawa na nakasuot naman ng
tattered jeans. Simpleng t-shirt at maong naman ang suot ni
Jason na siyang pinakamatangkad sa kanilang anim; kasing
edad ni Jason si Betchay at anak siya ng doktorna kapatid ng
amahan ni Betchay. Satin na dilaw at sleeveless naman ang
suot ni Betchay at naka-maroon na cardigan at pleated pants.
Si Betchay ang pinakamaliit sa kanilang anim. Bilugan rin ang
kanyang katawan. ‘Mataba’ kung ilarawan siya ni Azalea;
‘chubby’ naman sa ibang kasama sa Sacred Circle. Nakasuot
din siyang makapal na salamin. Magkakatabi ang anim sa
isang helera sa loob ng eroplano sa halos lagpas isang oras na
biyahe mula sa Maynila.
“Hindi mo pa naipaliliwanag sa grupo ang kaso,
Betchay,” si Hamida na rin ang nagbukas ng kuwentuhan
tungkol sa pakay sa isla ng Negros. Nasa himpapawid na ang
eroplano at nakahalukipkip ang halos lahat ng pasahero sa
loob. “What’s with Mrs. Weil?”
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Nakaharap naman ang apat kina Hamida at Betchay.
Interesado rin silang malaman ang reresolbahing kaso
sa Negros. Malimit na bago umalis patungo sa lugar na
iimbestigahan, magpupulong muna ang Sacred Circle at
aalamin ang iba’t ibang detalye ng kaso. Mahirap nang
sumugod sa giyera nang hindi handa. Ngunit kakaiba ang
kasong ito ni Mrs. Weil dahil agaran silang pinapunta sa
Negros; tila kailangan na talagang resolbahin ang problema
ng kaibigan ni Ma’am Soraida. Agad ding nagpadala ng
paunang bayad sa grupo ang matanda, hudyat na talagang
‘immediate’ ang problema.
“May multong nambubulabog sa katahimikan ng
bahay—at buhay—ni Mrs. Weil,” panimula ni Betchay.
“Multo? OMG,” si Anna, habang hawak ang baso ng
kapeng libreng ipinamimigay sa eroplano. “Dapat espiritista
ang ipinatawag ni Mrs. Weiland not us!”
“Chill lang, bakla. Hindi pa tapos ang kuwento,” si
Jason nanairita sa kaartehan ni Anna. “O, ano raw ang multo
ispluk pa?”
“At hindi lang multo,” dagdag pa ni Betchay. “May
sumpa sa tahanan ng mga Weil.”
Ipinaliwanag ni Betchay na ang multo ay isang babaeng
palaging nagpapakita bandang alas-onse hanggang alas-dose
ng gabi tuwing bisperas ng parada ng Masskara Festival sa
Bacolod City, siyudad na halos kalahating oras lang ang layo
sa Silay City. Minsan lang sa isang taon ang festival na ito ng
mga maskara.Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang
magmadali sa pag-lipad patungo saNegros dahil kailangang
nandoon na sila kina Mrs. Weilsa Silat City sa bisperas ng
parada. Bacolod City ang siyudad pagkatapos ng Talisay City
mula sa Silay. Nasa Silay ang mansiyon ni Mrs. Weil.
15

“Kung nasa Silay si Mrs. Weil—ano naman ang
kinalaman ng multo sa isang paradang nagaganap sa kabilang
siyudad?” tanong ni Hamida kay Betchay. “Hindi ko pa rin magets, kung may multo, bakit ito problema kay Mrs. Weil kung
minsan sa isang taon lang naman itong nagpaparamdan?”
“In fairness, Hamida, ang dami mong tanong ha?
Puwedeng pababain muna natin ang eroplano at si Mrs. Weil
ang e-interrogate mo at hindi si Betchay?” sabad ni Jason.
“Pero, ‘day, ano pa ang ibang details from Ma’am Soraida?
Ang weird na mabo-bother ka ng multo na minsan lang isang
taon magpakita.” Itinapon niya ulit ang tanong kay Betchay.
“Tama si Hamida, Jason,” sangga ni Betchay. “Iyan
din ang tanong ko. Bakit masyadong bothered si Mrs. Weil
sa isang multong minsan lang sa isang taon nagpapakita
o nagpaparamdam...tuwing bisperas lang ng Masskara
Festival.”
“Siguro dahil may itinatago ang Senyora sa multo;
binabalik-balikan siya ng multo dahil may dapat siyang isauli
sa multo at ayaw niyang isauli?” Boses ng lalaki ang sumabad
mula sa harapan. Napatigil ang anim at nagkatinginan. “Ang
ibig kong sabihin—may kinalaman marahil ang multo sa
Senyora,” dagdag ng lalaki.
Natahimik ang anim. Nagkatinginan. Alam nilang mali
ito: isa sa mga kabilin-bilinan ni Ma’am Soraida na huwag
pag-uusapan ang kaso sa isang pampublikong lugar. Ngunit
dahil lahat ay mabilisan noong araw na iyon, nawala sa isip ni
Betchayang alituntunin sa pagdadala ng kaso. Alam niyang
nagkamali siya at hindi na niya ito mababawi. Napakagat-labi
na lang siya.
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“Parang may pakialamerong multo somewhere sa
plane na ito…” singit ni Baloy; babala rin niya ito sa grupo.
Lumingon ang lalaki para makita sina Betchay at ang
mga kasama niya. Napatingin sa kaniya ang anim, nagtama
ang mga mata nila ni Baloy dahil sa harapan lang niya nakaupo
ang lalaki. Napansin kaagad ni Baloy ang mapupungay na
mga mata ng lalaki at ang makakapal na pilik-mata. Nakangiti
sa kanya ang lalaki.
Nanahimik na lamang ang grupo hanggang sa
lumapag ang eroplano sa Silay Airport. Nanatili kay Baloy ang
mapupungay na mata at makapal na pilik-mata ng lalaking
nakauposa kanyang harapan.
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ago at malinis ang airport ng Silay City. Bago pa
man lumapag sa tarmac ang eroplano, nakasilip
na si Betchay sa bintana at tumambad sa kanya
ang walang katapusang tanimanng tubo at mga burol na
malapit sa lalapagan nila sa Silay City. Ito pala ang Negros,
naisip niya habang paulit-ulit ang ‘fasten your sealtbelt’ na
paalalangeroplano.
Nang nasa Arrival na sila at naghihintay sa kanilang
mga bagahe tumawag kay Betchay si Ma’am Soraida mula
sa Maynila. Isang Mang Caloy, na driver ni Mrs. Weil, ang
susundo sa kanila sa airport.
Napansin ng anim na paglabas pa lang nila sa eroplano
at naghintay sa napakalamig na lobby ng airport, dagsa na
ang mga taong bumibisita sa probinsiya. May mga dayuhang
turista, pami-pamilya, mga mag-asawa, at magkasintahan.
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Napansin ng anim na paglabas pa
lang nila sa eroplano at naghintay sa
napakalamig na lobby ng airport...
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Nagtatakbuhan paroo’t parito ang mga bata. Sige naman sa
pagkuha ng larawan ang kambal gamit ang kani-kanilang
iPad. Masskara Festival nga sa Bacolod, ang naisip ni Betchay.
Hindi niya inasahan na ganito pala karami ang tao at mga
turista sa siyudad sa linggo ng festival.
Tatlong malalaki at makukulay na maskarang halos
kasinlaki ng isang tao ang sumalubong sa anim sa main lobby
ng airport. Binabati ng isang malaking tarpaulin ang mga
bisita: WELCOME TO MASSKARA FESTIVAL.
Maghintay daw ang anim, ayon na rin kay Ma’am
Soraida, sa entrance ng Arrival Area para sunduin ni Mang
Caloy.
“Teh, nangangawit na ang mga binti ko promise!”
reklamo ni Jason nang halos isang oras na silang nakatayo at
naghihintay. “Wala pa ba ang sundo?”
Wala pa ring Mang Caloy na nagte-text kay Baloy o kay
Betchay. Ang sabi ni Ma’am Soraida, ibinigay na niya sa driver
ang number nina Baloy at Betchay. Unti-unti na ring nauubos
ang mga tao na kasabay nilang naghihintay. Napansin din ni
Betchay ang mga traktorang ginagamit ng ilang sumusundosa
kanilang mga kamag-anak sa airport.
Dalawang oras pang naghintay ang anim. Nakaupo
na sa lupa ang kambal at sa mga bag naman nila ang apat.
Nakiusap si Betchay kay Ma’am Soraida na huwag na nilang
hintayin ang driver at dumiretso na lang sila sa bahay ni Mrs.
Weil. Ngunit tumanggi ang guro; delikado raw ang magtungo
kina Mrs. Weil na walang kasama mula sa kanyang tahanan.
Nangamba si Betchay sa pahayag na ito ng guro. May
nakaamba bang panganib sa kanilang anim sa pagbisitang
ito sa Negros? Hindi ba’t multo ang iimbestigahan sa kaso

20

at hindi tao? Napilitan tuloy na maghintay si Betchay. “At
Betchay—you have to listen to me this time: do not leave Silay
Airport without Mang Caloy. Are you listening to me? Don’t
mess up again this time, okay?” ang huling paalala ni Ma’am
Soraida kay Betchay gamit ang telepono ni Baloy.
Pero buo na sa isip ni Betchay na matapos ang
kalahating oras at hindi pa nagpapakita ang driver, hahanap
na siya ng paraan upang makarating sa bahay ni Mrs. Weil.
“So, nandito pa rin kayo?” Isang lalaking halos anim
na talampakan ang taas ang lumapit sa kanila, nakangiti. “I
bet you are here for the Masskara sa Bacolod.” Nang humarap
si Betchay, namukhaan niya kaagad ang lalaki nanasa
unahannila sa eroplano kanina. Lumapit sa kanilaang lalaki,
unang iniabot ang kamay kay Baloy. Mestiso ito, may biloy sa
magkabilang pisngi at hindi na muling tumakas sa paghusga
ng animang mapupungay na mga mata ng lalaki. Ngayongnasa
harap na nila ang lalaki, nakatingala sila sa mukha nito dahil
sadyang matangkad ito sa karaniwang lalaki.
“May hinihintay lang kami,” ang bati kaagad ni Jason.
“Hi. I’m Jason,” kinikilig na iniabot niya ang kamay sa lalaki.
“I’m Gerald. Gerald Montemayor.” Iniabot ng lalaki ang
kamay niya sa lahat maliban kay Hamida na hindi humahawak
sa kamay ng ibang lalaki.
“Sorry to say this guys pero mukhang hindi na darating
sundo ninyo. Maaabutan na kayo ng next arrival,” babala ni
Gerald. “Saan ba kayo?”
“Sa Bacolod City,” mabilis na sabad ni Betchay. Lihim
na nagkatinginan ang lima dahil sa naging tugon ni Betchay.
Sa Silay sila patungo, hindi sa Bacolod City. Nahinuha kaagad
ng lima na hindi nagtitiwala si Betchay sa lalaki.

21

“Oo nga naman—sa’n pa kayo papunta kundi kung
nasaan ang Masskara. Might as well join me—ibababa ko kayo
sa National Highway. Diyan lang ako sa Silay, sa downtown.”
Nag-alangan si Betchay. Naghihintay ang lima sa
magiging tugon ni Betchay. “Salamat, Gerald, kailangan
naming hintayin ang sundo namin. Hindi kasi kami taga-rito.”
Natawa si Gerald. “You don’t need to worry—Silay,
Bacolod, and Talisay are safe. Okay lang, paparating pa lang
din ang sundo ko. Mga fifteen to thirty minutes din ‘yun. I’ll
wait with you guys.”
Sa tantiya ni Betchay nasa dalawampu’t tatlo
hanggang lima ang edad ni Gerald, halos ka-edad ni Baloy.
Makinis ang balat nito at maayos manamit. Cream na polo
sa ilalim ng kayumangging jacket, naka-khaki na pants at
puting rubbershoes. Isang bag lang na Adidas ang sukbit nito
sa balikat. Nang may dumaang lalaki na tila kilala si Gerald,
narinig ni Betchay na nag-usap ang dalawa sa Hiligaynon.
Naisip ni Betchay na taga-rito sa Negros ang lalaki.
“I’m a law student sa Manila, sa Ateneo,” pagpapakilala
ni Gerald. “Sembreak kaya humabol na rin ako sa Masskara.
Kayo guys, ano’ng sadya niyo rito? Ghost hunting?” pabirong
tugon ni Gerald sa grupo.
“Wala, makiki-festival din,” ang putol ni Hamida bago
pa man tumugon ang sinuman sa apat at ibigay ang tunay
nilang pakay sa Negros maging ang pinanggalingan nila.
Mahirap nang magtiwala, ang naiisip ni Hamida. Napatingin
siya kay Betchay bilang babala na hindi rin siya kumportable
sa lalaki.
Makalipas ang halos isang oras,hindi pa rin dumarating
ang sundo ng anim. Nababagot na ang lahat at namimintig
na rin ang mga binti ni Betchay. Dumating ang sasakyan
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ni Gerald—isa itong kahel na Hummer jeep. Humimpil ang
sasakyan ng lalaki sa harapan nila. Lumabas ang driver ng
sasakyan at pinagbuksan ng pinto si Gerald.
“Come on, guys! Ihahatid ko kayo sa National Highway
and then doon na kayo makakakuha ng bus going to Bacolod.”
Bago pa man naka-oo ang Sacred Circle, kinuha na ni
Gerald ang mga bag nina Anna at Azalea at ipinasok sa loob
ng sasakyan. Hindi na rin nakatanggi si Betchay at pumasok
na rin siya sa sasakyan. Halos magsiksikan silang anim sa
loob ng sasakyan. Amoy na amoy ang strawberry scent na car
freshener sa loob ng malamig na Hummer.
“Teka, may itinerary na ba kayo for the Masskasa
festival? I can drive you around the city during the festival and
introduce you to local folks here. You’ll enjoy Bacolod—actually,
Negros. We can go to Mambukal at maligo, mamasyal sa Silay
City at sa Balay Negrense…”
“Balay Negrense?” Pamilyar kay Betchay ang pangalan.
Nabanggit ito ni Ma’am Soraida sa kanya.
“Yes, it’s an ancestral house—sa Silay City mismo.
Why?”
“Is the house haunted?” ang tanong ni Hamida. “All
ancestral houses are haunted.”
Natawa si Gerald pati ang driver ng sasakyan.
“Sabi nila may babaeng nagpapakita sa bintana. White
Lady. We’ll, it’s an urban legend.”
Nakatanaw lang si Betchay sa bintana habang kausap
si Gerald. Pinagmamasdan niya ang walang katapusang
tubuhan sa labas ng sasakyan sa gilid ng kalsada.
“Is that a cemetery?” bulalas ni Anna habang
tinatanaw ang nadadaanang mga tanawin.
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“O, kung hindi kayo busy tonight
puwede ko kayong daanan. I’ll
arrange a dinner date with you
guys somewhere sa Bacolod.”
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“Wait till you see a cemetery in Bacolod City. Nasa
gitna ng kalye,” pagyayabang ni Gerald. “Baloy, can I have
your number so I can call you guys and roam you around the
city?”
Bago pa man makasabad si Betchay upang pigilan
si Baloy, naibigay na ang hinihiling ng lalaki. Napansin ni
Betchay na kanina pa tahimik si Baloy at narinig niya lamang
ang boses nito sa loob ng sasakyan nang ibigay ang number
niya sa lalaki. Nakangiti pa nitong ibinigay kay Gerald ang
number niya. “Sige, I’ll wait for your call. This is our first time
here in Negros.” Gaga, ang bulong ni Betchay sa sarili niya.
Dapat ikaw ang kumuha ng number niya hindi ang sa iyo ang
ibinigay mo. Hay Baloy!
Humimpil ang sasakyan sa harapan ng plaza sa National
Highway at isa-isang bumaba ang anim. “O, kung hindi kayo
busy tonight puwede ko kayong daanan. I’ll arrange a dinner
date with you guys somewhere sa Bacolod.”
Nakangiti at kumindat pa si Gerald kay Baloy bago
isara ang pinto. “Salamat,” ito lang ang nasabi ni Baloy sa
lalaki. Humarurot na umalis ang Hummer jeep at naiwanan
ang Sacred Circle na nakatayo sa gilid ng kalsada ng isang
lumang siyudad.
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iglang nakaramdam ang Sacred Circle ng gutom dahil
simula nang nilisan nila ang Maynila, kape pa langang
laman ang tiyan nila; kaninang umaga pa iyon sa
McDonald’s sa Tandang Sora kasama si Ma’am Soraida.
“I can’t see any decent place to eat here,” ang bulalas
ni Baloy.
“My god, Baloy, hindi mo ba nakikita ang mga kainan
sa tawid? Hindi naman sila mukhang carenderia. And
besides Negros is known for its food. Kung ganyan ka kaarte,
mamamatay ka sa gutom sa islang ito.”
“Okay, Azalea, you are bitching again. Kape lang ang
kailangan ko, dear, and a really nice and comfortable place
where I can call Papa’s contacts here in Negros.”
“Ako rin, kape lang kailangan ko,” sabad ni Anna.
Napa-oo na rin ang iba. Tila nais nang simulan ng
Sacred Circle ang trabaho nila sa Negros sa paglagok ng kape.
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Mahilig sa kape ang lahat ng kasapi ng Sacred Circle.
“Oh look guys!” si Jason, nakaturo ang nguso sa tawid.
“Dunkin Donuts! Kape lang naman pala kailangan natin might
as well mag-donut na rin tayo. Tara attack na!”
Tumawid ang Sacred Circle sa kabilang kalsada at
pumasok sa Dunkin Donuts. “Here we go! We’re eating junks
again!” ang bulong na lamang ni Betchay sa sarili nang
makapasok sa loob ng Dunkin Donuts.
Matapos maibigay ni Anna ang mga kape sa Sacred Circle,
naupo ito sa mesa at sinimulan na ni Betchay ang meeting.
Dito unang malalaman ng Sacred Circle ang trabaho nila sa
Negros.
“Madaling mahanap ang bahay ni Mrs. Weil,” ang
panimula ni Betchay. “Sabi ni Ma’am Soraida, halos katapat
lang ng bintana ng kuwarto ni Mrs. Weil ang malaking bintana
ng Balay Negrense kung saan nagpapakita ang White Lady
tuwing bisperas ng parada ng Masskara Festival sa Bacolod
City.”
“Bakit concerned masyado si Mrs. Weil sa multo na
minsan sa isang taon lang nagpapakita sa kanya?” si Hamida,
na palaging nakaupo sa tabi ni Betchay—nakalabas na ang
notebook niya at balpen at sinusulat ang lahat ng detalye.
Patuloy naman sa pagtipa sa kani-kanilang netbooks ang
kambal. “Well, kung natatanaw ko sa bintana ko ang multo—
mag-aalala talaga ako, but not to the point na kukuha ako
ng mga imbestigador. She could have asked for espiritista to
come over, di ba?”
“’Yan din ang tanong ko,” dagdag ni Betchay. “Bakit
tayo ang ipinatawag ni Mrs. Weil. Ibig sabihin may ‘tao’ na
ring involve at hindi lang ito tungkol sa multo.”
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Hindi naman mahirap na
hanapin ang Balay Negrense
dahil isa pala itong kilalang
‘bahay’ sa komunidad, sa
buong Silay City.
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“I need to see the house at pasukin ang mga sulok
nito,” ang pahayag ni Jason. “Ngayon pa lang naririnig ko
nang may tumatawag sa pangalan ko. Actually, kanina pa
lang paglapag sa tarmac. Boses ng babae.”
Kinilabutan si Baloy at napahigop ng kape. “Grabe, ito
na naman tayo, friend. Can’t we just remove the horror flick sa
Negros gig na ito? Ganyang-ganyan din ang pakiramdam mo
sa case last time sa Pangasinan na naririnig mo ang boses ng
mga nalunod—nilunod pala—sa isang beach sa Bonoan.”
May pumasok na isang pulubi sa loob ng Dunkin Donuts
at lumapit ito sa mesa ng anim. Nanlilimos ito at inilalahad
ang nanlilimahid nitong mga palad sa kambal na nakaupo
sa kabilang dulo ng mesa. Si Hamida ang nag-abot ng barya.
Ngunit hindi pa rin umaalis sa harapan nila ang pulubi
hanggang sa lumapit na sa kanila ang isa sa mga serbidora at
pilit na pinalabas ang pulubi. “Nang…sa gawas na palihug,”
ang paulit-ulit na pakiusap ng serbidora sa pulubi hanggang
sa makalabas na ito sa restoran. Babae pala ang pulubi, ang
naisip ni Betchay. Kapansin-pansin sa pulubi ang malaking
bag na nakasukbit sa balikat nito na marahil naroroon ang
mga damit niya at bitbit na mga gamit.
Sa labas, nanatiling nakatayo ang pulubi sa harap ng
salaming bintana ng Dunkin Donuts. Tuod itong nakatayo
at nakatingin sa mesa kung saan nakaupo at nag-uusap ang
Sacred Circle. Napansin ito ni Betchay. Tuminding ang mga
balahibo sa katawan niya nang magtama ang kanilang mga
mata. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatitig sa kanya
na para bang matagal na siya nitong kilala. Matagal silang
nagkatitigan.
Tumayo si Betchayat nagtungo sa pintuan palabas.
Nang lalabas na siya ng restoran, agad na tumakbo palayo
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ang pulubi. Hindi na niya ito hinabol hanggang sa lumabas
na rin ang limang kasama upang samahan siya sa harap
ng restoran. Nakatanaw silang lahat sa pulubi habang
kumakaripas ito ngtakbo papalayo.
This Copy is Donated by Balangiga Press to the Public in March 2020 During the
Corona Virus
Crisis inniya
the Philippines.
Not forbakit
Sale.
“Ang pulubi na ‘yon…
alam
kung
tayo
nandito,” paliwanag ni Betchay sa mga kasama bago sila
bumalik sa mesa at ipagpatuloy ang pagpupulong ng Sacred
Circle.
Totoo ngang hindi mahirap hanapin ang mansiyon ni Mrs.
Weil. Upang hindi masyadong maging halata sa komunidad
ang presensiya ng Sacred Circle, nagdesisyon sila na sina Anna
at Jasonna ang maghahanap sa mansiyon. Nagtanung-tanong
ang dalawa kung saan ang daan patungo sa Balay Negrense.
Hindi naman mahirap na hanapin ang Balay Negrense dahil
isa pala itong kilalang ‘bahay’ sa komunidad, sa buong Silay
City. Isa itong heritage house sa Negros.
“Guys, bilis I found Balay Negrense,” nang tumawag
si Anna kay Baloy na nasa Dunkin Donuts pa kasama nina
Azalea, Hamida, at Betchay. “Grabe! Ang bongga!”
Dali-daling sumunod ang apat at tinungo ang
direksiyong ibinigay ni Anna. Dahil Masskara Festival sa
Bacolod, napansin ng Sacred Circle na sadyang maraming tao
sa plaza ng Silay City, mga lokal at turista na dumaan muna
sa siyudad. May naglalaro ng volleyball, nagsu-zumba, at mga
batang nakasuot pa ng kanilang uniporme at naghahabulan.
Napansin din nila na tila patungo ang laksang tao sa direksiyon
kung saan sila patungo, sa Balay Negrense.
Nang marating ng Sacred Circle ang sityo kung saan
nakatayo ang Balay Negrense, pagkamangha ang unang
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naramdaman ng anim. Isa nga itong malaking lumang bahay,
mansiyon ng mayayaman mula pa noong panahon ng mga
Kastila atsa unang dekada ng pananakop ng mga Amerikano.
Mayroon itong isang malawak na bakuran na may tanim na
iba’t ibang puno na tila kasing-tanda na rin ng bahay.Ang
malalaking binata na na halos nakikita mo na ang kaluluwa
sa loob ang unang aagaw ng atensiyon mo sa bahay, bukod sa
laki at tikas nito.
Gawa sa kahoy at konkreto ang bahay, at mula sa
labas, nasilip ng Sacred Circle na may malawak itong sala at
nasa gitna ang malaking hagdan—isang grand staircase—
na gawa sa kahoy. Sinasalamin ng Balay Negrense ang
isang marangyang buhay ng mga nasa alta sociedad sa isla
ng Negros noong kolonyal na pananakop ng mga Kastila at
Amerikano.
“Saan ngayon dito ang bahay ni Mrs. Weil?” Si Hamida
na rin ang bumasag sa katahimikan sa pagkamangha ng
Sacred Circle sa Balay Negrense.
“Okay—ang sabi ni Ma’am Soraida natatanaw daw ni
Mrs. Weil ang bintana ng Balay Negrense mula sa bintana ng
kanyang kuwarto sa mansiyon. Dalawang malaking bahay
lamang ang nasa tabi ng Balay Negrense. Itong nasa kaliwa,
may bintana na matatanaw mo ang Balay Negrense. At itong
nasa kanan—” Hindi pa man natatapos magpaliwanag si
Betchay nang sumabad na si Azalea.
“That’s Mrs. Weil’s house. Look may bukas na bintana
sasecond floor,” tinatanaw pa ni Azalea ang bahay sa kanan.
Nababakuran kasi ng halos kasing-taas ng taong konkretong
bakod ang bahay. Matatanaw sa itaas ng bakod ang isang
malaking bintana na gawa sa kapis at mahihinuha mo kaagad
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na kung tatayo ka rito at tatanawin ang labas, mabubungaran
mo ang isang bintana ng Balay Negrense.
“This must be a filthy big house,” ang nasambit lang ni
Baloy nang malapit na sila sa gate ng bahay. “Halos kalahati
ng buong block ang sakop ng bakuran ng bahay. My god,
palakihan ba ng bahay ang rules sa siyudad na ito?”
“Oh well, Silay City used to be the Paris of the
Philippines before the war. One word: grand-fucking-diose,”
sabad ni Azalea.
“And all houses here were owned by the hacienderos
including that Balay Negrense. ‘Sugar Barons’. Yes, this is a
sosyal neighbourhood,” dagdag pa ni Anna. “We have to settle
down somewhere. Kailangan naming pumunta ni Azalea sa
library at museum ng probinsiya para mag-research.”
Napansin na rin Betchay sa mga kilos, mga butonghininga, at sa mga mata ng mga kaibigan niya na pagod na
sila. Nilakad ng anim ang gate ng malaking mansiyon sa tapat
ng Balay Negrense.
Si Hamida ang pumindot ng doorbell. Isa, dalawa,
tatlong pindot at walang lumalabas sa bahay para pagbuksan
ang gate.
“Maghanap na lang muna kaya tayo ng transient
house somewhere?” ang suhestiyon ni Hamida. “Kailangan
ko na ring mag-sambahayang.” Kahit nasa labas sila at may
trabaho, naititindig ni Hamida ang limang beses niyang
pagdarasal araw-araw.
Nang aktong aalis na ang Sacred Circle ay siya namang
pagbukas ng pinto ng gate. Isang babae, puti ang buhok,
kulubot ang mukha, at sa pananamit nito mahihinuha mong
siya ang kasambahay ng mansiyon. Si Betchay ang unang

32

bumati, “Magandang araw po. Galing po kami sa Maynila.
Hinahanap namin si Mrs. Weil.”
Matagal na nakamata lang sa kanila ang matanda.
“Magandang araw po, Manang. Nariyan ho ba si Mrs.
Weil?” ulit ni Hamida. “Inaasahan po niya kami ngayong
araw. Si Mang Caloy ho ba naririyan?
“Ang daming kamatayan. Ang daming dumadalaw na
kamatayan…” ang tugon lamang ng matanda. Pumasok ito at
iniwanang nakabukas ang pintuan ng gate bilang paanyaya
na pumasok na lang sila sa bakuran ng mansiyon—isang
matanda ngunit malungkot at mayamang mansiyon ang
sumalubong sa kanila.
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ansiyon. Ito ang pinakatamang paglalarawan sa
tahanan ni Mrs. Weil na parang may taas itong
tatlong palapag na gusali pero ang disenyo ay
dalawang palapag lamang dahil sa bintana sa ikalawang
palapag. Tila may malaking espasyo na kasing taas ng isang
palapag sa pagitan ng una at ikalawang palapag. Kakaiba
ang disenyo ng mansiyon ni Mrs. Weil, ang paninimbang ng
Sacred Circle. Hindi ito umaakma sa disenyo ng mga bahay
na nakapalibot sa kanya: na kolonyal, nagsasabi ng naging
saksi sa mahabang taon ng pagdating at paglisan ng mga
mananakop ng Pilipinas: mga Kastila, Amerikano, at Hapones.
Ang disenyo ng mansiyon ni Mrs. Weil ay tila may bahid na
ng modernong panahon bagaman nakikibagay. Kung tao ang
mansiyon na ito, tila ito isang tao na biglang yumaman at
naki-ayon sa kanyang mga bagong kaibigan na matagal nang
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nabubuhay sa karangyaraan, kayamanan na ipinasa mula sa
isang henerasyon patungo sa susunod.
Namangha ang anim nang makita nila ang bakuran ng
bahay. Totoo ngang napakalaki nito dahil halos kalahati ng
buong bloke ay sakop ng bakuran ng mansiyon ni Mrs. Weil.
Napansin din ng Sacred Circle ang iba’t ibang punong hitik
sa bunga at mga halamang namumulaklak sa iba’t ibang
bahagi ng bakuran. Mangga, duhat, lansones, rambutan, mga
hilera ng orkidyas, sampaguita, gumamela at iba’t ibang mga
bulaklak na kinukunan ng kambal ng mga larawan gamit ang
kanilang iPad.
Mayroong isang malaking fountain sa gitna ng bakuran.
Nilapitan ni Betchay ang fountain at nakita niyang halos
nabalot na ng lumot ang rebulto sa gitna nito. Ang rebulto
ay tatlong dalagang nakatayo at magkakatalikod sa isa’t isa,
nakatakip ng maskara ang kanilang mga mukha.
“Bakit nakasimangot ang mga maskarang suot nila?”
napansin kaagad ni Hamida ang mga rebulto.
“Hindi ko alam,” nakatitig pa rin si Betchay sa mga
rebulto sa fountain. “Kung magsusuot ka ng maskara, bakit
ang malungkot? Siguro iyan ang gusto ni Mrs. Weil.”
Ang mansiyon ang siyang pinaka-sentro ng atraksiyon
ng bakuran. Dalawang palapag ang mansiyon na gawa sa
konkreto at bato. Tulad ng sa Balay Negrense, gawa sa kahoy
at kapis ang mga bintana nito. Sa harap nito ay may pasadyang
daanan ng mga sasakyan para sa mga bumibisita sa mansiyon.
Nang makalapit sa pintuan ang Sacred Circle, napansin nila
na gawa sa kahoy ang napakalaki nitong pintuan na may ukit
na tila mga mga okir ng mga Meranao sa Lanao. Sa malaking
pintuang ito pumasok ang matandang babae na nagbukas sa
kanila ng gate.
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“My god, this is pure oakwood!” bulalas ni Baloy. “I
like the taste of this woman.”
“’Kingina! Yayamanin si Ate mo ‘day!” ang biro ni
Jason.
Matagal na nakatayo ang anim sa harapan ng pintuan.
Hinihintay nilang papasukin sila sa loob ng bahay. Tahimik sa
loob ng bakuran at walang naririnig kundi ang mga huni ng
mga ibon at nagkikiskisang mga dahon dahil sa bahagyang
malakas na pag-ihip ng hanging probinsiya. Mauulinigan
din ang ingay ng mga sasakyan sa labas; hinaharangan
ng malalabay na puno ang mga ingaykaya hindituluyang
nakakapasok sa bakuran. Mula sa kinatatayuan ni Betchay sa
bakuran ng mansiyon, tanaw niya ang ikalawang palapag ng
Balay Negrense.
Nagbukas muli ang pintuan at pinapasok ng matandang
babae ang Sacred Circle sa loob ng mansiyon. Nahinuha na
ni Betchay na madali silang makakapasok sa mansiyon dahil
talagang inaasahan ni Mrs. Weil ang pagdating nila.
Namangha ang Sacred Circle pagpasok sa loob ng
mansiyon. Napalilibutan ng portraits at larawan ng mga
babae at lalaki ang halos lahat ng mukha ng pader sa sala.
May mga naka-kuwadro ding mga diploma mula sa iba’t ibang
unibersidad sa Europa, Estados Unidos, at China. Tila isang
museo ang bahay dahil sa mga antigong rebulto at artifacts
mula sa Central Asia at Afrikana palamuti sa sala.
Napansin ni Betchay ang rebulto ng isang mandirigmang
Mongol na halos kasing laki na ng tao. Nakataas ang kamay
nito na mayhawak na isang matalas na espada, tila handang
sumugod at managpas ng ulo sa sinuman na lalapit sa
kanya. Napalapit naman ang kambal sa isang maliit na silid-
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aklatan. Mula sa kanilang kinatatayuan sa sala natatanaw
ang estanteng mula sa sahig hanggang sa kisame na punongpuno ng mga aklat. May sariling aklatan ang mansiyon.
Napatigil si Azalea at ang lima sa tapat ng isang
malaking portrait sa isang espesyal na dingding ng sala dahil
mayroon itong dilaw na ilaw na nakatutok sa larawan.
“Apo Macoy…” ang bulong ni Azalea sa sarili at itinaas
iPad para kunan ng larawan ang malaking portrait ni Imelda
at Marcos.
“I can’t believe this is happening…” ang bulong ni
Baloy sa sarili. “Disgusting.”
Nasa portrait ang mag-asawang Marcos bilang si
Malakas at si Maganda na magkaharap at magkawak ang
mga kamay sa loob ng nabiyak na malaking kawayan.
“Maupo muna kayo,” naiilang na paanyaya ng
matandang babae. Hindi na kumportable si Betchay sa
ikinikilos ng matanda simula nang pagbuksan sila nito ng
gate. Iniiwasan din ng matanda na magtama ang mga mata
niya at ng kung sino man sa Sacred Circle. “Wala rito si
Senyora. Nasa Talisay. Siya ang nag-asikaso saburol ni Caloy.
“Caloy?” si Hamida, na naglabas na ng notebook at
bolpen.
“A, pasensiya na at hindi kayo nasundo ni Caloy. Siya
dapat ang susundo sa inyo sa airport. Napatay siya kagabi,”
dito napatigilsa pagsasalita ang matanda at nag-krus. “Dito
sa mansiyon. Hindi na ninyo naabutan ang mga pulis.”
Natahimik at nagkatinginan sa gulat ang Sacred Circle.
“Sino ho ang pumatay?” dagdag na tanong ni Hamida.
“Hindi namin alam. Nakita na lang ang bangkay ni
Caloy sa likod ng mansiyon, may nakasaksak nang screwdriver
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sa dibdib. Kung maaga-aga kayong dumating, naabutan pa
ninyo ang mga pulis dito. Wala…walang nakaaalam kung
sino…taun-taon na lamang na ganito…may namamatay…
sumpa ito sa mansiyon, sa pamilya ni Elena.”
“Elena, ayon kay Ma’am Soraida, ang pangalan ni Mrs.
Weil,” naisip ni Betchay.
“Paanong taun-taon may namamatay dito sa
mansiyon?” Si Baloy na ang nagtanong. “How come?”
“Hindi namin alam. Aksidente ang sinasabing dahilan
sa iba. Nadulas, nakakain ng lason para sa mga daga sa bukid.
Nagpakamatay. Taun-taon ‘yan, tuwing Masskara Festival sa
Bacolod. Si Caloy, ayon sa mga pulis, marahil nahulog mula sa
ikalawang palapag at may hawak nascrewdriver—siguro may
ginagawa siya sa ‘taas—at nahulog. Pero—” nag-aalangan
nang magpatuloy pa ang matanda.
“Pero ano, manang?” si Baloy, hindi na makatiis sa
bitin na pagsasalaysay. Suot pa rin niya ang Gucci niyang
sunglasses sa loob ng mansiyon kaya hindi mabasa sa mga
mata ang damdamin niya. Nasa boses na niya ang pananabik
na malaman ang dahilan ngpagkamatay ng drayber na
susundo dapat sa kanila sa airport.
May pag-aalangang nagpatuloy ang matanda. “Hindi
puwedeng mahulog sa ikalawang palapag si Caloy dahil
walang ibang puwedeng pumasok sa kuwarto na ‘yon kundi
si Senyora—si Senyora lang at ang anak niya ang may hawak
ng susi ng kwarto.”
“May anak si Senyora?” tanong ni Hamida habang
patuloy na nagsusulat sa kanyang kuwaderno.
“Oo. Pero nasa Maynila. Umuuwi lang ‘yon dito kung
Masskara at Pasko. Pero dumidiretso muna sa ama niya sa
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Mandalagan. Hindi iyon basta dumidiretso dito.”
Pero ayon na rin sa matanda, isinara na ng mga pulis
ang kaso. Aksidente ang pagkamatay ng drayber.
Lumabas muli ang matandang babae at nagtungo
marahil sa kusina dahil nagpahayag ito na maghahanda ng
makakain. Nagtataka sila kung bakit ganoon kabilis magbigay
ng mga detalye sa kanila ang matandang kasambahay.
“Siguro sa taranta, sa lungkot,” paliwanag ni Betchay
kay Hamida.
“We need to see the crime scene,” si Baloy. “We need
to probe if this is really an accident. Hindi maganda ang
nararamdaman ko sa bahay na ito.”
“Ako rin. But for now, gusto munang magpahinga ng
katawang lupa ko, mga beshie.” At talagang pagod na nga
si Jason. Nagbalik ang kambal mula sa pag-iikot at sinabi ng
dalawa na ‘marami’ sila sa loob ng mansiyon.
“Paanong ‘marami’,” ang tanong Betchay sa dalawa.
“Mukhang hindi lang tayo ang inaasahang dumating
ni Mrs. Weil. May mga baggage na sa loob ng library at tila
may mga bisita rin sila aside from us.”
Nagpaliwanag ang matandang babae, si Manang Seling, na
baka gabihin si Mrs. Weil mula sa Talisay kaya hinikayat na
ng kasambahay ang Sacred Circle na magpahinga sa kanikanilang kuwarto. Mayroon palang isang dosenang kuwarto
ang mansiyon. Ang sampu rito ay natutulugan—isa para
kay Mrs. Weil, dalawang maliliit para sa mga kasambahay,
isa para sa hardinero, sa drayber, at isa para sa anak ni Mrs.
Weil na dumadalaw sa mansiyon dalawang beses sa isang
taon. Ang nalalabing apat na kuwarto ay naka-reserba sa
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mga bisita ng mansiyon. Ang kuwarto ng mga kasambahay,
hardinero, at drayber ay nasa unang palapag ng mansiyon.
Ang dalawang kuwarto naman—ang isa ay imbakan ng gamit
na nasa unang palapag at ang isa—nasa ikalawang palapag,
iyon ang kwartong walang ibang nakakapapasok kundi si
Mrs. Weil at ang kanyang anak na lalaki, silang dalawa lang
ang may hawak ng susi. Walang sinuman sa mansiyon, ayon
sa matandang kasambahay, ang maaaring pumasok sa silid
na iyon na walang pahintulot ni Mrs. Weil.
Magkasama sa kuwarto ang kambal, si Hamida at
Betchay sa katapat na kuwarto, at sa dulong kuwarto naman
sa ikalawang palapag ang silid nina Baloy at Jason. Dalawang
tao sa bawat isang kuwarto. Walang sariling banyo ang mga
kuwarto, bagkus mayroon dalawang banyo sa ikalawang
palapag para sa babae at lalaki. Tanging ang silid lamang ni
Mrs. Weil ang may sariling banyo.
Halos pare-pareho ang disenyo at hitsura ng mga
kasangkapan ng bawat silid. Napansin ito ng anim nang
simulan nilang dalawin ang kanya-kanyang silid. May isang
malaking kama sa gitna na kasya ang dalawang tao. Sa
paanan ng malaking kama, may isang baul na nagsisilbing
dulang na rin para sa mga bisita. May isang malaking
barnisadong aparador na gawa na nara, mayroong isang
mesa kung saan nakapatong ang isang malaking salamin,
at sa mesang ito nakapatong rin ang mga pulbos, botelya ng
mga pabango, at lotion. May isang maliit na silya sa harap ng
mesa. Gawa sa nara at barnisado rin ang mesa. May manipis
na mga puting kurtina ang malalaking bintana ay kaya labasmasok ang hangin at nasasalaang liwanag mula sa labas.
Bawat silid may mga larawan ng mga dating nakatira sa

40

bahay. Panahon ng mga Amerikano, Kastila, noong Martial
Law, dahil may mga larawan pa ni Imelda Marcos. Mayroong
lampshade na hugis parasol mula China ang magkabilang
gilid ng bawat kama. Kapansin-pansin din na sa ilalim ng
kama ng bawat silid ay mayroong Persian rug na may samu’t
saring makukulay na disenyo. At sa disenyo, sa mga kahoy na
ginamit, at maging sa mga kasangkapan sa loob ng mansiyon,
masasabing matanda na ang bahay at napanatili nito ang
kalinisan at kaayusan. Walang alikabok saan mang sulok,
walang mga agiw, madulas at may floorwax ang sahig. Kung
walang magsasalita, napakatahimik sa loob ng mansiyon.
Ang mahinang ingay lang ng mga traysikel sa labas ang
maririnig na pumapasok sa mansiyon, at ang paglangitngit
ng kahoy na sahig kapag may naglalakad.
“Napansin mo ba, Hamida, kung si Manang Seling lang
ang tao sa mansiyon?” Nakatalungko na si Betchay sa ibabaw
ng kama at nagbabasa ng emails. Katatapos lang ni Hamida
mag-sambahayang.
“Oo. Pero siguro may mga tao sa likod ng mansiyon, sa
kusina. Hindi naman siguro kayang maghanda ng ganoong
karaming babana que, orange juice, at fruit salad ni Manang
Seling kung siya lang mag-isa sa kusina. Napaka-laki nitong
bahay, hindi mo alam kung may tao ba o wala bukod sa iyo…”
“Kailangang malaman natin ang kasaysayan ng
mansiyon na ito, sino ang mga namatay at kung ano ang
kinalaman ng lahat ng mga ito sa tunay na dahilan kung
bakit tayo naririto—ang babaeng multo sa Balay Negrensena
nagpapakita kay Mrs. Weil sa bintana.”
Saktong alas-siyete na ng gabi nang marinig ng Sacred
Circle ang pagkuliling ng kampanilya mula sa unang palapag.
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Tinatawag na ang lahat para sa hapunan. At marahil,
naririyan na rin si Mrs. Weil. Nagbihis ng maayos damit ang
Sacred Circle at sabay-sabay na bumaba patungo sa dining
area ng mansiyon. At naroroon na nga si Mrs. Weil, nakaupo
sa kabisera.
“Welcome! Welcome! Dear guests!” ang bati ni Mrs.
Weil. Hindi ito tumayo sa kanyang kinauupuan ngunit isa-isa
niyang tinawag ang Sacred Circle na lumapit sa kanya para
humalik. Sa magkabilang gilid ni Mrs. Weil nakaupo naman
ang dalawang bisita na sa wari ni Betchay ay kasama ni
Mrs. Weil sa Talisay kanina; sila marahil ang may-ari ng mga
bagaheng nakita ng kambal sa library. Isa-isang naupo ang
Sacred Circle sa mesa.
“By the way, children, I want you to meet my friends.
Here on my left, is my amigo. He is a History professor from
Santo Tomas in Manila and on my left: my amiga, a dancer
from Davao City.”
Dr. Benipayo ang pangalan ng propesor at Celina
naman ang pangalan ng dancer. Naririto ang propesor upang
magsaliksik sa kasaysayan ng mga tahanan at mansiyon sa
Silay City at si Celina naman ay naimbitahang magtanghal ng
iba’t ibang mga sayaw at galaw mula sa Mindanao sa Negros
Museum sa Capitol, paliwanag ni Mrs. Weil.
“Part ng Masskara Festival ang pagtatanghal ni Celina sa
Capitol,” dagdag ni Mrs. Weil. “Come on, sit down with us.”
Pagkamangha ang unang pumasok sa isip ni Betchay
nang makita niya si Mrs. Weil. Tila isa itong tauhan sa isang
lumang pelikula. Halos limang talampakan lang ang taas ni
Mrs. Weil ngunit nakasapatos na may matataas na takong.
Pulang-pula ang suot nitong damit na may malapad na
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“Welcome! Welcome! Dear guests!”
ang bati ni Mrs. Weil.
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sinturong balat na may dekorasyong mga semi-precious stones.
Napansin din ni Betchay ang kumikinang na diyamante sa
magkabila niyang tenga, ang kuwintas na south sea pearls,
at ang mataas niyang buhok na ang naaalala ni Betchay ay
si Imelda Marcos. Maputla si Mrs. Weil pero puno ng kolorete
ang mukha. Makikita na rin ang mga gatla sa kanyang noo
at gilid ng mga mata. Napansin din ni Betchay na kapag
tumatawa si Mrs. Weil, matagal na nakabukas ang bunganga
nito. Alam din ni Betchay ganito rin marahil ang paghusgang
ng ibang mga kasama niya sa mesa kay Mrs. Weil.
Naisip din ni Betchay na nasa singkuwenta anyos na
si Dr. Benipayo at nasa dalawampu hanggang dalawanpu’t
lima naman si Celina. Mayumi ang kilos ni Celina. At
kayumanggi ang kanyang balat. Maikli ang kanyang buhok at
sa kapayatan niya ay hayag na hayag ang kanyang mga collar
bones. Sleeveless na puti ang suot niya noong gabing iyon, at
tattered na maong. Marami rin siyang burloloy sa leeg.
Napansin din ni Betchay na sa buong hapunan ay
tinatapunan ni Azalea ng mga lihim na sulyapsi Celina.
Maganda kasi si Celina, parang hugis ibon ang mukha at
mataas ang cheekbones, at manipis ang mga labi. Kapansinpansin din ang kuwintas niyang may palawit na tatlong
maskarang nakasimangot, kawangis ng mga maskarang suot
ng mga babae sa fountain sa labas ng mansiyon. Bigay marahil
ni Mrs. Weil. Sa Ingles at Bisaya nagsasalita si Celina at
nagkakaintindihan sila ni Hamida—marunong kasi ng Bisaya
si Hamida. Halos kasing haba ng pananahinik ni Azalea sa
mesa ang buong hapunan. Nang magtama ang mga mata
nila ni Betchay, napakindat lang si Azalea bilang mensahe na
‘type’ niya ang dancer na bisita ni Mrs. Weil.
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Parang pista ang hapag nang gabing iyon. Unang
inilabas ng mga kasambahay ang iba’t ibang tinapay: fuccacia,
bun, bagette, pandesal, kasabay ng iba’t ibang keso at patè.
Kasabay ng tinapay ang malapot at mainit na pumpkin
soup. Matapos ang appetizer, ipinasok ang main course na
kare-kareng baka, lechon kawali, tinolang manok, inihaw na
manok, at ensaladang talong. Inilabas din ang ilang bote ng
red wine at orange juice. Mahaba ang mesa, kasya ang isang
dosenang bisita. Naiilawan ng isang chandelier na gawa sa
mga kristal ang buong dining area. Huling ipinasok ng mga
kasambahay ang tatlong cake naayon kay Mrs. Weil ay mula
pa sa Calea sa Bacolod City.
Habang naghahapunan ay hindi naiwasang mapagusapan si Mang Caloy. Ayon kay Mrs. Weil, sabay na dumating
sina Celina at Dr. Benipayo kaninang madaling-araw at sila
na rin ang sumama kay Mrs. Weil sa Talisay para asikasuhin
ang burol ni Mang Caloy. Nasa Talisay kasi ang pamilya ng
yumaong drayber. Taun-taon kung dumalaw daw ang dalawa
sa Negros para sa Masskara Festival, at si Dr. Benipayo naman
bukod sa taunang festival, ay dumadalaw rin para sa aklat na
sinusulat niya.
Tumagal ng halos dalawang oras ang hapunan,
nagsalimbayan ang kuwentuhan habang kumakain —iba’t
ibang putahe mula appretizer hanggang dessert. Aandapandap ang mga liwanag ng kandila sa gitna ng mesa at doon
na rin napansin ng Sacred Circle na hindi lang pala si Manang
Seling ang kasambahay sa mansiyon. May dalawa pang mas
batang babae ang naglalabas-masok sa dining area para
ihain ang mga pagkain sa hapag. Nalaman din ni Betchay sa
kuwentuan nina Mrs. Weil at ng dalawa niyang bisita na may
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dalawang cook sa kusina at may isa pang hardinero. Marami
nga sila sa bahay.
“You know, Celina, diyan mismo sa upuan mo nauupo
noon si RSB…that was his favorite chair.”
“RSB?”
“Roberto S. Benedicto, hija. The Ambassador. Bobby
was a family friend,” paliwanag ni Mrs. Weil.
Maraming apelyido ang nabanggit sa buong gabi ng
hapunan pero ang pangalan lang ni Roberto S. Benedicto
ang palaging naririnig ng Sacred Circle. Itinala nina Betchay
at Hamida sa kanilang mga isipan ang pangalan ni ‘The
Ambassador.’
Mga pamangkin ng kanyang pinsan sa Maynila na
nagbabakasyon sa Silay City ang pakilala ni Mrs. Weil sa
Sacred Circle sadalawa niyang bisita. Hindi ipinahalata ng
Sacred Circle ang kanilang pagtataka sa pagsisinungaling na
ito ni Mrs. Weil sa dalawa. ‘Bakit siya magsisinungaling? Sino
ba sina Dr. Benipayo at Celina para magsinungaling pa si Mrs.
Weil?’ tanong ni Betchay sa sarili. Mas lalong lumalim ang
mga pagdududa ni Betchay tungkol sa mansiyon. Ang sinabi
lamang sa kanila ni Ma’am Soraida ay resolbahin ang misteryo
ng babaeng nagpapakita sa bintana ng Balay Negrense, hindi
na kasama rito ang patayan at ang pagkukubli ni Mrs. Weil
sa kanilang pagkatao sa harap ng sarili niyang mga bisita sa
mansiyon.
“Dr. Benipayo will go back to his hotel in Bacolod City
and Celina will occupy the empty room,” paalala ni Mrs. Weil
bago tumayo ang lahat sa mesa. “And guys,” tinawag niya
ang atensiyon ng Sacred Circle, “we’ll meet in an hour at
the living room. Our business will commence tonight. Okay?
Celina you can sleep the night...good night, hija.”
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Naligo at nagbihis ang anim bilang paghahanda
sa pakikipag-usap kay Mrs. Weil. Lahat sila nasasabik sa
pakikipag-usap na ito sa Senyora ng mansiyon—dito rin kasi
nila malalaman ang ibang mga detalye tungkol sa multo sa
kapitbahay na Balay Negrense at kung bakit ito malaking
problema kay Mrs. Weil. Dito na rin malalaman ng Sacred
Circle ang ilang detalye sa buhay ng Senyora. Maliban sa
kanyang pagsisinungaling, mukha namang mabait ang
Senyora at may mabuting kalooban, tantiya ni Betchay sa una
niyang pakikipag-usap sa matanda sa hapunan.
Isa-isang naligo ang anim at nagpalit ng damit.
Alas-diyes na ng gabi at halos tahimik na ang buong ang
kabahayan. Naririnig na lamang ang kahol ng mga aso sa
malayo at huni ng mga kuliglig at kokak ng mga palaka sa
bakuran. Laking pasasalamat ni Baloy na may mainit na
tubig ang shower. Pinaghahandaan niya rin ang pakikipagusap kay Mrs. Weil. Napansin kasi ni Baloy sa hapunan ang
naglalakihang diyamante sa suot na singsing ng matanda, sa
mga hikaw, at ang kuwintas nitong nagliliwanag na southsea
pearls na may iba’t ibang laki, at ang shawl nitong Burberry.
May mga pagkakataon na nag-uusap sina Dr. Benipayo at
Mrs. Weil sa Pranses na alam niyang naiintidihan ni Anna na
kayang magsalita sa anim na wika. Sopistikada ang kilos at
ugali ng matanda; sa mga mata ni Baloy at sa kaunting oras
ng kanilang pagsasama sa hapunan, hinangaan na niya si
Mrs. Weil.
Naunang bumabasa living room sina Betchay, Jason, Baloy,
Anna, at Azalea. Iniwan nani Betchay si Hamida na nagsasambahayang pa sa gilid ng kama nang kailangan na niyang
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bumaba. Naghihintay na sa kanila sa living room si Mrs. Weil.
Nakaupo ito sa pulang Lexington sofa chair na may sandalang
lagpas sa kanyang ulo. Tila dugo sa tingkad ang kulay ng
sofa na inuupuan ni Mrs. Weil dahil nilalambungan lamang
ng ilaw mula sa dalawang dilaw na bombilyang nakakabit sa
dalawang kerubin na nakadikit sa dingding ng silid. Nakasuot
din ng pulang kimonong satin ang Senyora, katerno ng kulay
ng sofa. Sa tabi ni Mrs. Weil ang isang lampshade na halos
kalahati ng isang tao ang taas. Pinaupo ni Mrs Weil ang
lima sa bean bags na nakalatag sa sahig na may makapal na
Persian rug.
“I asked Seling to prepare coffee, chips, and baklava for
everyone,” bungad ni Mrs. Weil. “Where’s the other girl?”
“Pababa na po siya, Mrs. Weil,” si Betchay na rin ang
sumagot. “Katatapos lang pong magdasal.”
Pumasok si Manang Seling at may dalang ilang tasa
ng kape at ilang mangkok ng chips at cookies. Idinulog din ng
matandang kasambahay ang dalawang plato ng baklava.
“How’s Soraida, guys?” nakangiting tanong ni Mrs.
Weil bilang panimula.
“Okay naman po si Ma’am. Nagtuturo pa rin po siya sa
High School,” sabad ni Betchay.
“Good. Mabuti at she’s teaching high school, hindi
sa college. Ang daming mga professors and instructors ang
nawalan ng work because of the changes in our education
system—drastic changes by this Aquino Government.”
“Kaya nga po eh—” Si Azalea, na taimtim na nakikinig
kay Mrs. Weil.
“I don’t trust the Aquinos,” pagpapatuloy ni Mrs. Weil.
“They cannot be trusted. Malalim na rin silang nakatanim
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sa lupa. That’s why I am still loyal to the Marcoses. I am
against to those human rights violations during Martial Law
pero come on...kung hindi dahil sa mga Marcos, walang San
Juanico Bridge, Philippine Heart Center, Cultural Center of
the Philippines...we were next to Japan during this regime.
You should know that kids—that’s history.”
“Saan po ba kayo nagkakilala ni Ma’am?” Mabilis na
isiningit na tanong ni Betchay kay Mrs. Weil. Nais niyang
ibaling sa ibang direksiyon ang usapan. Alam niyang hindi
kailanman naging pangalawa sa Japan ang Pilipinas, ilang
beses na niyang nakita sa internet ang GDP at GNP noong mga
nakaraang ilang dekada. Isa ito sa mga mito ng mga Marcos.
Ngunit mahigpit ang pagkapit ni Azalea sa paniniwalang ito.
Panandaling natahimik ang matanda sa kapangahasan
ng tanong ni Betchay.
“Sa isang conference—teacher’s conference sa Silliman
last year. Nagkapalagayan kami ng loob at nagkakuwentuhan.
We were walking down the Boulevard when our conversation
went to Siquijor. May interest pala si Soraida sa superstitious
beliefs and practices. I thought this was forbideen in her
religion. And then I mentioned to her my problems…and she
recommended your group. Sabi niya kayang hawakan ng
Sacred Circle ang problema ko. Puwes, I told her, let me invite
them to my lofty abode here in Silay.”
May hawak na kopita si Mrs. Weil at patuloy ang paginom ng alak. Kapansin-pansin ang suot niyang kimono at ang
bagsak na niya ngayong buhok sa balikat: handa na siyang
matulog at ang kuwentuhan na ito ay tila paraan niya para
unti-unting dalawin ng antok. Handa na siyang matulog at
halata na ang pagod sa kanyang mga mata.
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“Nagsimula ito noong 1984, ika-apat na taon ng
Masskara Festival. Sa tuwing dudungaw ako sa bintana ng
kuwarto ng aking Mama—na kuwarto ko na ngayon—sa
bisperas ng parada ng Masskara Festival sa Bacolod,nakikita
ko ang babaeng iyon sa Balay Negrense mula sa bintana
ko. Horrible! Horrible! Naroroon siya sa bintana ng Balay
Negrense na nakaharap sa akin. Minsan kapag dudungaw
ako sa bintana, natatanaw ko siya sa harap ng balay ng mga
Gascon, nakatayo sa ilalim ng… I don’t know the name of that
tree—nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Alam
kong ako ang sadya niya palagi…”
“Bakit naman po ninyo nasabi na kayo ang sadya ng
multo e nasa kabilang bahay naman po siya?” si Jason, nakapajama na rin at handa nang matulog.
“Dahil kahit nasaang bahagi siya ng Balay Negrense—
sa bintana, sa puno sa tabi ng mansiyon ng mga Gascon, sa
gate, minsan nakaupo sa bubungan—nakaharap siya palagi
sa bintana ko, nanlilisik ang mga mata niyang palaging
nakatingin sa akin. Nanlilisik ang mga mata niya at kahit saan
ako magtungo sa loob ng kuwarto ko, hinahabol niya ng tingin
ang mga kilos ko. Kaya kapag bisperas ng Masskara hindi ako
natutulog sa kuwarto ni Mama. Sinubukan ko ito saloob ng
apat na taon na nagdaan. Ngunit napansin ko, sa mga taon
na iniiwasan kong matulog sa ibang kuwarto sa bisperas ng
parada ng Masskara—buong taon akong ginagambala ng
babaeng iyon. Buong taon kong iniiwasan ang mga titig niya sa
akin na dati’y tuwing bisperaslang ng Masskara. At dito siya
sa balay nananatili ng buong taon: sa kuwarto, sa hagdanan,
dito sa kinauupuan ko. Alam ko…alam na alam kong ako ang
pakay niya. Kaya tuwing bisperas ng Masskara ay iniinda ko
na lang ang makipagtitigan sa kanya buong gabi.”
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Napansin ni Betchay na matagal nang oras na nagdaan
at hindi pa rin bumababa si Hamida. Malamig ang samyo ng
hanging pumasok sa mansiyon, tumunog ang mga kabibing
wind chimes sa kung saan man sa loob ng bahay. Pumasok ang
hangin sa living room at naramdaman nilang lahat, maging ni
Mrs. Weil, ang lamig sa kanilang mga katawan. Alam nilang
hindi lang silang anim ang nasa loob ng silid ngayon.
“Sabi po ninyo nakikita ninyo ang mga mata ng babaeng
multo, kung gayon nakikita rin ninyo ang mukha niya.
Namumukhaan po ba ninyo siya?” Seryoso si Jason sa
pagtatanong. Nararamdaman ni Jason ang lamig ng hangin
sa loob ng silid. Tila may hamog na nakapasok sa living room
at nakikisalo sa kanilang pag-uusap.Hindi sumagot si Mrs.
Weil.
“Natatandaan po ba ninyo siya?” inulit ni Jason ang
tanong niya. Nakabalot na sa buong katawan niya ang dala
niyang shawl.
“Hindi,” tugon ni Mrs. Weil. Ngunit alam ni Betchay
na hindi nagsasabi ng totoo ang matanda. Kung hindi niya
kilala ang multo bakit siya nito sinusundan? Bakit siya nito
ginagambala sa tuwing bisperas ng parada ng Masskara
Festival sa Bacolod City?
Isang malakas na sigaw ang narinig sa buong
mansiyon. Napatayo ang lahat, maging si Mrs. Weil. Sunodsunod na sigaw ng isang babae. At matapos ang ilang sigaw
ay sunod-sunod namang kalabogna parang may hinihila,
ginuguyod sa kung saan man sa mansiyon. Sa itaas ng
mansiyon nanggagaling ang ingay ng pagguyod, paghila.
Napatayo ang lahat at napatakbo sa second floor. Si Betchay
ang nangunguna sa kanila.
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Hindi boses ni Hamida ang narinig nilang sumisigaw.
“Hindi iyon si Hamida! My god! Hindi iyon si Hamida!”
natataranta na si Anna habang tumatakbo paakyat sa
ikalawang palapag ng mansiyon. Napansin ni Betchay na wala
ni isa sa mga kasambahay, hardinero, o cook ang lumabas
man lang ng kanilang mga silid.
Nang buksan nila ang pinto ng kuwarto nina Betchay
upang tingnan kung naroroon si Hamida, wala silang
naabutang kaluluwa. Wala si Hamida. Wala na rin ang
pagsigaw at ang ingay na parang may ginuguyod, binabayo.
“Si Celina! My God! Si Celina!” sigaw ni Anna. Dali-daling
nagsitakbo ang grupo sa kuwarto ni Celina.
Nang marating nila ang kuwarto ni Celinanaka-lock
ito. Pilit nilang binubuksan ang pintuan ngunit hindi nila ito
mabuksan dahil gawa sa makapal na kahoy ang pinto. “Nasaan
ang susi?” ang tanong ni Betchay kay Mrs. Weil na hindi na
makapagsalita sa pinaghalong pagkalito at kaba. “Nasaan
na ang susi, Mrs. Weil?” doon lang natauhan si Mrs. Weil.
Bumaba ito at tinawag ang pangalan ng mga kasambahay.
Patuloy ang pagtawag ng Sacred Circle sa pangalan ni Celina.
Ngunit walang sumasagot.
“Anna, Azalea, at Jason—hanapin niyo si Hamida!
Don’t just stand there! Nawawala si Hamida!” natatarantang
sigawni Baloy.
Hinugot ni Baloy ang isa niyang hairpin at binaluktot
nang bahagya ang dulo nito upang maipasok sa seradura ng
pinto. Mga isang minuto niya itong kinalikot hanggang sa
mabuksan ang pintuan. Tumambad sa kanilang dalawa ni
Betchay ang magulong silid ni Celina, natumba ang maliit na
bangko sa harap ng salamin at nagkalat ang kumot at unan sa
sahig. Wala si Celina.
52

Tiningnan ni Baloy ang ilalim ng kama, wala doon ang
babae. Binuksan niya ang cabinet baka sakaling naroroon ito
at nagtatago. Wala ni anino Celina sa loob ng silid. Napansin
din ni Baloy na nakasara sa loob ang lock ng bintana. Kung
sakaling may pumasok mula sa labas o tumalon sa bintana
ang babae,hindi dapat naka-lock ang bintana sa loob.
“Nasaan si Celina?” tanong ni Betchay.
“I don’t know, dear. I don’t know,”sagot na lamang ni
Baloy dahil hindi niya maisip kung paano nawala siCelina sa
loob ng naka-lock na kuwarto.
Dumating naman si Mrs. Weil dala ang susi. Napansin
muli nina Baloy at Betchay na wala ang mga kasambahay,
hindi sila lumabas ng kani-kanilang mga silid kahit dinig
na dinig sa buong mansiyon ang sigaw ni Celina. “Where is
Celina?”
Walang nakapagbigay ng tugon.
Dumating na rin ang tatlo na tila hapo sa paghaluglog
sa buong ikalawang palapag upang hanapin si Hamida. Hindi
nila nakita ang kaibigan.
“Oh my god! Not again!” naibulalas ni Mrs. Weil sa
siphayo, sa galit marahil. Bumaba ito pabalik sa living room at
sinundan naman siya ng lima.
Nang papasok na sila sa living room, tumambad sa
kanila ang isang babae, nakatalikod sa kanila, nakaupo sa isa
sa mga bean bag at nakaharap sa sofa na kaninang inupuan ni
Mrs. Weil. Parang nakikinig ito sa kaninang nakaupo sa sofa
at naghihintay na rin sa pagbabalik ng Sacred Circle. Nakabelo ito ng berde.
“Hamida?” ang tanong ni Betchay.
Humarap si Hamida. “What happened?”
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umpirmadong nawawala si Celina at walang
makapagpaliwanag kung paano siya nawala—o
dinukot—mula sakanyang silid sa mansiyon.
Nanlumo ang Sacred Circle sa pagkawala ni Celina. Mga alasdos ng madaling-araw nang dumating ang dalawang pulis
na tinawagan ni Mrs. Weil dahil sa insidente. Galing pa ng
Talisay City ang mga pulis. Nagpulasan na ang Sacred Circle
sa kani-kanilang kuwarto at pinilit nilang matulog. Sinabihan
sila ng mga pulis na matulog na lamang at bukas na ng
umaga ipagpapatuloy ang paghahanap at ang imbestigasyon
sa nangyari kay Celina.
Sa loob ng kanyang silid, pabiling-biling Betchay
sa kama habang si Hamida naman ay nagkukunwaring
natutulog. Alam ni Betchay na gising ang katabi niya at
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mayroon pa itong kailangang ipaliwanag sa kanya. Matagal
bago nakatulog si Betchay at alam niyang gising na gising
ang kanyang katabi.
Nagising si Betchay sa ingay ng isang sasakyang
pumasok sa loob ng bakuran, isang traktora ng mga inaning
tubo, papasikat na ang araw. Pumasok ito at pumarada sa gilid
ng mansiyon. May dala-dalang mga tubo mula sa kung saang
taniman at tila kaaani pa lamang. Pinagmasdan ni Betchay
mula sa bintana niya ang traktora. Kumaway pa sa kanya ang
driver ng traktora. Tila may dinaanan lang sa mansiyon ang
driver, umalis rin kaagad ang traktora makalipas ang halos
sampung minuto. Sisikat pa lang ang araw at nararamdaman
pa ni Betchay ang hamog ng madaling-araw.
Napakatahimik sa bakuran ng mansiyon at mula sa
kanyang kinatatayuan, nakikita niya ang isang bahagi ng
Balay Negrense. Naisip ni Betchay na dalawang araw na
lamang at bisperas na ng Masskara Festival sa Bacolod City
at magpapakita muli ang multo kay Mrs. Weil. Ngunit sa
mga nagaganap sa mansiyon—ang aksidenteng pagkamatay
ni Mang Caloy at ang pagkawala ni Celina sa sarili niyang
kuwarto—tila maraming pumipigil kay Betchay na alamin
ang katotohanan tungkol sa babaeng nagpapakita sa Balay
Negrense. Ito pa naman ang ipinunta nila ng Sacred Circle sa
Negros.
Nilingon niya si Hamida na nakahiga pa rin at
mahimbing na natutulog sa kama. Nang marinig ni Betchay
ang kampanilya mula sa dining area, agad na siyang
nagbihis, naghilamos, at bumaba. Naroroon na ang kambal,
sina Baloy at Jason, nakapuwesto na sa mesa. Inihahain ng
mga kasambahay at ni Manang Seling ang danggit, sinangag,
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pritong itlog, mga prutas, kape, juices, at pandesal at kesong
gawa sa gatas ng kalabaw. Nagsabi rin si Manang Seling na
hindi nila makakasama si Mrs. Weil sa agahan dahil halos
isang oras pa lamang itong nakakatulog dahil sa pagkawala
ni Celina kagabi. Hindi nakatulog ang Senyora sa naganap sa
mansyon sa nagdaang gabi at kinausap pa nito ang mga pulis.
Maliban kay Manang Seling, wala nang nakapagsalita pa sa
mesa; ganoon din ang dalawang babaeng kasambahay na
labas-masok sa dining area, iniiwasan din nila na magtama
ang tingin nila sa mga nasa mesa. Tikom ang mga bibig ng
kasambahay, ng lahat ng tao sa mansiyon, ang naisip ni
Betchay. Nagtataka rin si Betchay at tila wala na rin sa bahay
si Dr. Benipayo.
Ngayong araw lalabas ng mansiyon ang Sacred
Circle. Dahil nalalapit na ang araw ng bisperas ng parada ng
Masskara sa Bacolod City, kinakailangan nang mangalap ng
impormasyon ang Sacred Circle at nang matuldukan na nila
ang taun-taong problemang ito ni Mrs. Weil.
Bumaba na si Hamida at humabol sa agahan. Tahimik
pa rin siya. Si Betchay na ang nagsimulang magsalita para
sa plano nila ngayong araw. Ang kambal ang magtutungo
sa Bacolod City para mangalap ng anuman tungkol sa Balay
Negrense at sa kasaysayan ng mansiyon ni Mrs. Weil. Si Baloy
naman ay nagprisinta na kailangan niyang magtungo sa
Bacolod City dahil makikipagkita siya sa ‘contact’ ng kanyang
ama sa Negros, “Kailangan natin ng armas,” paliwanag
niya kay Betchay. Si Betchay naman ang magtutungo sa
munisipyo ng Silay City at sa Balay Negrense, babalik siya
bago maghapunan upang makibalita sa nangyari kay Celina.
Si Jason naman ang nagpaiwan upang ihanda ang gagawing
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“Oh well…what Baloy wants,
Baloy gets...”
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séance para tawagin ang kaluluwa ng babaeng nagpapakita
sa bintana ng Balay Negrense. Si Hamida, nang tinanong
siya ni Betchay kung kanino siya sasama, sinabi nito na
magpapaiwan na rin siya sa mansiyon kasama ni Jason.
Kaya nang matapos ang agahan, kanya-kanya nang
umakyat ang Sacred Circle sa kani-kanilang mga kuwarto
upang maghanda sa buong araw na trabaho. Patuloy naman
sa pagpapadala ng emails at text messages ang kambal at si
Baloy kay Ma’am Soraida sa Maynila. Ibinalita rin nila sa guro
ang pagkawala ni Celina.
Magkasabay na lumabas ng mansiyon sina Betchay at
Baloy. Maghihiwalay sila pagdating sa Cinco de Noviembre
St. malapit sa Balay Negrense. Napansin ni Betchay ang suot
na kuwintas ni Baloy—ang pendant nitong mga maskarang
malungkot, katulad ng maskarang suot ng mga rebulto sa
fountain sa labas ng mansiyon.
“Hoy! Saan nanggaling ‘yang bago mong kuwintas?”
“Oh well…what Baloy wants, Baloy gets,” napangiti
muna si Baloy at dali-daling naglakad papalayo kay Betchay.
“When I return, I’ll bring ammo. This place is not safe for us.”
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ang makarating ng downtown sina Anna at Azalea,
una nilang pinuntahan ang University of St. LaSalle
ng Bacolod City. Halos isang oras ang biyahe nila sa
bus mula Silay City patungo sa Bacolod City; may siyudad
pa kasi sa pagitan ng Bacolod at Silay City, ang Talisay. Sa
University of St. LaSalle sa Bacolod City, sinuyod nila ang
aklatan ng unibersidad upang maghanap ng mga clippings
sa archives na may kinalaman sa Balay Negrense at sa mga
kamatayan sa mansiyon ni Mrs. Weil. Tila kulang ang mga
dokumento sa aklatan ng University of St. LaSalle kaya
nagtungo ang dalawa sa Negros Museum sa Capitol. Sa
kabutihang palad, may isang seksiyon ang Negros Museum
para sa mga dokumentong may kinalaman sa Silay City
at sa Balay Negrense. Bagaman lahat ng tungkol sa Balay
Negrense ay matatagpuan na sa internet, nais ng kambal na
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“Okay, sis, what happened there?
Bakit ka sumama sa mga lalaki?
Saan ka nila dinala? Ano ang
nangyari for that almost half an
hour na kasama mo sila?”
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malaman kung sino ang marahas na pinaslang o napaslang
sa Balay Negrense o kung may kasaysayan ba ng karahasan
ang mansiyon ni Mrs. Weil sa loob ng tatlong dekada.
Wala silang nakita sa Negros Museum tungkol sa
bahay ni Mrs. Weil pero may nakuha sila tungkol sa pangalan
na palaging binabanggit ni Mrs Weil kagabi sa hapunan, sa
bungkos ng mga lumang diyaryo sa archive ng museum: si
Roberto Benedicto.
Si Roberto Benedicto, na mas kilala bilang ‘The
Ambassador’ o ‘RSB’, ay matalik ding kaibigan ni Marcos
noon sa Unibersidad ng Pilipinas, noong nasa kolehiyo pa sila.
Noong 1970, itinalaga siya ni Marcos na ambassador sa Japan,
ayon sa mga nabasa ng dalawa sa mga lumang diyaryo sa
archives ng Negros Museum.
“He was an evil, Az. He literally destroyed Negros,”
sabi ni Anna sa kapatid habang binabasa ang mga clipping.
“How come bessie siya ni Mrs. Weil? Kaloka.”
“Bullshit. He was just doing his job,” sangga ni Azalea.
“Kahit sinong ilagay ni Marcos noon diyan sa posisyon niya,
talaga namang pabagsak na ang sugar industry, lalo noong
1974 na hindi na exclusive sa Amerika ang asukal ng Pilipinas.”
Nabasa ng kambal sa mga lumang diyaryo na noong
ideklara ang Martial Law, mula sa pagiging ambassador,
itinalaga ni Marcos ang matalik niyang kaibigan para maging
pinuno ng dalawang sangay ng gubyerno na may kinalaman
sa pagpapatakbo ng sugar industry ng Pilipinas. Matapos
kasi ang World War II, asukal ang isa sa pinakamahalaga at
malaking industriya ng Pilipinas, at nasa isla ng Negros ang
konsentrasyon ng industriyang ito. Hawak ng mayayaman at
iilang haciendero ang industriyang ito, at ang Estados Unidos
ang pangunahin nilang merkado.
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“Benedicto was so powerful then,” dagdag ni Anna.
“Look, hawak niya ang national distribution, production, at
marketing ng asukal. Hawak niya sa leeg ang lahat ng sugar
barons ng Pilipinas, ng Negros. At kapag hindi sila sumunod
sa kanya, niniilit niya ang lupa, ang business.”
“Anna, we have to thank Marcos din dahil tinanggal
niya ang mayayamang ito na matagal nang may hawak ng
sugar industry,” sangga ni Azalea. Sa ganito palagi napupunta
ang pagtatalo nilang magkapatid, sa pagiging apologist ni
Azalea ng mga Marcos.
“Wait! That’s the real bullshit, dear. Kay Danding
Cojuangco ang coconut industry, kay Antonio Floreindo ang
banana industry, kay Herminio Desini ang tabacco industry…
at kay ‘The Ambassador’ naman ang sugar industry. Hindi
tinanggal ni Marcos ang ‘mayayaman’ na ito na sinasabi mo...
pinalitan lang niya ng mga kaibigan niya.”
“Oh my God!” Napasigaw si Azalea sa gulat nang
makita niya ang isang pahina ng lumang diyaryo na hawak
niya.
“Bakit?”
“Look at this…Si Mrs. Weil ba itong katabi ni RSB?”
“Siya nga. At sa dining area ito ng mansiyon. Totoo nga
na malapit sa kapangyarihan si Mrs. Weil…”
Isang larawan mula sa isang pahina ng society page
ng Daily Express ang nakita ng kambal. Matalik talagang
kaibigan ng mga Weil si ‘The Ambassador.’
“Girl, natutunaw na ang make-up ko,” reklamo ni Anna sa
kapatid. “Na-check mo na ang background nina Celina at
Dr. Benipayo?” Nakaupo na ang dalawa sa isang restoran at
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natatanaw nila ang kahabaan ng Lacson Avenue. Umorder
sila ng dalawang tsaa at tig-isang blueberry cheesecake. Nasa
pagitan nila ang kani-kanilang mga iPad.
“Yes. Celina’s from Davao City and she’s really a
dancer. The thing is this is her first time in Negros. So, paano
sila naging magkaibigan ni Mrs. Weil? Unless nagpunta ng
Davao si Mrs. Weil at doon sila naging magkaibigan. I hope
she’s okay.”
Hindi kumbinsido si Anna sa kalagayan ni Celina. “I
think she’s dead.
“Shet ka! Bakit ba ang nega mo?”
Hindi kumibo si Anna, humigop lang ng tsaa. “How
about Professor Benipayo?”
“Wanna hear a bonggang pasabog?” Binago na ni
Azalea ang tono ng pagsasalita niya dahil alam niyang
magtatalo na naman sila ni Anna.
“What?”
Kinuha ni Azalea ang iPad at binuksan ang email. “I
got this from one of mama’s contacts from UST. Wala silang
faculty na Professor Benipayo.”
“Oh my God,” napahigop ng tsaa si Anna. “This is so
impossible.”
“And wait—there’s more,” patuloy ang paggalaw ng
hintuturo ni Azalea upang hanapin ang artikulo sa tablet niya.
“Look here.” Ipinakita ni Azalea ang artikulong nakasulat sa
Norwegian at may larawan ni Dr. Benipayo. Nanlaki ang mga
mata ni Anna dahil naroroon nga’t hindi sila magkakamali
na si Dr. Benipayo nga ang binabanggit dahil may larawan
pa ito sa artikulo. “He’s not a historian, sis. He is a doctor of
medicine and a well-known forensic pathologist.”
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“In other words: doctor siya ng mga bangkay. What an
uglyold liar…”
Biglang may pumasok na grupo ng mga kalalakihan
sa restoran. Umorder sila ng kape at tsaa sa counter. Naupo
sila sa mesang nasa likod ng kambal. Naririnig nina Anna
at Azalea ang kuwentuhan at tawanan ng mga kalalakihan.
Nag-uusap sila sa Hiligaynon.
“Pero, sis, come to think of it,” ang dagdag ni Azalea,
“why lie?”
Isa rin itong misteryo kay Anna, ang pagsisinungaling
ni Mrs.Weil kagabi kina Celina at Dr. Benipayo na pamangkin
niya ang Sacred Circle. At ngayon, natuklasan nila na pati ang
propesyon ni Dr. Benipayo ay isa ring kasinungalingan.
Patuloy ang malakas na tawanan ng mga kalalakihan.
Nang lingunin ni Azalea ang mesa sa kanilang likuran, nakita
niya na limang lalaki ang nagtatawanan.
“Az, I don’t feel comfortable here,” bulong ni Anna.
“Same here. Can we go pagkagaling ko sa CR? We
have to visit the local television station para makakuha ng
anumang news related to Balay Negrense.”
Tumayo si Azalea at nagtungo sa CR. Wala pa siyang
sampung minuto sa loob ng CR para mag-ayos ng sarili. Nang
lumabas siya wala na ang mga kalalakihan sa kabilang mesa.
Wala na rin si Anna.
“Ma’am, kasama po niyang umalis ‘yung mga lalaki sa
kabilang table,” ito lang ang paliwanag ng babaeng kahera
nang tanungin ni Azalea kung nasaan na ang kapatid niya.
“Sumama lang po siya, Ma’am. May lumapit sa kanyang isang
lalaki, kinausap, may ibinulong tapos umalis na lang po sila
nang sabay-sabay.”
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Tumawag na si Azalea kina Baloy, Ma’am Soraida, at
kay Jason sa mansiyon para ibalita ang pagkawala ni Anna.
Natataranta na rin si Azalea dahil hindi siya puwedeng bumalik
ng Maynila na hindi niya kasama ang kapatid, mahabang
paliwanagan kasi ito sa kanilang mga magulang. Sinubukan
niyang tawagan ang cellphone ng kapatid ngunit patuloy
lang ang pag-ring nito sa bag ni Anna na nasa ilalim ng mesa.
Naiwanan ni Anna ang bag niya, ang lahat ng kanyang mga
gamit, at wala siyang dala na kahit na anuman nang nawala
siya kasama ng mga lalaki.
At naisip ni Azalea kung mayroon CCTV ang restoran.
Nagkataon na may CCTV ang restoran at pumayag ang
manager na tingnan nila ang footage. Pumasok si Azalea
sa opisina ng manager ng restoran at kasama ang waiter
at ang cashier, panonoorin nila ang footage. At hayun nga,
nakita niya ang sarili niya nang tumayo siya sa mesa patungo
sa banyo. Wala pang isang minuto nakita na ni Azalea sa
footage na tumayo ang isang lalaki at lumipat sa mesa nila.
Kinausap ng lalaki si Anna. Pinagmasdang maigi ni Azalea,
ng manager, ng cashier, at ng waiter kung may baril o patalim
na itinutok kay Anna para ito sumama. Nakapatong ang mga
kamay ng lalaki sa mesa at ang ibang mga lalaki naman ay
abala na nagkukuwentuhan sa kabilang mesa. Walang baril
o pamimilit na naganap sa pagitan nina Anna at ng lalaki.
Nakangiti pa ang lalaki sa harap ng kamera at hindi naman
makita ang ekspresyon ng mukha ni Anna dahil nakatalikod
siya sa kamera ng CCTV. Hanggang sa tumayo na nga ang
dalawa at kasama si Anna na lumabas ng restoran. Walang
pamimilit, si Anna pa ang huling lumabas ng pintuan.
‘Nakapagtataka,’ ito na lamang ang naibulong ni
Azalea sa sarili. At dahil sa nakita sa footage na wala namang
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naganap na pamimilit, nagdesisyon si Azalea na manatili
muna sa restoran baka sakaling bumalik si Anna. Naroroon
lang siya at maghihintay sa kapatid.
Laking gulat ni Azalea nang makalipas ang halos
kalahating oras nagbalik si Anna. Tulala ito at dali-daling
lumapit sa mesa nila. Kinuha niya ang bag at mabilis na hinila
ang kapatid. Hindi na niya pinagsalita si Azalea at mabilis na
niyang inilabas ang kapatid sa restoran. Kumuha sila ng taxi
at sinabihan ang drayber na dalhin sila diretso sa Silay City.
Sa loob ng taxi nag-usap ang dalawa. Pinahinto ni
Anna ang taxi nang makarating na ng Bata ang sasakyan.
Palabas na ang taxi ng Bacolod City. Gumilid ang sasakyan sa
daan at lumabas ang dalawa at lumayo sa taxi. Ito ang paraan
ni Anna upang hindi marinig ng drayber ang pag-uusap nila.
“Okay, sis, what happened there? Bakit ka sumama sa
mga lalaki? Saan ka nila dinala? Ano ang nangyari for that
almost half an hour na kasama mo sila?”
Hinahabol pa rin ni Anna ang hininga niya. “Hindi ako
sumama sa kanila. I was forced to go with them…” paliwanag
ni Anna.
“Pero nakita namin sa CCTV and I have the copy—na
hindi ka nila pinilit. Kusa kang sumama sa kanila…”
“No, Az. The guy who approached my table he said
na kung ayaw kong mangyari sa ating dalawa ang nangyari
kay Celina huwag daw akong mag-hysterical. He knows what
happened to Celina. Sabi ng lalaki na sumama lang daw ako
sa kanila at kailangan nila akong makausap. Ibabalik din daw
nila ako sa restoran after thirty minutes. Kung hindi, papatayin
daw nila si Hamida at Jason sa mansiyon. So, I went with
them. They brought me to this fountain na maraming tilapia,
parang sa harap siya ng Capitol.”
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Napahawak sa bibig niya si Azalea dahil sa gulat, sa
takot. “Oh my God!”
“And they told me: tapusin na lang daw natin ang
trabaho na nagdala sa atin dito, ang multo sa Balay Negrense.
They need to protect the mask.”
“Mask?”
“Oo, ang maskara. ‘Yong babae sa Balay Negrese…
iyong multo raw ang nagnanais na kunin ang maskara…Ang
Nakasimangot na Maskara”
Naiyak si Azalea, hindi niya maintindihan kung ano
ang sinasabi ng kapatid niya. “I don’t know what you’re
saying, anong Nakasimangot na Maskara?”
“May maskara raw hinahanap ang multo kaya nais
na itong mawala ni Mrs. Weil sa lalong madaling panahon.
Nais ng multo na kunin ang maskara. Huwag na raw tayong
makikialam sa ibang nagaganap sa mansiyon!”
Nang pumasok ulit sa taxi ang dalawa, tahimik silang
naupo sa likod. Nagpatuloy ang taxi patungo sa Silay City,
pabalik sa mansiyon.
“Tinanong mo sa kanila if they are working for Mrs.
Weil?”
“Oo.”
“Ano raw?”
“Hindi. Si Mrs. Weil daw ang nagtatrabaho sa kanila.
They are working for Mrs. Weil’s business partner na hindi
nila sinabi kung sino.”
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a Calea malapit sa Villa Angela naghintay si Baloy.
Nakasuot ngblouse na gawa sa satin na dinisenyuhan
ng malalaki at makukulay na bulaklak at naka-pencil
cut na itim na pants. Umorder siya ng isang moist chocolate
ice cream cake at kape. Hinihintay niya ang isa sa mga
contact ng kanyang ama sa Negros. Manggagaling pa raw
sa Pulupandan ang lalaki na maghahatid ng mga kailangan
niya, pangangailangang inilista niya at ipinadala sa kanyang
ama sa Maynila. Saan man sa Pilipinas o sa ibayong dagat,
may kakilala ang kanyang ama dahil sa business nito. Halos
isang oras na naghintay si Baloy sa lalaki at patuloy naman ito
sa pag-update sa kanya sa text kung nasaan na siya at kung
ilang oras pa ang paghihintay.
Nakatanggap ng tawag si Baloy.
“Hello? Who’s this please?”
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“Oo naman. Shoes, bags, and some
skirts,” pagsisinungaling ni Baloy.
“Okay, let’s eat!”
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Si Gerald. Ang lalaking nakilala nila sa Silay Airport.
Nangangamusta at nagyayayang lumabas daw ang grupo,
umikot-ikot sa buong Bacolod City at Talisay, at maghapunan.
Natuwa si Baloy at naalala pa siya ni Gerald. Tila naputol
ang bagot niya sa paghihintay at sa mga agam-agam sa
pananatili sa Negros dahil sa mga pangyayari simula pa
kahapong dumating sila. Nagbigay ng lugar at oras si Gerald
at makikipagkita si Baloy sa lalaki.
Makalipas ang isang oras mula nang tumawag si
Gerald dumating na rin ang hinihintay ni Baloy. Laking gulat
niya nang maupo sa harapan niya ang kaibigan ng tatay
niya, babae. Halos kasing-edad niya. Naka-sleeveless. Nakasunglasses at may sukbit na shoulder bag at sa kanang kamay,
isang malaking bagong felt bag na fuschia na may tatak na
Rustan’s. Kung pagmamasdang maigi, tila kagagaling lang
ng babae sa isang sosyal na mall at nag-shopping. Napansin
din ni Baloy na bagong rebond ang buhok ng babae. ‘Dad’s
full of surprises!’ nasabi na lamang ni Baloy sa kanyang sarili.
“Hi. I’m Jessica.” Iniabot ng babae ang kamay niya.
“Welcome to Negros.”
Napangiti si Baloy. “Do you have my supplies?”
“Oh yes!” Inilapag nito sa bakanteng silya sa tabi ni
Baloy ang malaking bag ng Rustan’s. “Can you tell me what
exactly are your plans here?”
“I’m sorry I can’t. Just a vacation; I’ve never been here,”
napangiti muli si Baloy. “Kumpleto na ba ito?”
“Yes. Two .45 and bullets, three small jungle knives,
pepper sprays, eight handgrenades. I added tear gas and
masks”
“Okay. Just bill Papa for this.”
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Tumayo ang babae at aktong aalis. “Of course, someone
will pick it from you by Monday before you leave Negros. I’ll
text you the name of the person. I’ll expect them to be half
consumed by Monday—including the grenades,” pahabol na
biro ng babae bago ito umalis.
‘Including the grenades,’ bulong ni Baloy sa sarili
habang nakatanaw sa papalayong babae.
Nang bumaba si Baloy sa taxi, natanaw niya ang Hummer ni
Gerald na nakaparada sa harap ng Bacolod Chicken House
sa Lacson. Papasok siya ng restoran nang natanggap niya
ang tawag ni Azalea na ‘kinuha’ di umano ng grupo ng mga
kalalakihan si Anna. Bagaman nag-aagam-agam sa pagkikita
dahil sa natanggap na balita tungkol sa kaibigan, dumiretso
pa rin si Baloy sa pagkikipagkita kay Gerald.
Pagpasok sa loob ng restoran nakita kaagad ni Baloy
si Gerald na kumaway mula sa isang mesa na nasa loob ng
isang maliit na kuwarto na ang dingding ay mga salamin kaya
nakikita mula roon ang mga pumapasok sa restoran. Sa loob
nito ay may airconditioner na napansin kaagad ni Baloy nang
pumasok siya dahil malamig. Naupo siya sa harap ni Gerald
at sinabi nitong umorder na siya ng inasal at kanin at isang
bowl ng mainit na sinigang na baka. “You should taste the
rice here—this is the best place here in Bacolod,” nakangiting
pagyayabang ni Gerald.
“Baloy, right?” at naalala pa ni Gerald ang pangalan
niya. “I can still remember the other names: Azalea, Anna,
Hamida, and that nerdy looking cute girl, Betchay.”
“—and Jason!” at natawa si Baloy. Medyo gumaan
na ang pakiramdam niya sa pag-uusap nila ni Gerald dahil
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nakabalik na si Anna.
“Aba! Nag-shopping ka na ha?” ang bati ni Gerald nang
maupo si Baloy sa tapat na mesa at mapansin ang malaking
bag ng Rustan’s.
“Oo naman. Shoes, bags, and some skirts,”
pagsisinungaling ni Baloy. “Okay, let’s eat!”
Habang kumakain, patuloy ang pagkukuwentuhan ng
dalawa. Bukas na bukas naman si Gerald na ikuwento kay
Baloy ang buhay niya. Doon din nakuha ni Baloy ang pagkatao
ni Gerald. Bukod sa pagiging law student sa Manila, mahilig
din pala siya sa mystery novels. Dalawang beses lang siyang
umuuwi ng Negros—tuwing Masskara Festival at kung
Disyembre, bakasyon sa Pasko at Bagong Taon.
“So, your parents are from Bacolod City?” ang
mausisang tanong ni Baloy.
“Nope. Ako lang ang nandito and some relatives. I stay
sa Mansilingan. My father is in Germany—he’s German. And
Mom naman is in Silay.”
Napasandal si Baloy sa kinauupuan niya at napatigil sa
pagkain. “Are you related to Mrs. Weil?”
Natawa si Gerald. Sa lakas ng tawa ni Gerald,
napatingin sa kanila ng mga tao sa loob ng kuwarto. Matagal
bago tumigil sa pagtawa si Gerald at naluluha pa ito sa
sobrang tuwa. Napansin ni Baloy ang biloy sa magkabilang
pisngi ni Gerald. “Mrs. Weil? Are you serious?”
Hindi kumibo si Baloy at sinadya niyang maging blangko
ang kanyang mukha. Nahalata ito ni Gerald at napatigil siya
at nanatili. Nabasa niya ang inis sa mukha ni Baloy.
“I’m sorry, Baloy. Magpapakamatay ako kung siya ang
nanay ko!”
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Ibinaba na ni Baloy ang kutsara at tinidor. Ngayon
niya lang napansin na gamit niya ang kubyertos sa pagkain
habang ang lalaking nasa harap niya sa mesa ay nagkakamay
lamang. “So, kilala mo si Mrs. Weil?”
“Oo naman. Baliw ‘yang matandang babaeng ‘yan! In
fact, baliw lahat ng nakatira sa bahay nila. Sino ba naman ang
hindi siya kilala.”
“Sa kanya kami nakatira. Sa mansiyon kami
nagbabakasyon,” diretsong ibinagsak ni Baloy sa mesa, sa
harapan mismo ni Gerald. Natahimik ang lalaki at napanganga
sa gulat.
“Are you in anyway related to her? To them?”
“Hindi. Bakit may problema ba if we are relatives?”
“Wala naman. Pero bakit kayo nasa kanila?”
“Bakit naman hindi?” Hindi na maisip ni Baloy ang
susunod na idadahilan sa lalaki kung bakit nga ba sila nasa
mansiyon ni Mrs. Weil gayong hindi sila kamag-anak. Hindi
niya maaaring buksan kay Gerald ang tunay nilang pakay
sa Negros. “Let’s say we have business dealings with the
Weils?”
Si Gerald naman ngayon ang natahimik. Napansin ni
Baloy ang madilim na ulap na bumalot sa mukha ng lalaki.
Natahimik ito at hindi na muling naibalik ang lugod at
pagtawa. Kalahating oras pa nang matapos silang kumain.
Hindi na naging kumportable si Baloy sa daloy ng usapan nila
ni Gerald. Bigla itong nagbago matapos mapag-usapan si Mrs.
Weil at ang pananatili nila sa mansiyon.
Nang makalabas na sila ng Bacolod Chiken House,
napansin kaagad ni Baloy ang kahel na Hummer na nakaparada
sa harap ng restoran. Nailipat ito mula sa kanina nitong
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pinagparadahan. Nag-alok si Gerald na ihahatid siya sa Silay
ngunit si Baloy na rin ang tumanggi. Bagaman napapansin
niyang malapit nang magdapit-hapon at kailangan na niyang
makabalik sa Silay, naniguro pa rin siyang may distansiya
siya kay Gerald at hindi siya maiiwanang mag-isa kasama
ang lalaki sa isang espasyong hindi siya makatatakbo o
makasisigaw ng saklolo, tulad ng sa loob ng Hummer ng
lalaki.
“Susunduin ko kayo bukas mga five pm. Nasa Silay
naman ako bukas sa mommy ko, daanan ko kayo. Let’s
have dinner somewhere here sa Bacolod and let’s watch
performances sa Negros Museum.”
“Sige. Text me. See you tomorrow.”
“Are you sure ayaw mong ihatid kita?” ang huling
binitiwang mga salita ni Gerald bago ito pumasok sa sasakyan.
Umiling si Baloy. Pumasok na sa sasakyan si Gerald at
pinaandar ang makina. Nakatayo pa rin si Baloy sa gilid ng
kalsada nang may mapansin siya sa papalayong sasakyan
ni Gerald. May tao sa backseat. Pasimple niyang tinanaw
ang sasakyan hanggang sa humimpil ito sa pinakamalapit na
traffic light mula sa restoran. Pasimpleng lumapit bahagya si
Baloy at nagkunwaring pumara ng taksi. Alam niyang tao ang
nakita niya sa backseat ng sasakyan at nais niyang malaman
kung sino ito. Naisip niya na kanina pa naroroon ang tao sa
loob ng sasakyan habang halos dalawang oras sila sa loob ng
Bacolod Chicken House. May pumarang taksi sa harapan niya.
Sumakay si Baloy at nagkataon na sumunod sa Hummer ang
taksi. Matagal na nakahimpil ang sasakyan dahil sa red light.
Sinipat ni Baloy ang likuran ng Hummer upang makita ang
tao sa loob. Hindi ito drayber o kasambahay ni Gerald. Lalaki
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ang nasa likuran ng Hummer at naisip niya na parang kilala
na niya ang lalaking ito. Naging berde ang ilaw. Nakahimpil
pa rin ang Hummer. Tila kausap ni Gerald ang lalaki at
nakaligtaan niyang tingnan ang traffic light. Bumusina ang
taksing sinasakyan ni Baloy at lumingon ang lalaking nasa
backseat ng Hummer. Naging buo kay Baloy ang hitsura ng
lalaking sakay ni Gerald. Natakpan ni Baloy ang bibig niya sa
pagkabigla. Kilala nga niya ang lalaki—si Dr. Benipayo.
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ahil Oktubre at panahon ng mga bagyo, natatabunan
ng madidilim na ulap ang araw. Malamig ang simoy
ng hangin na bumabaybay sa mga lansangan ng Silay
City. Naghiwalay sina Baloy at Betchay sa Cinco de Noviembre
St., ang kalyeng nasa harap mismo ng Balay Negrense. Sa
umagang ito bibisitahin ni Betchay ang Balay Negrense upang
magsiyasat, mangalap ng anumang makukuha niya sa loob
ng bahay na mapakikinabangan nila ng Sacred Circle upang
mabigyan ng sagot ang mga katanungan ni Mrs. Weil.
Naglakad si Betchay sa Cinco de Noviembre hanggang
sa makarating siya sa harap ng Balay Negrense. Sarado pa
ito at tiyak nabago magtanghalian, mapupuno na naman
ito ng mga turista. Tumayo si Betchay sa harap ng gate at
iginala ang mga mata upang tingnankung may tao sa loob ng
bakuran. Napansin niya ang malalabay na puno ng akasya na
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sa tantiya niya ay kasing-tanda na rin ng bahay. Wala siyang
tao na nakita sa loob. ‘It’s impossible na walang bantay;
mayroong tao sa loob nito dahil may mga antigong gamit sa
loob, bulong niya sa sarili.
Aktong aalis nasana si Betchay at ipagpapatuloy ang
paglalakad nang mapansin niya sa gilid ng Balay Negrense,
sa tabi ng isang puno, ang isang lalaking naglalakad. Malayo
ang lalaki sa kanya kaya hindi niya mabuo ang hitsura. Ngunit
klaro sa kanya na tila mestizo ang lalaki dahil nagliliwanag
ang balat nito sa kayumanggi at luntiang bakuran, matangkad
sa karaniwang lalaki, at pupungas-pungas pa’t bagong gising
yata. Naka-shorts lang ito ng asulat naka-puting t-shirt.
Pino ang kilos ng lalaki at sigurado siyang hindi ito security
guard ng Balay Negrense. Nagdalawang-isip siyang tawagin
ang lalaki dahil ngayong umaga, gusto lang muna niyang
maglakad-lakad ng ilang may kanto upang maklaro na rin
ang kanyang isipan at makita ang lugar. Nagdesisyon siyang
ipagpapatuloy ang paglalakad at baybayin ang kahabaan
ng Cinco de Noviembre. Babalikan niya na lamang mamaya
pauwi sa mansiyon ang Balay Negrense bago magtanghalian.
Napansin ni Betchay sa kanyang paglalakad ang mga
lumang bahay na magkahilera sa magkabilang bahagi ng
kalsada. Mga lumang bahay na may malalawak na bakuran
at may tanim na matataas na mga puno, at ang iba naman
ay mga puno ng manggang hitik sa bunga. Malalaki at
magagarang bahay na nakatunghay sa kanya. May mga
bahay na may mga salaming bintana na nagsisimula sa
baba hanggang sa tila maabot na ang alulod. Mga bahay
na konkreto sa ibaba at kahoy ang ikalawang palapag. May
mga bahay na may malalaking bintanang gawa sa capiz sa
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ikalawang palapag. Matatandang mga bahay na itinayo pa
marahil noong panahon ng mga Kastila o noong panahon ng
mga Amerikano.
Naisip ni Betchay na marahil noong panahon ng mga
Kastila at Amerikano, isang marangyang komunidad ang
Silay—na dito nakatira ang lahat ng mayayamang haciendero
ng Negros. Paano kaya kung magpatalbugan sa rangya ang
mga taong ito noon. At ngayon, matapos ang lagpas isang
siglo, naririto pa rin at nakatayo ang testamento ng kanilang
karangyaan, ang mga luma ngunit magagarang bahay
na hindi niya mawari kung tinitirahan pa ba ng tao o mga
alaala—o ng multo tulad ng nasa Balay Negrense.
Nagpatuloy sa paglalakad si Betchay. Napansin niyang
malalapad ang mga kalsada ng Silay City na tila lalamunin
siya sa kanyang pag-iisa sa paglalakad; kakaunti pa lang kasi
ang mga tao sa lansangan. Mabibilis din ang takbo ng mga
traysikel at paminsan-minsan, ang mga padyak.
Napatigil si Betchay sa harap ng isang bahay na may
kakaibang disenyo. Alam niyang isa ito sa mga lumang
bahay sa siyudad ngunit sa lahat ng bahay na naririto sa
bahaging ito na malapit sa Cinco de Noviembre, ito lamang
ang tila may modernong disenyo: pasadya ang ekstensiyon ng
bubungan sa harapan ng bahay; sa silong ng bubungang ito
nakaparada ang mga sasakyan ng mga bumibisita sa bahay.
‘Art Deco’, ang bulong ni Betchay sa sarili niya. At pumasok
sa isip niya kung sa paanong paraan nakarating ang Art Deco
Movement sa Pilipinas, sa malayong probinsiya ng Negros,
kung yumabong ito sa Europa noong magsisimula pa lamang
ang ika-dalawampung siglo. Marahil may kinuhang mga
arkitekto ang may-ari ng bahay noon mula sa Europa. Ganito
sila karangya sa Silay noon.
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Nagpatuloy sa paglalakad si Betchay at binaybay
ang kalsadang tumutumbok sa National Highway. Bago
siya makarating sa Highway, napansin niyang nagbubukas
pa lang ang isang restoran sa gilid ng kalsada. Napansin ni
Betchay ang restoran at ang kakaiba nitong pangalan: Café
1925. Pumasok si Betchayat binati siya kaagad ng nag-iisang
waiter na siya ring nagbababa ng mga upuang nakapatong sa
mesa. Talagang kabubukas lang ng restoran dahil pupungaspungas pa ang waiter.
Umorder siya ng kape at churros.
Mabilis na dumating ang order niya. Nang tikman ni
Betchay ang churros, maasim at tila hilaw pa sa loob. Ibinaba
niya ang kinakain pagkatapos ng isang kagat. Napansin ng
waiter ang reaksiyon ni Betchay kaya lumapit ito sa kanyang
mesa.
“Taga-Maynila ka?” ang tanong ng waiter.
“Oo,” hinigop ni Betchay ang nag-aasóng kape sa tasa.
Ito na rin ang pagkakataon niyang magtanung-tanong sa mga
lokal tungkol sa Balay Negrense, at sa mansiyon na rin at kay
Mrs. Weil.
At dahil si Betchay pa lamang ang kostumer ng Café
1925 at tila tapos na sa pag-aayos ng mga gamit at mga mesa
ang waiter, napansin ni Betchay na nais nitong makipaghuntahan sa kanya.
“Saan kayo dito nakatira?” mausisang tanong ng
waiter. “I’m sure mag-enjoy kayo sa Masskara sa Bacolod. Sa
susunod na araw na ang parada.”
Halos limang talampakan lamang ang waiter.
Nasa dalawampung taon ito marahil, tantiya ni Betchay.
Kayunmanggi ito at kuwadrado ang mukha. Napansin niya
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ang mga ugat na tila puputok na sa mga kamay ng waiter na
halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Maamo ang mukha
ng lalaki dahil sa malalamlam na mga mata at makakapal na
pilik-mata.
“Diyan lang kami kina Mrs. Weil,” sabi ni Betchay.
Nais niyang makita ang reaksiyon ng waiter matapos niyang
sabihin na bisita sila sa mansiyon. “Kilala mo si Mrs. Weil?”
Lumapit ang waiter kay Betchay. “Kamag-anak mo
sila?”
“Hindi. Nagbabakasyon lang kami sa mansiyon.”
“Marami nang namatay diyan kina Mrs. Weil,” dagdag
ng waiter. “Alam mo ba ‘yon? Namatay ang driver nila kahapon
lang.”
“Oo nga. Aksidente raw. Bakit mo nasabing marami?
Noon pa may namamatay sa mansiyon ni Mrs. Weil?”
“Oo, nasa high school pa lang ako usap-usapan na
rito na marami nang namatay sa bahay na ‘yan. May sumpa
raw kasi. Aksidente. Minsan may mga nawawala na lang
basta, nagpupunta rito sa Silay ang mga kamag-anak para
maghanap.”
“Nawawala?” Naisip ni Betchay si Celina.
At bumulong ang waiter. “Oo. Hindi na raw
nakababalik sa kanila sa Iloilo kapag nagpupunta rito sa
Negros at nakikituloy kay Mrs. Weil. Ang sabi naman ng mga
tao sa balay ni Mrs. Weil, umaalis na sa kanila ang mga bisita
at marahil sa Bacolod nawawala kung Masskara.”
Bahagyang lumayo kay Betchay ang waiter nang may
pumasok na matandang lalaki sa restoran. Bumati ang lalaki
sa waiter at nahinuha ni Betchay na regular na parokyano
ng Café 1925 ang matandang lalaki dahil mabilis na iniabot
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ng waiter ang diyaryo at kahit hindi pa nagsasalita ang
matandang lalaki ay nagtungo na ang waiter sa counter
para magtimpla ng kape. Ngumiti ang matandang lalaki kay
Betchay nang magtama ang mga mata nila. Matangkad at
mestisuhin ang lalaki, abuhan ang buhok maging ang balbas
at bigote. Matangos ang ilong at maninipis ang mga labi.
Bumalik ang waiter kay Betchay at ipinagpatuloy ang
ipinaliwanag niya. “Nagsimulang mawala ang mga bisita
taun-taon, ayon sa mga kuwento rito, noong 1980’s. Natigil
lang nang mawala si Mrs. Weil noong panahon ni Cory dahil
umalis din ng Pilipinas ang pamilya sa mansiyon, umalis
kasabay daw ng mga Marcos.”
“Cocoy,” tinawag ng matandang lalaki ang pangalan
ng waiter. “Ano na naman ‘yang tsismis mo sa bisita natin?
Ikaw talaga, kaya sinasabi ng mga tao rito na sa Café 1925
nanggagaling ang lahat ng tsismis sa Silay.” Natawa ang
matanda sa sarili niyang biro. Nasa animnapung taon na
marahil ang matanda, sa tantiya ni Betchay. Malalim ang
boses nito at mabagal kung magsalita. Naka-khaki ito at nakacheckered na polo shirt. May dala itong baston na katuwang
niya sa paglalakad.
“Naku, Sir Pablo, bisita po kasi itong si ate sa mansiyon
ni Mrs. Weil,” ang tugon ni Cocoy.
Natawa ang matanda. “Kamusta naman kayo’t buhay
pa kayo?”
“Buhay pa naman, sir,” ang birong tugon ni Betchay.
“Welcome to Silay,” ang tanging sagot ng matanda
kay Betchay at bumalik ito sa pagbabasa ng diyaryo. Nais
makipaghuntahan ni Betchay sa matanda. At dahil tila tambay
din ang matanda sa Café 1925, naisip ni Betchay na marami
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rin itong nasasagap na tsismis tungkol sa Balay Negrense at
kay Mrs. Weil. At dahil na rin sa edad nito, naisip ni Betchay,
maaaring may nalalaman din ito sa kasaysayan ng Balay
Negrense at ng kanilang komunidad. Humahanap ng buwelo
si Betchay upang magbukas ng kuwentuhan sa matanda.
“Sir, bakit po ba Cinco de Noviembre ang pangalan
nitong lugar?” ang naisip na tanong ni Betchay. Ito kasi ang
pangalan ng lansangan kung saan nakatayo ang mansiyon
ni Mrs. Weil at ang Balay Negrense. At sa paglalakad niya
kanina nakakita rin siya ng isang maliit na monumento na tila
isang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng komunidad ang
ika-lima ang Nobyembre.
“Hija, i-Google mo na lamang. Retired na ako sa
pagtuturo,” masungit na tugon ng matanda kay Betchay.
“Huwag kang maniwala sa kanya, binibiro ka lang
niyan,” narinig ni Cocoy ang sagot ng matanda. “Naku, Sir
Pablo, ngayon pa kayo nagdamot sa bisita pa. Akala ko ba
huwag nating kalilimutan ang kasaysayan ng Silay e hetong
taga-Maynila nagtatanong sa inyo…” nakangiting biro ni
Cocoy. Napansin ni Betchay na tila magkapalagayan ng loob
ang matanda at si Cocoy.
Natawa ang matanda. “Nagbibiro lang ako.”
“El Cinco de Noviembre, hija, dahil minsan naging
republika rin ang Negros,” ang bungad ng matanda.
“Napatalsik dito ang mga Kastila ng walang dugong dumanak.
Rebolusyon na walang buhay na nasawi. Nangyari lahat ‘yan
noong ika-lima ng Nobyembre. Akala mo sa Luzon lang ang
rebolusyon? Hindi Tagalog ang Pilipinas.”
Ngunit hindi interesado si Betchay sa kasaysayan.
Kung ang kambal ang dinala niya rito, lalo na si Anna—mas
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“Sir Pablo, ‘yong multo sa Balay
Negrense? Sino po siya?”
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kahuhumalingan nilang makipagkuwentuhan sa matanda
tungkol sa kasaysayan ng Silay.
“Sir Pablo, ‘yong multo sa Balay Negrense? Sino po
siya?”
Sabay na natawa sina Sir Pablo at Cocoy. “Maraming
multo sa Balay Negrense, hija. Matanda na ang balay na
iyan at matagal nang bakante at hindi na tinirahan bago
pa ginawang museo,” putol ni Sir Pablo sa tawanan nilang
dalawa ni Cocoy. Doon naisip ni Betchay na marami palang
multo sa Balay Negrense.
“’Yong multong nagpapakita lang kung bisperas ng
parada ng Masskara sa Bacolod City—nagpapakita raw ito
palagi sa malaking bintana ng Balay Negrense.” Diretso nang
itinanong ni Betchay ang pakay nila ng Sacred Circle sa Silay.
Natahimik sina Cocoy at Sir Pablo. Naramdaman ni
Betchay na nagbago ang ekspresyon ng mga mukha ng
dalawa matapos niyang magtanong tungkol sa multong
nagpapakita kay Mrs. Weil tuwing bisperas ng Masskara
Festival. Matagal na katahimikan ang bumalot sa loob ng
Café 1925. “Interesado ho ako du’n sa babaeng nagpapakita
tuwing Oktubre, sa bisperas ng parada sa Bacolod,” pagdidiin
ni Betchay.
“Bakit ka interesadong malaman ‘yan?” si Cocoy na
rin ang bumasag sa katahimikan nila ni Sir Pablo. Nahuli ni
Betchay na lihim na nag-usap ang mga mata ng matanda at
ni Cocoy. Mayroon silang inililihim—o may ayaw silang pagusapan.
“Kung ako sa iyo, hija, mag-enjoy ka na lang dito sa
Silay, sa Bacolod lalo na’t Masskara Festival ngayon. Mas
makatutulong iyon sa iyo,” ang paalala ng matanda. Ngunit

84

kay Betchay, isa ring babala ang paalala na ito. Hindi
mapagkakatiwalaan ang matandang ito, naisip ni Betchay.
“Dapat alam mo ang sagot sa tanong mo lalo na’t diyan ka
nakatira kina Mrs. Weil. Imposibleng hindi alam ni Elena ang
sagot sa tanong mo,” dagdag ng matanda. Elena, naalala niya
ang tunay na pangalan ni Mrs. Weil.
Biglang namatay ang ilaw. Brownout.
Alam ni Betchay na hindi basta magbubukas ng loob
sa kanya ang matandang lalaki, at maging si Cocoy, upang
sagutin ang tanong niya tungkol sa babaeng multo na
nagpapakita kay Mrs. Weil. Nais muna niyang kilalanin ang
matanda, bumalik sa restoran kinabukasan upang dahandahang mahulog ang loob ng matandang lalaki sa kanya.
Naisip niya na dalhin ang kambal bukas sa Café 1925 upang
ipakilala kina Cocoy at Sir Pablo.
Natapos nang uminom ng kape si Betchay at naisip na
niyang balikan ang Balay Negrense at siyasatin kung bukas na
ito. Tumayo siya sa mesa at nagpaalam sa dalawa. “Bumalik
ka rito bukas, hija. Bukas ng umaga,” ang pagpapaalam sa
kanya ni Sir Pablo.
“Opo, sir. See you tomorrow. Nandito po kami hanggang
sa magpakita ang multo sa Balay Negrense na itinatanong ko
sa inyo,” ang biro ni Betchay.
Natahimik ang matanda. “Ano pala ang pangalan mo?”
“Betchay ho.” Ibinigay niya ang tunay niyang pangalan.
Mahirap nang magbigay ng ibang pangalan dahil paano
nga’t kung kilala pala ng pamilya ni Mrs. Weil sina Sir Pablo
at Cocoy, makararating sa mansiyon na hindi nagtitiwala si
Betchay sa mga tao o sadyang tampalasan lang siya sa mga
lokal ng komunidad. Lumabas ng Café 1925 si Betchay at
tatahakin niya ang daan pabalik sa Balay Negrense.
85

9
M

akulimlim ang langit nang lumabas si Betchay
sa Café 1925. Tila bubuhos ang malakas na ulan.
Malamig ang hanging dumampi sa kanyang
katawan kaya’t napahalukipkip siya habang naglalakad.
Maraming mga tanong ang tumatakbo sa isip niya at
nanghihinayang din siyang hindi siya nakakuha ng kahit
na anong mahalagang detalye kay Sir Pablo. Inisip na lang
niyang mayroon pa namang bukas. Mababalikan pa niya ang
matandang lalaki sa Café 1925.
Nagtataka rin si Betchay na tila mabibilang lang niya
sa daliri ang mga taong nasa daan. “Maaaring nasa loob pa
ng mga tahanan nila ang mga tao o nasa Bacolod silang lahat
at doon naghahanap-buhay o namamasyal,” naisip niya.
Nang mapadaan ulit si Betchay sa harap ng bahay
na Art Déco, naramdaman niyang tila may sumusunod
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sa kanya at may mga matang nagmamatyag sa kanyang
mga kilos. Tumigil siya sa gitna ng malapad na kalsada at
lumingon. Tumingin sa paligid bago muling nagpatuloy sa
paglalakad. Sa di kalayuan, naririnig niya ang mga kahol ng
aso. Tinanaw niya ang Café 1925, hindi na niya nababasa ang
signage sa harapan ng restoran dahil malayu-layo na rin ang
nalakad niya. Nagpatuloy sa paglalakad si Betchay bagaman
kinakabahan na siya. Binilisan niya ang paglalakad dahil
alam niyang pagdating niya sa Balay Negrense, marami nang
tao sa museo, doon mapapanatag ang loob niya. Nang bigla’y
may humawak sa balikat niya at bigla siyang napasigaw.
“Huwag kang matakot! Huwag kang matakot!”
pakiusap ng humawak sa balikat niya. Nang makita ni
Betchay ang may-ari ng kamay na mahigpit na nakahawak sa
kanyang balikat, naalala niyang ito ang namalimos sa kanila
kahapon sa Dunkin Donuts.
“Ano’ng kailangan mo sa akin?” ang mariin na tanong
Betchay at nakahanda na siya sa susunod na hahawakan siya
ng pulubi, manlalaban na siya. “Hindi kita kilala at wala kang
makukuha sa akin!”
“Huwag…huwag kang matakot, miss,” inulit ng pulubi
ang pakiusap niya kay Betchay. “Kanina pa kita sinusundan
paglabas mo palang sa mansiyon ni Elena. Matagal kitang
hinintay na lumabas mula sa restoran. Gusto sana kitang
makausap.”
“Bakit mo ako sinusundan?” Nang sipatin ni Betchay
ang pulubi, nalaman niyang babae ito. Mapagkakamalan lang
na lalaki sa dami ng burluloy sa katawan, sa gusgusin nitong
mukha at sa gula-gulanit na damit. Sukbit pa rin nito ang
malaking bag na maaaring naglalaman ng lahat ng kanyang
mga gamit at damit.
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“Huwag…huwag kang matakot,
miss,” inulit ng pulubi ang
pakiusap niya kay Betchay.
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“Dito…dito tayo sa gilid. Maraming mga mata ang
nakakakita sa akin. Nakita mo iyong sulok na iyon?” Nginuso
ng pulubi ang isang maliit na eskinita sa pagitan ng dalawang
malaking bahay na kasya ang dalawang tao na magkasabay
na maglalakad. Tila dead end ang eskinita. Mga sampung
metro ang layo ng eskinita sa kinatatayuan nila. “Mauna kang
maglakad at du’n mo ako hintayin sa eskinita.”
Nagtaka si Betchay. Bakit doon sa eskinita? Naisip niya
baka masama ang balak ng pulubi, na baka tatambangan
siya sa isang sulok na walang makakakita sa krimen. Nagdalawang isip si Betchay.
“Huwag kang mag-alala, wala akong balak na
masama sa iyo,” pagpapatuloy ng pulubi. Napansin ni
Betchay na nakalahad pa rin ang palad ng pulubi na aktong
parang nanlilimos kahit patuloy ang pagsasalita nito,kahit
nagpahayag na ito na hindi talaga limos ang hinahangad
sa kanya. Nais magkunwari ng pulubi na nanlilimos siya
kay Betchay dahil tila alam din nito na may mga matang
nakatingin sa kanilang dalawa habang nag-uusap.
“Kayo…kayo ang susunduin dapat ni Caloy sa airport
kahapon di ba? Kayo ang ipinatawag ni Elena para matuldukan
na ang panggagambala sa kanya ng konsensiya niya, ang
sinasabi niyang babae sa Balay Negrense…” nagulat si
Betchay sa sinabing pulubi. “Bilisan mo, du’n tayo mag-usap
sa eskinita. Maraming mga mata ang nakatingin sa atin
ngayon. Bilis!”
May nalalaman ang pulubi sa Balay Negrense, sa
dahilan kung bakit naroroon ang Sacred Circle sa Silay.
Nagtataka rin siya kung paanong nakilala ng pulubi si
Mang Caloy at nalaman ang pagsundo sa kanila sa airport
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kahapon. Nang aktong magtutungo na si Betchay sa eskinita
sa utos ng pulubi, tinawag siyang muli nito. “May barya ka
ba riyan? Bigyan mo ako kahit na magkano…” ang utos ng
pulubi. Dumukot si Betchay ng piso sa bulsa iniabot niya ito sa
pulubi. “Bilis du’n sa eskinita.” Nakita ni Betchay na ibinulsa
lamang ng pulubi ang piso, ni hindi ito tiningnan. Dumating
din sa kanya na pagkukunwari lamang ang pagbigay niya ng
barya dahil ayon na rin sa pulubi, maraming mga mata ang
nagmamasid sa kanila.
“Sila…sila ang pumatay kay Caloy kaya hindi niya kayo
nasundo kahapon,” ang bungad ng pulubi kay Betchay nang
marating nilang dalawa ang dulo ng eskinita.
“Sinong sila? Bakit siya pinatay?” ang mausisang
tanong ni Betchay. Nagpapasalamat siya na kahit hindi
naging matagumpay ang pagkuha niya ng mga detalye ng
Balay Negrense kay Sir Pablo sa Café 1925, mayroon naman
siyang makukuhang ilang mahahalagang detalye sa pulubi
tungkol sa mansiyon at kay Mrs. Weil.
“Sila…marami sila nina Mrs. Weil.”
“Ano’ng sina Mrs. Weil? Isang grupo sila?”
“Marami sila rito. Kaya nila pinaslang si Caloy dahil
nakarating sa kanila naalam na ni Caloy kung saan nakatago
ang maskara ni Mrs. Weil…”
“Anong maskara?”
“Ang Nakasimangot na Maskara. Ang sumpa kung
bakit hindi nawawala ang multo sa mansiyon at sa katabi
nitong Balay Negrense.”
Luminga-linga muna ang pulubi at sinipat ang lugar
kung nasaan sila ni Betchay, kung may ibangtao ba sa paligid.
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Wala namang ibang naroroon kundi silang dalawa lang.
“Ang mga maskara ng kamatayan. Si Mrs. Weil,
marami siyang maskara ng kamatayan. Ang mali siguro ni
Caloy—nagpadala siya sa kasakiman niya at tinangka niyang
pasukin ang kuwarto kung saan nakatago ang lahat ng mga
maskara ni Mrs. Weil at ng mga kasama niya. Hanggang sa
nakita niya ang Nakasimangot na Maskara.”
“Ano ang Nakasimangot na Maskara? Bakit mayroon
itong sumpa?”
Inilapit ng pulubi ang mukha niya sa mukha ni Betchay,
bumulong. “Mukha kasi ito ng Diablo, ni Satanas. Ito ang
pinakatatagong lihim ni Elena. Kapag nasa harap mo raw
ang Nakasimangot na Maskara,para nasa harap mo ang
Demonyo—at kinakausap ko nito sa kanyang kalungkutan.”
Nanghilakbot si Betchay. “Paano mo nalaman ang mga
ito? Sino ang nagsabi sa iyo?”
“Si Caloy sino pa?” At ipinaliwanag ng pulubi kay
Betchay ang lahat. Hinahanabol ni Betchay ang pananalita
ng babae dahil nagsasalimbayan ang mga salitang Tagalog
at Hiligaynon sa kanyang mga mga pangungusap. Mabilis at
tila nagmamadali ang babae sa kanyang pagsasalita. Ayon
sa pulubi, matagal na niyang kilala si Caloy, anak daw ito ng
kapitbahay niya sa Magalona. Sakada ang mga magulang
nila sa tubuhan ng pamilya ni Mrs. Weil. Nang magkita silang
muli sa Silay naging malapit na si Mang Caloy sa kanya at
palagi silang nagkukuwentuhan kung hindi ipinatatawag sa
mansiyon ang drayber. Naikukuwento lahat ni Caloy ang mga
nangyayari sa mansiyon, pati ang mga maskarang nakatago
sa lihim na silid. Si Caloy din ang nagkuwento sa kanya sa
pagsundo sa kanila sa airport at kung bakit sila pinapunta
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sa Silay. “Pareho kami ni Caloy: hindi kami naniniwala na
kaya kayo pinapunta rito para lamang paalisin ang babaeng
nagmumulto raw kay Elena tuwing bisperas ng parada ng
Masskara sa Bacolod. Nandito kayo para patayin ang isa sa
inyo—o kusang mawala sa mansiyon.”
“Bakit?”
“Para sa ialay sa Nakasimangot na Maskara.”
Naisip ni Betchay si Celina. Nawala na si Celina sa loob
ng kanyang silid sa mansiyon—o napatay na marahil.
“Taun-taon may nawawala riyan na bisita sa mansiyon,
tuwing Masskara sa Bacolod. Mga taga-Maynila, Mindanao,
Iloilo, Cebu na mga bisita ni Mrs. Weil. Nalalaman ito ni
Caloy dahil bumabalik sa mansiyon ang mga pamilya ng mga
nawawala—bata, binata, dalaga, matandang babae. Marami.
Palagi, ang sinasabi ng mga taga-mansiyon e umalis na at
nagtungo sa Bacolod ang bisitang nawawala. Sa Bacolod
sila nawawala at hindi na nakababalik kung saan man sila
nagmula…Pero ang totoo: sa mansiyon sila nawala na parang
mga bula. Taun-taon. Maliban na lamang noong mga taon,
noong panahon ni Cory, na nawala rin kasama ni Marcos si
Elena at ang pamilya niya. Matagal nang mga kasambahay
lang at katiwala ang nanirahan sa mansiyon noong panahon
ni Cory.”
Lalong kumulimlim ang langit at tila malapit nang
umulan. Malakas na ang hanging umiihip sa kanilang dalawa
sa makipot at kubling eskinita. Napapahalukipkip silang
dalawa, marahil sa lamig na pumapasok sa kanilang mga
balat, o baka sa pangamba, sa pananabik sa mga bagay na
pinag-uusapan nila. “Bakit nila pinapatay ang mga bisita sa
mansiyon? Saan nila dinadala? Nabanggit ba sa iyo ni Mang
Caloy?”
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“Hindi ko alam. Hindi niya rin alam. Ang alam lang
niya—sabi niya sa akin, may mga lagusan sa mansiyon. Doon
dinadala ang mga nawawala, ang mga pinapaslang. Hindi rin
alam ni Caloy kung bakit sila pinapatay at ano ang ginagawa
sa kanila. Sinasamba nila ang Diablo? Ang sabi lang Caloy,
matapos may mapatay o mawala sa mansiyon—o mayroong
mawawala o mapapatay, dumarating ‘yong kaibigang doktor
ni Elena. Matandang lalaki, nakilala mo ba?”
Walang maaalala si Betchay na doktor na dumating
sa bahay. Si Celina at ang propesor sa Santo Tomas lamang
ang nakilala niya sa mansiyon. Walang doktor na dumating o
nabanggit si Mrs. Weil.
“At bago umalis ang doktor, may ipapasok na namang
bagong maskara si Elena sa kuwarto niya ng mga maskara, sa
lihim na silid. Kaya sabi ni Caloy, maskara raw ang mga ito ng
kamatayan,” dagdag ng pulubi.
“Nakita ni Mang Caloy ang mga maskara?”
“Hindi. Walang sinuman sa mansiyon ang nakakakita
sa koleksiyon ng maskara ni Elena. Siya lang at ang anak niya
ang nakakakita sa maskara at nakakapasok sa lihim na silid.”
Nagtaka si Betchay kung ano ba ang mga maskarang
ito. “Pero bakit tinangkang nakawin ni Mang Caloy ang
maskara? Ano ang gagawin niya sa maskara?”
“Hindi lamang isang simpleng maskara ang habol ni
Caloy. Napakarami niyan sa Bacolod City kung Oktubre dahil
sa Masskara Festival,” at inilapit ng pulubi ang mukha niya
sa tenga ni Betchay at tila may ibubulong na napakahalagang
bahay. “Ang sabi sa akin ni Caloy, ang gusto niyang makuha
ay ang pinakamahalagang maskara sa mansiyon…ang
Nakasimangot na Maskara…”
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“Ang maskara ng Diablo?” Bakit?”
“Nakita raw ni Caloy ang maskara nang minsang
masilip niya ang silid sa isang siwang sa bubong nang
pinatakpan sa kanya ng Senyora ang butas dahil pumapasok
daw ang tubig sa lihim na silid kung tag-ulan. Ikuwento ito sa
akin ni Caloy…”
Hinawakan ni Betchay ang braso ng pulubi, nais
niyang iparamdam sa babae na nagtitiwala siya. Nais niyang
magbigay pa ng maraming detalye ang pulubi at walang
ikukubli sa kanya. “Ano ang mukha ng Diablo?”
“Nakapanghihilakbot ang sabi ni Caloy. May sumpa
raw ang maskarang ito dahil maging sa panaginip, dinadalaw
siya, parang palagi siyang kinakausap. Ang sabi-sabi nila,
lahat daw ng nakakita sa Nakasimangot na Maskara ay…ay
namamatay…”
“Talagang may sumpa ang maskara?”
“Mayroon,” nakayukong tugon ng pulubi. “Sabi sa
akin noon ni Caloy, nang magtama raw ang mga mata nila ng
maskara kahit sa malayo at nakasilip lang siya sa isang butas,
alam niyang mukha ng isang halimaw ang maskara…”
Hinipan ng malakas na hangin ang kanilang katawan.
Bahagyang nanginig ang katawan ni Betchay. Dumating sa
hinagap ng pulubi na masyado nang matagal ang kuwetuhan
nila ni Betchay kaya nagpaalam na ito. Masyado nang delikado
ang pagkikita nila at nababasa rin Betchay ang pangamba sa
mga matang pulubi. Dito lang niya napansin na may edad na
ang pulubi dahil sa mga gatla sa gilid ng mga mata nito at sa
mga ugat sa mga kamay. Hindi niya napagmasdang maigi ang
hitsura ng pulubi dahil na rin sa pagmamadali nilang dalawa.
“Bakit sinasabi mo ang lahat ito sa akin?” nais malaman
ni Betchay ang pagkatao ng pulubi.
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“Dahil galit ako sa pamilya ni Elena. Gantihan lang
‘yan,” ang mariing paliwanag ng pulubi. “Bilis! Mauna kang
lumabas sa eskinita.”
Naunang naglakad si Betchay, marahan ang kanyang
paglalakad dahil nais pa sana niyang magtanong nang
magtanong sa pulubi. Napatigil si Betchay, tumalikod, at
lumapit muli sa pulubi.
“Iyong babaeng multo sa Balay Negrense na sinasabi
ni Mrs. Weil? Sino siya? Ano ang alam mo sa kanya?”
“Hindi ko alam kung sino siya at ano ang kinalaman niya
sa mansiyon at kay Elena. Pero nakita ko kanina na pumasok
din sa restoran si Sir Pablo. Tanungin mo siya, marami siyang
alam. Teacher ‘yan siya noon at matalik na kaibigan ni Elena.”
“Pero ayaw niyang magkuwento sa akin.”
“Kasi nakatira ka sa mansiyon. Sabihin mong hindi ka
kamag-anak ni Elena. Sabihin mo sa kanya ang totoong pakay
mo rito sa Silay. Mapagkakatiwalaan siya,” ang huling habilin
ng pulubi. “Sige umalis ka na! At huwag kang lilingon pabalik
kahit na anong mangyari, huwag kang tatalikod at babalik sa
akin…isipin mong kamatayan ang kinausap mo.”
At nauna ngang lumabas ng eskinita si Betchay. Mabilis
ang paglalakad niya upang marating ang panulukan kung
saan sumasalubong ang Cinco de Noviembre St. Kumanan
siya pagdating sa Cindo de Noviembre St. para matunton
pabalik ang Balay Negrense. Hindi na nga siya lumingon kung
saan niya iniwanan ang pulubi. Alam niyang lumabas na sa
makipot na eskinita ang pulubi at lumakad pabalik sa Café
1925, papalayo sa kanya.
Sa paglalakad niya pabalik sa Balay Negrense, may
nasalubong siyang humaharurot na kotseng itim. Humaharurot
na tila nasa karera dahil marahas ang paggasgas ng mga
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gulong nito sa kalsada. Tumabi si Betchay nang marinig niya
ang maingay na makina nito at ang marahas na paggasgas
ng gulong sa aspaltadong kalsada. Nilagpasan siya ng
kotse at nang lingunin niya ito, lumiko ito sa kung saan siya
nanggaling, sa daan patungo sa Café 1925. At sa gitna ng
ingay ng sasakyan at marahas na paggasgas ng mga gulong
nito sa semento, may narinig siyang malakas na pagkalabog
sa marahas na paghimpil ng sasakyan. Malakas na kalabog
na tila nabangga sa puno ang kotse. Pero pagkataposnito ay
narinig niya ang muling pagharurot ng sasakyan.
Magpapatuloy na sana sa paglalakad si Betchay
nang marinig niya ang sigaw ng mga tao. May nasagasaan.
Dali-daling humangos ang mga tao patungo sa kalsadang
pinaggalingan niya, sa daan patungo sa makipot na eskinita
at sa Café 1925. May nasagaan daw. Patay na at labas ang
utak. May sumisigaw na tumawag ng ambulansiya ang
mga tao. Ng pulis. Nanindig ang mga balahibo ni Betchay
dahil alam niyang ang pulubi ang nasagasaan. Humimpil
siya at tumalikod para tumulong, para makialam. Ngunit
nagbalik bigla sa kanya ang paalala ng pulubi: na kahit na
anong mangyari, huwag siyang lilingon pabalik, huwag
siyang babalikan. Ituring niyang kamatayan ang nakausap
niya kanina. Napahawak sa dibdib niya si Betchay dahil sa
takot, sa awa. Isang buhay na naman ang kinuha. Ngayon
ay unti-unti nang sumasakop sa kanya ang takot, na sadyang
delikado ang lagay nila ng Sacred Circle sa siyudad na ito na
puno ng kasaysayan ng karangyaan, ng mga lihim na ayaw
magpabunyag sa daigdig.
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abigat pa rin ang loob ni Betchay nang marating
niya ang harap ng Balay Negrense. Sana tinandaan
niya ang plate number ng itim na kotse at nang
sa gayon ay mai-report niya sa pulisya ang krimen. Pero
nagtatalo rin sa isip niya na sadyang pinatay ang pulubi dahil
may nakakita sa kanilang pag-uusap, gaano man nila ito
tinangkang ikubli sa mga mata ng kung sino man. Nangako si
Betchay na isusuplong niya sa mga pulis ang mga pumatay sa
pulubi kung matunton niya ang mga ito. Pero paano? Saan sila
mahahanap? Paano kung sila rin ang mga pulis?
Tulad ng inaasahan, napakarami nang tao sa loob ng
Balay Negrense. Nalaman kaagad ni Betchay na turista ang
mga ito dahil sa mga kamerang nakasabit sa leeg ng ilan at
grupo sila kung dumating sa museo. Pumasok si Betchay sa
bakuran ng Balay Negrense para tangkaing maghanap ng
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anumang impormasyon na makatutulong sa Sacred Circle
upang malinawan ang misteryo ng multong nagpapakita kay
Mrs. Weil.
Pagpasok ni Betchay sa Balay Negrense, bumungad sa
kanya ang kolonyal na disenyo ng loob ng bahay. Gawa sa
matitigas na kahoy ang lahat ng bahagi ng mansiyon. Malamig
sa loob dahil labas-masok ang hangin sa malalaking bintana.
Tulad ng mararangyang tahanan ng lumang panahon, mataas
din ang kisame ng Balay Negrense.
Maraming kuwarto sa unang palapag kung saan
naka-display ang mga lumang gamit at ari-arian ng pamilya
Gaston na siyang matandang ninunong lalaki na nagpatayo
ng mansiyon. Mga lumang larawan, mesa, armoir, at isang
malaking bilog na mesa kung saan nakadisenyo sa ibabaw ang
family tree ng pamilya Gaston. Ang mga ito ang sasalubong
sa bisita pagpasok sa mansiyon.
Sumama si Betchay sa grupo ng mga turistang
nakikinig sa isang babaeng tourguide na mula sa Balay
Negrense. Kunwaring nakinig si Betchay sa tourguide habang
tinitingnan niya ang loob ng Balay Negrense. Hindi naman
pala pag-aari ng mga Gaston ang gamit sa loob, donasyon
ng ilang mamamayan ng Silay City ang ibang mga gamit,
panimula ng tourguide. Ipinatayo ni Victor Fernandez Gaston
ang Balay Negrense noong 1890, noong mga panahong sentro
ng kalakalan at kultura ng isla ng Negros ang Silay. Anak si Don
Gaston ng isang mayamang Pranses na napadpad sa Negros,
si Yves Leopold Germain Gaston. Kung bakit mahalaga ang
matandang Pranses na Gaston sa mga taga-Silay ay dahil
siya ang nagdala ng horno economico sa isla ng Negros,
isang teknolohiya sa produksiyon ng asukal. Ang matandang
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Pranses na Gaston ang nagdala ng modernong pamamaraan
sa produksiyon ng asukal sa isla, na siyang nagdala ng yaman
sa Negros, sa Silay. Sa mga Gaston at sa kanilang itinindig na
industriya nagmula ang lahat ng ‘sugar barons’ ng Negros.
Humiwalay si Betchay sa grupong nakikinig sa
tourguide. Kailangang may makausap siyang isa sa mga
empleyado ng museo o matagal nang nagtatrabaho sa
Balay Negrense. Pero naisip rin niya na kailangan niyang
makinig sa tourguide dahil maaaring makatulong sa kanya
ang kasaysayan ng Balay Negrense. Pero ang isinasabi lang
naman ng tourguide ay ang kasaysayan ng Balay Negrense
para sa mga turista —hindi siya turista sa siyudad na ito.
Marahil tulad ng ibang magagarang bahay sa Silay
City, ang kasaysayan ng Balay Negrense ay ang mayamang
kasaysayan ng industriya ng asukal sa Pilipinas, sa Negros,
at ang pamamayagpag ng mga haciendero at ng kanilang
pamilya sa industriyang ito, naisip ni Betchay paglayo niya sa
tourguide . Naglabas siya ng maliit na notebook at ballpen
upang makuha ang mga detalyengmaaaring makatulong sa
Sacred Circlesa kanilang imbestigasyon.
Inakyat ni Betchay ang ikalawang palapag ng Balay
Negrense. At sa paglilibang, naisip ni Betchay ang ikinuwento
ni Anna kahapon sa hapunan, na ang mansiyon ay may mga
hagdan, at ang bawat baitang ng hagdan ay may nakalaang
tadhana para sa bawat pina-aakyat sa bahay, suwerte,
malas, o kamatayan. Ang bawat baitang ay kung hindi oro,
ito ay plata o mata. Magtatapos dapat ang hagdan sa oro o
ginto. Nabanggit ito ni Anna dahil ang lahat ng hagdanan sa
mansiyon ni Mrs. Weil ay nagtatapos sa mata o kamatayan.
Ang hagdan paakyat sa ikalawang palapag ng Balay Negrense
ay oro.
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Hinanap ni Betchay ang isang silid sa ikalawang palapag
kung saan naroroon ang bintanang nakaharap sa mansiyon
ni Mrs. Weil. Nang matagpuan ni Betchay ang silid, pinasok
niya ito. Napansin niya na siya lamang ang nasa bahaging ito
ng bahay. Lumalangitngit ang sahig na tinatapakan niya sa
bawat paghakbang. Mula sa kinatatayuan niya, tinanaw niya
ang bintanang nakaharap sa mansiyon sa kabilang kalsada.
At ang malaking bintana sa silid ni Mrs. Weil. May biglang
malamig na hangin ang pumasok sa silid at yumakap sa
katawan ni Betchay. Napahalukipkip siya sa lamig. Wala pa
rin ang araw sa langit. Lumapit si Betchay sa bintana, naisip
niyang makita ang bakuran ng Balay Negrense at mula rito,
nais niya ring makita ang mansiyon.
Sinipat niya ang kabuuan ng mansiyon sa kabila. “Mula
pala rito makikita mo ang bakuran ni Mrs. Weil.” Napansin ni
Betchay na mayroon gate sa timog na bahagi ng bahay. Dito
pumapasok ang sasakyan at pumapaparadaang mga kotse ng
mansiyon. Sa gate na ito marahil pumasok at lumabas ang
traktora ng tubo na nakita niya kaninang umaga. Natanaw ni
Betchay na binuksan ng isa sa mga kasambahay ng mansiyon
ang gate. May hinihintay na papasok na sasakyan. Nakita ni
Betchay na pumasok sa gate ang itim na humaharurot na kotse
kanina na nasalubong niya at pumatay sa pulubi. Napahawak
sa dibdib sa Betchay dahil alam niya, at sigurado siya, na ito
ang kotseng nakita at nasalubong niya kanina. Nagkubli si
Betchay sa gilid ng bintana kung saan natatanaw pa rin niya
ang mansiyon. Nais niyang makita kung sino ang bababa sa
sasakyan.
Nang humimpil ang sasakyan nakita niyang lumabas
ang isang lalaki. Pamilyar sa kanya ang lalaki, sa tindig nito,
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ang hitsura—sigurado siyang pamilyar sa kanya ang lalaking
lumabas sa itim na kotse. At sa garahe, biglang may lumabas
na isa pang sasakyan na marahil kanina pa nakaparada
sa loob. Isang kahel na Hummer. Nanlaki ang mga mata ni
Betchay nang mapagtanto niya na kilala nga niya ang lalaking
lumabas sa itim na kotse at sumakay sa Hummer pagkatapos.
Si Gerald.
Hindi umalis si Betchay sa kinatatayuan niya at kubling
tinatanaw ang mansiyon sa kabila. Tinanaw niya ang bintana
ng silid ni Mrs. Weil. Bukas na ito at mula sa bintana,natatanaw
niya ang kalahating bahagi ng kama ni Mrs. Weil. Napansin
niya na may natutulog pa sa kama. Maaaring sa mga oras na
ito, tulog pa si Mrs. Weil dahil napuyat kaninang madaling
araw sa pagdating ng mga pulis. Nakita niyang pumasok na
sa Hummer si Gerald at umandar na ang sasakyan. Aalis ito.
Bumusina ang Hummer ng ilang ulit at tila may tinatawag.
Ibinaling muli ni Betchay ang mga mata niya sa silid ni Mrs.
Weil. May gumalaw sa kama dahil marahil sa ingay ng busina
at nahatak paitaas ang kumot. Tumambad kay Betchay na
apat ang mga pang nakikita niya sa kama. May katabi si Mrs.
Weil? Wala siyang nababanggit na bana niya at wala siyang
ipinakilalang lalaki kagabi sa kanila. Napansin ni Betchay
na tumayo ang isa sa kama. Nagtungo ito sa kung saan. Tila
nagising din ang babaeng may-ari ng mga paa. Si Mrs. Weil.
At hayun nga nakita niya si Mrs. Weil na tumayo sa kama at
naupo ito sa isang gilid ng kama at magulo pa ang mga buhok.
Nakaupo ito na nasa pagitan pa ng pagtulog at nag-aalangan
na simulan ang araw. Nakatukod ang mga kamay nito sa
ibabaw ng kama na tila sinusuportahan ang hukot na bagong
gising na katawan. Tila hinihintay nito ang lalaking nagtungo
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kung saan sa loob ng silid. Tanaw na tanaw ni Betchay sa
kinatatayuan niya ang katawan ni Mrs. Weil na nakaupo sa
gilid ng kama. Napansin din ni Betchay ang isang bagay na
hindi niya inaasahang na makita: tila may nakapatong sa
mukha ni Mrs. Weil. Pinilit na buuin ni Betchay ang nakikita
niya sa malayo; sinisipat niya mula sa kanyang kinatatayuan
kung ano nga ba ang tila nakapatong sa mukha ni Mrs. Weil.
At nang humarap sa bintana si Mrs. Weil, naging buo ang
imahen kay Betchay: nakasuot ng isang makulay na maskara
si Mrs. Weil at dahil kagagaling lang niya sa pagtulog, suot
niya marahil sa pagtulog ang maskara.
Mula sa bintana, tanaw niya ang lahat sa mansiyon
kaya gusto rin sana ni Betchay na malaman kung sino ang
lalaking kasama ni Mrs. Weil sa kanyang kuwarto. Bumusina
muli ang Hummer. Nagmamadali na marahil si Gerald.
Klaro na kay Betchay ngayon na si Gerald ay bahagi rin ng
pamilya ni Mrs. Weil. Siya ang anak na lalaking binabanggit
ni Aling Seling, ang anak na mula sa Maynila at sa Bacolod
na naninirahan at hindi basta tumutuloy sa kanila sa Silay.
Kitang-kita ni Betchay ang lahat mula sa bintana. Inabangan
niya kung sino ang lalaking nasa kuwarto ni Mrs. Weil. Ito
marahil ang lalaking hinihintay ni Gerald. Nang may biglang
humawak sa balikat ni Betchay at napasigaw siya sa gulat.
“Ma’am you are not allowed to step beyond the cordon.
Antigo na po at property ng Museum ang mga gamit baka
ho ma-damage,” babala ng lalaking humawak sa balikat
niya. Mahigpit ang pagkapatong ng kamay nito sa balikat ni
Betchay.
“I’m sorry…I’m sorry…” ang nasabi na lamang ni
Betchay sa lalaki. Namukhaan niya ang lalaki. Siya ‘yong
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lalaking nakita niya kanina sa bakuran ng Balay Negrense
bago siya nakarating sa Café 1925. Matangkad ang lalaki,
mestizo at may mapupungay na mga mata. Matangos ang
ilong nito na ang dulong patulis ay nakatutok sa kung sinuman
ang kaharap niya. Maayos nang nakasuklay ang buhok
nito na nasa kanang habagi ang hati, ‘di tulad nang makita
niya ito kaninang umaga na tila kagigising lamang at hindi
pa nakapagsusuklay. Naisip ni Betchay na halos kahawig
ng lalaki ang mga lalaking Gaston na nasa mga larawang
nakasabit sa mga dingding ng Balay Negrense.
Pilit na nilingon ni Betchay ang garahe ng mansiyon
dahil kailangan niyang makita kung sino ang lalaking
sasakay sa Hummer. Ngunit patuloy siyang kinausap ng
lalaki at kailangan niyang sumagot at humarap dito. Ayaw
niyang ipahalata sa lalaki na tinatanaw niya ang mansyon
mula sa bintana. “Ano’ng tinitingnan mo sa kabilang bakod?
Residential house ‘yan at hindi museum,” ang biro ng lalaki.
“Ha?” nagmaang-maangan si Betchay. “Oo nga. Ang
ganda rin ng bahay sa kabila. Siguro kasing tanda rin ng Balay
Negrense ‘yan.”
“Panahon lang ni Marcos naitayo ang bahay na ‘yan,”
paliwanag ng lalaki. Narinig ni Betchay na umandar na ang
Hummer at humarurot palabas ng gate. Hindi na niya nakita
ang lalaking kasama ni Gerald sa sasakyan.
“Gano’n ba? Parang luma rin kasi. Are you from here?”
Natawa ang lalaki.
“Ang ibig kong sabihin kung taga-Silay ka rin?”
“Oo, taga-Silay ako at dito rin ako nakatira sa Balay
Negrense,” patuloy sa pagtawa ang lalaki. Napansin ni
Betchay na masyadong bukas sa mga bisita ang lalaki at
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sanay itong makipag-usap sa mga estranghero. Maaaring
caretaker siya ng museo. Pero napakabata pa niya at maaari
ring volunteer din siya tulad ng babaeng tourguide sa ibaba.
“Dito ako nakatira at dito rin ako natutulog,” pagpapatuloy ng
lalaki.
Jackpot! Ang naisip ni Betchay. Marami siyang
makukuhang detalye tungkol multong nagpapakita sa Balay
Negrense.
Napansin ng lalaki na hindi pa rin umaalis si Betchay
sa kinatatayuan niya kaya hinawakan ng lalaki si Betchay
sa braso at inakay na lumayo sa bintana at bumalik muli sa
labas ng kordon. “This is an important historical monument
sa Silay kaya dapat, as visitors, we should help in preserving
this heritage house,” ang malumanay na sabing lalaki habang
inaakay si Betchay palabas ng kordon, papalayo sa bintana.
Halos hanggang balikat lamang siya ng lalaki.
Naisip ni Betchay na pagkakataon ito para makakuha
ng anumang mahahalagang detalye tungkol sa Balay
Negrense. “Puwede mo ba akong iikot sa buong bahay?
Nagsusulat din kasi ako ng article about Balay Negrense,” ang
pagsisinungaling ni Betchay; maging siya ay lihim na natawa
sa kanyang pahayag.
“Are you a journalist?”
“Yes. Part-time lang…I am working for our school
publication,” at dineretso na ni Betchay nang hindi na
makapagtanong pa ang lalaki ng anumang ispesipikong
detalye ng magazine or diyaryo na pinagtatrabahuan niya.
“Please? Can you tour me around?”
“Sige. My pleasure.”
At sinimulan ng dalawa ang paglalakad sa
ikalawang palapag ng Balay Negrense. Hindi natatapos
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ang pagkukuwento ng lalaki tungkol sa kasaysayan ng
bawat kuwarto sa bahay, ng mga tao sa larawan, ng mga
gamit na nakadisplay, maging ang kasaysayan ng mga
kahoy na ginamit sa paggawa ng bahay. Sa pagitan ng mga
pagpapaliwanag ng lalaki, ipinakikilala niya rin niya ang
kanyang sarili. Sa Silliman University sa Dumaguete City nagaaral ang lalaki. Umuuwi siya ng Silay tuwing semestral break,
tuwing Pasko at bakasyon. Malapit lang ang bahay nila sa
Balay Negrense kaya lagi siyang nagbo-boluntaryong bantay,
taga-linis, malimit na tourguide ng museo. Dito na rin siya
natutulog. Nasa elementary pa lamang siya nang magsimula
siyang mag-volunteer sa Balay Negrense—at kinahiligan
na niya ang trabahong ito simula pa noon. “Marami akong
nakikilalang tao dito sa Balay Negrense—mula sa iba’t ibang
bahagi ng Pilipinas at mga dayuhang turista. Proud ako na
naipaliliwanag ko sa kanila ang kasaysayan ng Negros, ang
kasaysayan ng Silay.”
Natapos nilang ikutin ang ikalawang palapag ng
mansiyon kaya nagyaya ang lalaki na magtungo sila sa unang
palapag at sa isang ‘kubling silid’ ng Balay Negrense sa
likuran ng mansiyon. Naroroon daw kasi ang souvernir shop
ng museo at ang kanyang ‘workshop area’.
“Talaga? Pinayagan ka nila na magkaroon ng workshop
room sa loob ng museo?” ang mausisang tanong ni Betchay;
nais niya ring malaman kung gaano nga ba kakilala ng
binatilyo ang Balay Negrense at kung gaano siya ‘kalapit’ sa
mga nagpapatakbo nito.
“Oo naman. Kilala ko na lahat ng mga opisyales ng
museum at matagal na rin ako rito. At isa pa, dagdag atraksiyon
din ang workshop area ko kasi minsan nagbibigay kami ng
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demonstration kung paano gumawa ng maskara…lalo kung
Oktubre at Masskara Festival sa Bacolod City.” Pagyayabang
ng lalaki.
Sinimulan na ni Betchay ang pag-uusisa sa talagang
pakay niya. “Sabi mo dito ka natutulog kung gabi—
nararamdaman mo rin ba ang mga multo rito sa loob?”
Natawa ang lalaki. “Talagang maraming multo
rito sa Balay Negrense dahil lumang bahay ito. Maraming
nagpapakita rito. Pero, siyempre, dagdag na rin ‘yun sa
atraksiyon ng museo. Minsan nga may naririnig akong
bumubulong sa gabi, mga bangko at mesang gumagalaw at
kumakalampag, mga naglalakad sa second floor tuwing alasdos ng madaling-araw. Pero ang nakakatakot e yung may
naririnig kami ritong parang hinihilang kadena—isang paring
naka-sutana at at may hla-hila ang kadena ang naglalakad
sa iba’t ibang bahagi ng bahay. Marami beses nang nakita
ang paring ito—at lahat ng nakakita, iisa lang ang sinasabi:
nakatali sa leeg ng pari ang mahabang kadenang hila-hila
niya…pero walang ulo ang pari.” Mahaba at walang patid
ang pagkukuwento ng lalaki. Naisip ni Betchay na lahat yata
ng lumang bahay may kuwento ng multo at kababalaghan.
Pero hindi ang mga ito ang nais niya malaman. Nais niyang
malaman ang kuwento ng babaeng nagpapakita sa bintana
na nakaharap samansiyon ni Mrs. Weil.
“Ang ang white lady na nagpapakita tuwing bisperas
ng Masskara Festival sa Bacolod City, nakita mo ba siya?”
Napatigil ang lalaki at napatingin nang diretso sa
mga mata ni Betchay. “Paano mo nalaman ‘yan?” Napansin
ni Betchay na nagbago ang timpla ng mukha ng lalaki, tila
tumabon sa mukha ng lalaki ang kulimlim ng panahon na
bumabalot din sa labas ng bahay.
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“It is a known urban legend, di ba?” Nagsinungaling si
Betchay.
“Sabi mo taga-Maynila ka? Paano mo nalaman ‘yan?”
Pagdidiin ng lalaki.
Hindi sumagot si Betchay. Wala siyang maisip na lusot
sa lalaki.
“Ang mga tao lang sa mansiyon sa tapat ang nakaaalam
niyan. Wala pang nakakakita sa white lady na iyan maliban
sa mga taong nasa mansiyon, at si Elena.”
Nakahanda nang magsinungaling si Betchay na kung
tatanungin siya kung saan siya nakatira, itatanggi niyang sa
mansiyon ni Mrs. Weil siya nakatira. Dahil alam niyang kung
sasabihin niya na konektado siya sa mansiyon, iiwasan siya
ng lalaki tulad nina Cocoy at Sir Pablo sa Café 1925.
“Pero totoo ang white lady na nagpapakita tuwing
bisperas ng Masskara Festival sa Bacolod?”
“Hindi ko alam,” diin ng lalaki. “Walang ‘taga-labas’
ang nakakita sa white lady na iyan. Pero may isa…na buhay
pa?”
“Ano’ng ibig mong sabihin na ‘buhay’ pa?”
Napahinto ang lalaki. Nahalata ni Betchay na hindi
kumportable ang lalaki sa kanilang usapan. “Lahat daw ng
nakakakita sa white lady na ‘yan namamatay…o pinapatay…
kaya wala nang buháy na makapagsasabi na nakita niya
talaga ang white lady na ‘yan.”
May isa pang tao bukod kay Mrs. Weil ang nakakita sa
multo. “Sino ang taong ito?”
“Bakit ang dami mong tanong tungkol sa white lady na
‘yan?” seryoso na ang lalaki at mababakas na ang pagdududa
sa kanyang mga mata. “Sumpa raw ang white lady na ‘yan.
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Sumpa sa pamilya ni Elena…kaya walang nakaaalam o hindi
talaga pinag-uusapan ang babaeng ‘yan. Kanino mo pala
nalaman ang tungkol sa white lady?”
At dito mabilis na nakaisip ng kasinungalingan si
Betchay. “Sa Café 1925. Tumambay ako roon,” nakangiting
tugon ni Betchay.
Natawa ang lalaki. “Wala ka talagang hindi malalamang
tsismis sa Café 1925.”
“Sabi mo may isang tao na buhay pa ang nakakita sa
white lady na ito? Sino siya?”
“Makikilala mo rin siya kung dadalasan mo ang
pagtambay sa Café 1925. Siya lang ang hindi magagalaw dito
ng sumpa. Si Sir Pablo, teacher ‘yan siya dati ng History sa
Silay Institute.”
Naisip ni Betchay, kung makikita mo lamang sa loob ng
mansiyon ang multo, at ang mga nasa loob lang ng mansiyon
ang nakaaalam ng multo—hindi malayong naging bahagi rin
ng mansiyon si Sir Pablo dahil sa tanda nito at maingat sa
pakikitungo sa mga tao, parang palaging may itinatago.
“Pero mag-iingat ka,” ang babala ng lalaki. “Lahat
ng nakaaalam ng multo na ‘yan—o kahit na sinong
nagkukuwento tungkol sa multo na ‘yan ay palaging nasa
peligro. Mahirap kalaban ang sumpa.” At nagpatuloy sila sa
paglalakad patungo sa workshop room na siya ring souvenir
shop ng museo.
Dinala ni Billy si Betchay sa souvenir shop at nangako ito na
magde-demo kung paano gumawa ng maskara. Nagbiro lang
si Billy na kailangang maging volunteer participant si Betchay
sa gagawing demonstration. Hindi na nakatanggi si Betchay
dahil nagpupumilit na rin si Billy.
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Narating nilang dalawa ang souvenir shop matapos
ang pagpasok sa ilang lagusan ng bahay. Nasa likod na
bahagi ng bahay ang souvenir shop at ayon na rin kay Billy,
doonsiya natutulog kung gabi kasama ang iba pang volunteer
na gustong matulog sa Balay Negrense. Marami nang tao sa
souvenir shop at napansin ni Betchay na Koreano ang halos
kalahati ng mga bisita. Nagsalita sa kanila sa Ingles si Billy
at sinabi nitong magkakaroon ng demonstration kung paano
gumawa ng maskara para sa Masskara Festival. Napansin ni
Betchay na nanabik na ang lahat pagkatapos magsalita ni Billy.
Maraming maskarang iba’t ibang kulay, disenyo at laki ang
naka-display sa loob ng souvenir shop. Bagaman ang maskara
ay mas kilalang imahen ng Bacolod City, ginagawa raw ang
mga iyon dito sa workshop bilang dagdag na atraksiyon sa
mga turistang bumibisita muna sa Silay City bago magtungo
sa Bacolod City para sa Masskara Festival.
“At heto ang isa mga guest natin!” ipinahayag ni Billy
ang pagsali ni Betchay sa demonstration. Inakay ni Billy si
Betchay sa isang reclining chair at pinaupo. Sumusunod
naman si Betchay sa lahat ng ipinagagawa sa kanya ni Billy.
Inutusan ni Billy si Betchay na mag-relax at ipikit ang mga
mata. At habang kumikilos si Billy ipinaliliwanag nito sa mga
tao ang mga kakailanganin sa paggawa ng maskara at kung
paano ito ginagawa. Mahigpit namang nakapikit si Betchay
at pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas bibig ng
lalaki. Biglang pumasok sa isip niya na sa ginagawa niyang
ito, inilagay niya ang sarili niya sa mata ng maraming tao;
naitanong niya sa sarili na paano siya ngayon nakasisigurong
wala si Gerald sa mga taong ito na nanonood sa kanya, o
ang lalaking nasa kuwarto ni Mrs. Weil. Tiyak na nakaagaw
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siya ng atensiyon sa pagpayag na gawing molde ng maskara
ang kanyang mukha sa harap ng maraming turista ng Balay
Negrense.
Naramdaman ni Betchay na unti-unting ipinapatong sa
kanyang mukha ang basang plaster of paris. Nararamdaman
niya ang lamig ng tubig na pinagbabaran ng plaster of paris
sa kanyang mukha. Gumagapang ang lamig hanggang sa
kanyang bumbunan at batok.
“Betchay,” tinawag ni Billy ang pangalan niya bilang
panimula ng isang paaalala. “Kailangan mong ngumiti.
Kailangan nakangiti ang molde ng maskara.”
Ipinaliwanag ni Billy ang kasaysayan ng Masskara
Festival sa Bacolod at kung bakit ang lahat ng maskarang
ginagamit sa festival ay pawang nakangiti. 1980 nang
magsimula ang festival, ayon kay Billy habang ipinapatong ang
plaster of paris sa mukha ni Betchay. Sa taong iyong dumausdos
ang kalakalan ng asukal sa pandaigdigang kalakalan kahit
na anong pilit na isalba ng pamahalaan ang industriya.
Binabanggit paulit-ulit ni Billy ang isang pangalan: si Joel
Abong, ang larawan ng ‘Batang Negros’ noong tag-gutom sa
Negros, noong panahon ng Martial Law ni Marcos. Pabagsak
at palugi ang mga hacienda at maraming mga sakada ang
nawalan ng trabaho. Isinara kasi ang ilang hacienda, ang mga
plantasyon at kumpanyang hindi pumayag ng matatanda at
tradisyunal na ‘sugar baron’ ng Negros na ibigay ang kanilang
mga ari-arian sa mga ‘sugar baron’ na malapit sa pamilya
Marcos. May mga pili kasing pamilya sa Negros ang pamilya
Marcos, at ang mga pamilyang ito ang kumontrol sa industriya
ng asukal sa Negros. Nangutang ang mga Marcos sa ibayong
dagat para sa sugar industry ng Pilipinas sa ikalawang hati
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...si Joel Abong, ang larawan ng
‘Batang Negros’ noong tag-gutom
sa Negros...
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ng dekada sisenta. Ang inutang na pera ay ipinamahagi ni
Marcos sa mga pamilyang ito na malapit sa kanya. Bumagsak
ang presyo ng asukal sa pandaigdigang merkado noon dahil
mas mura pala at mas mataas ang kalidad ng asukal na mula
sa Timog Amerika. Tone-toneladang asukal ang naimbak sa
Negros, walang bumibili. “Nalugi, nagsara, nagutom. Nasaan
na ang perang inutang? Sino ang magbabayad?” ang pabirong
sinasabi ni Billy habang dinidemo ang paggawa ng maskara
gamit ang mukha ni Betchay.
Sa taong ding iyon, 1980, lumubog ang barkong M/V
Don Juan na pabalik na sana sa Bacolod City. Marami sa
mga pasahero nito ay taga-Bacolod City, mga Negrense. Halos
pitong daan ang nawawala hanggang ngayon. At dahil sa
sunod-sunod na ‘malas’ na dumating sa mga mamamayan ng
Bacolod at Negros, naisip ng lokal na pamahalaan at mga civic
organization na itanghal ang isang festival ng mga maskara—
maskarang nakapatong sa lahat ng mukha ng tao sa piging.
At kailangang nakangitiang mga maskarang ito. Simula
noon, naging makulay at magarbo na ang mga maskarang
itinatanghal sa Masskara Festival. Ikinatuwa rin ni Imelda
Marcos sa Macalañang ang balita tungkol sa festival na ito sa
Bacolod City. Nakahanap ng paraan ang mga tao ng siyudad
kung paano tatakpan ang kanilang paghihikahos, kasawian sa
buhay, at ang tunay nilang nararamdaman sa pamamagitan
ng mga nakangiting maskara tuwing Oktubre. Naramdaman
ni Betchay na unti-unti nang tumitigas ang plaster of paris sa
kanyang mukha, dahan-dahan itong tinanggal ni Billy.
“Maaari ka nang dumilat,” ang pagtatapos ni Billy
sa partisipasyon ni Betchay. Tumayo si Betchay sa reclining
chair at nilapitan kaagad siya ng ibang volunteer at
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pinaghilamos sa isang maliit na plangganang may malinis na
tubig at pinunasan ng tuwalya sa mukha. Pumalakpak ang
mga turistang nanonood sa demonstrasyon. Matapos ang
palakpakan, ipinakita ni Billy kay Betchay ang nagawang
maskarang minolde sa kanyang mukha. Napangiti si Betchay
dahil tila nakuha nga ng maskara ang kanyang mukha, ang
kanyang ngiti, ngunit hindi ang tunay niyang naramdamang
takot, agam-agam, at pananabikna nasa kanyang mga mata.
Iniabot ni Billy ang maskara sa isang kasamang
volunteer na siyang maglalagay ng disenyo sa maskara.
Aabutin raw ng isang oras ang pagdidisenyo sa maskara
kaya ipinakita na lamang ni Billy ang mga sample na ‘finish
product’ ng maskara.
“Oy, maraming salamat.”
“Walang anuman. Mahihintay mo ba ang isang oras
para sa maskara mo?”
Kailangan nang bumalik ni Betchay sa mansiyon.
“Babalikan ko na lang bukas ng umaga. Dito lang naman ako
sa Silay.”
Napangiti si Billy. “Saan ka pala rito nakatira?”
Napangiti si Betchay. Hindi na lang siya tumugon dahil
iniiwasan niyang magsinungaling. Naglakad siya papalabas
ng Balay Negrense at sinundan naman siya ng lalaki para
ihatid.
“Billy,” nais magtanong ni Betchay sa lalaki ng tungkol
sa paggawa ng maskara. “Paano kung talagang malungkot
ang mukhang gagamiting molde ng maska—mapipilit mo
bang mapangiti ang maskara?”
“Oo naman. Kaya nga ito maskara kasi tatakpan nito
ang tunay mong mukha. Hindi mo naman siguro susuotin ang
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sarili mong mukha bilang maskara, di ba?” natawa na naman
ang lalaki.
“Pero mas nakagigimbal siguro kung makita mong suot
ng iba ang mukha mo,” biro pabalik ni Betchay. “O masaya
kang suot ang mukha ng iba?”
Natahimik si Billy. Napalunok ito at iniiwas ang mga
mata kay Betchay. Halos pabulong itong sumagot kay Betchay
ngunit nakuha pa rin niya ang mga salitang sinabi ng lalaki.
“’Yan daw ang sumpa ng white lady sa mansiyon.”
Sasabad pa sana si Betchay nang itinuro na ng
nguso ni Billy ang gate ng Balay Negrense. Nakita kasi niya
ang dalawang babaeng nakatayo sa gilid ng pinto at tila
naghihintay kay Betchay. Mula sa malayo, naaaninag ni
Betchay ang pangamba at takot sa mga mukha at kilos ng
dalawang babaeng naghihintay sa kanya. “Nandiyan na yata
ang mga sundo mo,” ang pamamaalam ni Billy. “See you
tomorrow? I’ll just be here the whole night.”
At pumasok muli sa loob ng bahay si Billy, at si Betchay
naman, dire-diretsong lumapit sa kambal. Napansin niya na
halos maluha ang mga mata ni Azalea. “You have to know
this, girl…you have to know this…”
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ou know we are forbidden to be engaged in such
rituals, Jason.” Hindi napigilan ni Hamida ang sarili
niya at ipinahayag na rin ang saloobin dahil kanina
pa sa ibaba nakikiusap sa kanya si Jason na tumulong sa
paghahanda ng séance mamayang gabi. “It is forbidden for
us to believe in the unseen and to engage in rituals and black
magic.”
“O, siya, ako na lang mag-isa. Wala rin palang valueadded kung bakit nagpa-iwan ka kasama ako. So, nganga ang
mga beauty natin maghapon hanggang sa dumating sila.”
Ang totoo, hindi alam ni Hamida kung paano sasabihin
kay Jason na nagpaiwan siya upang bantayan ang kaibigang
lalaki. Hindi niya puwedeng iwanan mag-isa si Jason para
sumama kay Betchay sa paglilibot. Alam na kasi ni Hamida
ang lihim ng bahay.
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“Doon ka muna sa kuwarto namin ni Betchay,” utos ni
Hamida. “Hihintayin kita sa pintuan ng kuwarto ninyo ni Baloy
tapos sabay tayong pupunta sa kuwarto namin. Okay?”
Hindi na nakapagsalita si Jason dahil hinila na siya ni
Hamida sa papunta sa kuwarto nila ni Baloy. Ipinakuha ni
Hamida kay Jason ang laptop nito, ang cellphone, ang iPad.
“Can’t I stay in my own room?” sagot ni Jason. Hindi tumugon
si Hamida bagkus hinila nito papalabas ng kuwarto si Jason
at dinala sa kuwarto nila ni Betchay. Naupo ang dalawa sa
kama. Nahalata ni Jason ang ikinikilos ng kaibigan.
“Girl,” pabulong na si Jason at nagkuwaring may
binabasa sa iPad. “May mga tenga at mata ang mga haligi ng
bahay na ito, ano?”
“Oo, bakla. Buksan mo ang internet,” at binuksan ni
Jason ang internet mula sa portable wi-fi. Nang makapasok
na silang dalawa sa internet, binuksan nila ang Facebook at
napagkasunduang doon mag-usap. Sa Facebook, hindi nila
kailangan magsalita. Hindi nila kailangang magkaroon ng
interaksiyon sa isa’t isa kahit magkatabi silang nakaupo sa
kama. Alam na nilang parehong may mga camera sa loob ng
silid at mayroong naniniktik sa kanilang mga usapan.
<Jason Jacob>: Girl, ano’ng chika?
<Hamida Ali>: We have to careful, girl. May secret
passages sa mansiyon.
<Jason Jacob>: Ano’ng ibig mong sabihin bebe?
<Hamida Ali>: Nakatulog ka ba kagabi? Wala kang
narinig na ingay?
<Jason Jacob>: Wit. Puyat ang ganda ko kagabi.
Meron akong narinig na ingay. Parang may mga naglalakad,
kumikilos sa loob ng kuwarto namin, sa mga pader. Minsan
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may naririnig akong malakas na paghinga. But this is an old
house. My third eye is open. You expect spirits sa old houses.
<Hamida Ali>: Totoong tao sila. Hindi sila mga multo.
<Jason Jacob>: How did you know? Sure ka riyan,
bakla?
<Hamida Ali>: Nakita mo yung Persian rug sa ilalim
sa sahig ng bawat kuwarto? All rooms have that Persian rug,
even in your room. Sa ilalim niyan may door going to secret
passages to all the rooms sa mansiyon.
Natahimik bigla si Jason. Kunwaring tumayo sa kama
at may kinuha sa bag sa sahig ngunit pasimple nitong tinanaw
ang Persian rug sa ilalim ng kama.
<Jason Jacob>: Paano mo nalaman? Are you sure?
<Hamida Ali>: Nakapasok ako at nakadaan sa secret
passage. May passage na diretso sa mga kuwarto sa ibaba.
Remember nakarating ako sa ‘baba kagabi nang hindi
dumaraan sa hagdan? Nakita ko rin kung saan nila kinaladkad
ang katawan ni Celina!
<Jason Jacob>: Potah! Pasabog ‘yan, girl. Is she dead?
<Hamida Ali>: Yes.
At habang nag-uusap ang dalawa sa Facebook biglang
namatay ang ilaw.
“Brownout?” reklamo ni Jason.
May kumatok sa pintuan ng kuwarto. Tumayo si
Hamida para pagbuksan ang kumakatok. Si Manang Seling.
“Ma’am, magkakaroon lang po ng brownout sandali.
Sira po ang generator sa mansiyon at wala po tayong
kuryente,” paumanhin ng matanda. “Pero sandali lang po ito,
usually mga 15 minutes lang…”
Nagpasalamat si Hamida kay Manang Seling at isinara
muli ang pinto. Ni-lock niya at ito mabilis na lumapit kay
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Jason. “Bilis! Kunin mo ang flashlight!” Dali-daling kinuha ni
Jason ang flashlight sa bag niya. Lumuhod si Hamida at inalis
ang malapad at mabigat na Persian rug sa paanan ng kama.
Sigurado siyang may lihim na pintuan din dito. Nang maialis
na niya ang Persian rug lumapit naman si Jason sa likuran
niya upang siyasatin ang sinasabing lihim na lagusan sa
mga silid ng mansiyon. Nagulat si Jason, may makita siyang
maliliit na butas sa pagitan ng mga kahoy na sahig. Kasinlaki
ng magkakatabing apat na daliri ang mga butas, nagsisilbi
itong pantulong sa pag-angat ng pintuan ng lagusan. Ipinasok
ni Hamida ang apat niyang daliri sa mga butas at iniangat
ang bahaging itong ng sahig. Nanlaki ang mga mata ni Jason
nang makita niya ang makitid na hagdan sa butas.
“We have fifteen minutes. ‘Pag bumalik na ang ilaw,
the surveillance cameras and audios sa buong mansiyon
will turn on. Kailangan bilisan natin. Kailangang makabalik
tayo rito before electricity returns dahil siguradong babalik si
Manang Seling to check us.” Si Hamida ang unang bumaba
sa hagdan. Hindi puwedeng magsabay na bumaba ang
dalawang tao dahil makipot ang butas. Nang makababa si
Jason, nakita niyang bagaman makipot ang daan sa lihim
na lagusan, kaya nitong pagkasyahin ang dalawang taong
magkatabing naglalakad. Binuksan ni Jason ang flashlight.
Nagulat si Hamida sa liwanag—dahil madilim sa buong
mansiyon at lihim na lagusan, malakas masyado ang liwanag
ng flashlight. Nakaagaw ito ng atensiyon sa kung sinuman,
bukod sa kanilang dalawa, ang naroroon sa lagusan. Kaya
pinatay kaagad ni Hamida ang flashlight at ginamit ang LED
ng kanyang cellphone sa pagbaybay sa mga lihim na daan ng
lagusan.
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Maalinsangan sa loob ng
mga lagusan at nagsimulang
tumagaktak ang pawis ng dalawa.
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Maalinsangan sa loob ng mga lagusan at nagsimulang
tumagaktak ang pawis ng dalawa. Dahil nakapasok na si
Hamida sa lagusan, siya na ang nauuna, nakahawak sa braso
niya si Jason. Dahil brownout at walang ilaw sa mansiyon, ito
na ang pagkakataon ng dalawa na malaman ang iba’t ibang
lagusan sa mansiyon. Nais namang malaman ni Hamida kung
nasa mansiyon pa ang bangkay ni Celina. Nararamdaman ni
Hamida ang panginginig ng katawan ni Jason at naririnig
niya ang malakas at mabilis nitong mga paghinga.
“May bukás du’n sa kaliwa,” si Jason ang nakakita sa
isang malamlam na ilaw na pumapasok sa tila isang siwang
sa ibabaw ng haghan sa kaliwang lagusan. Maaaring isang
kuwarto at naiwanang bukas—o may bumaba rin sa lagusan.
“Baka may kasama tayo dito sa ‘baba,” babala ni
Hamida. “Pakiramdaman mong maigi ang mga yabag kung
may paparating.”
Nilapitan ng dalawa ang siwang, si Hamida ang
umakyat sa hagdan para silipin ang kuwarto. Habang
papalapit ang dalawa sa bukas na lagusan may naririnig
silang papalakas nang papalakas na ingay.
“Lalaki ‘yan,” ang bulong ni Jason nang maging klaro
na sa kanilang dalawa na hilik ang naririnig nila. Patuloy sa
pag-akyat sa hagdan si Hamida. Nais niyang malaman kung
sino ang humihilik at kung kaninong kuwarto ang nasa itaas
ng lagusan.
“Baka may tao sa loob ng kuwarto…Paano kung ‘yong
bumaba e bumalik bigla at maabutan tayo?” Hindi mapanatag
ang loob ni Jason.
Nang marating na ni Hamida ang pinakamataas na
bahagi ng hagdan, dahan-dahan siyang sumilip at inilabas
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lang ang kanyang ulo. Nasa paanan niya si Jason at patuloy
sa pagmamasid. Walang nakikita si Jason kundi dilim sa loob
ng lagusan. Sinasanay niya ang mga mata niya sa dilim dahil
paano nga kung biglang bumalik ang bumaba sa lagusan.
Bumaba sa hagdan si Hamida. Maging siya ay natatakot
na lumabas sa lagusan at pasukin ang kuwarto. Paano nga
naman kung may gising sa loob ng kuwarto kahit na may
lalaking humihilik at mahimbing na natutulog.
“Hindi ko makita ang lalaking natutulog. Mga paa lang
ang nakita ko,” hindi rin masabi ni Hamida na kinakabahan
siyang tuluyang pasukin ang kuwarto.
“Wala namang ibang lalaki sa bahay di ba?” Hinahanap
pa rin ni Jason sa alaala kung may lalaki bang naiwanan sa
bahay. “Hindi kaya ‘yong mga hardinero?”
“Kuwarto ito ni Mrs. Weil. Hindi naman matutulog ang
mga kasambahay sa kuwarto ni Mrs. Weil,” paliwanag ni
Hamida. “Umuwi rin naman siguro ang mga pulis.”
“Siguro naiwan lang nilang bukas ang lagusan at
nakaligtaan bago makatulog,” naisip ni Jason. “But we can’t
be sure. Baka may gising na bumaba rito. Let’s go, girl.”
Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad at sa bawat
hagdan na makita nila, sa dilim tiyak silang patungo ito sa loob
ng isa sa mga silid sa mansiyon. Lumalangitngit ang lumang
sahig ng lagusan sa bawat paghakbang ng dalawa. Napansin
din ni Jason na malinis ang mga lagusan at tila nadadaanan
itong madalas. Kung may naglalakad sa mga lagusan, iyon
siguro ang ingay na naririnig niya sa gabi. Gising ang mga
lagusang ito sa gabi. Pasikut-sikot sa lagusan at walang
direksiyon maliban na lamang kung magtatapos ang lagusan
sa isang hagdanan patungo sa kung saan mang bahagi ng
mansiyon.
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Dahil mababa ang kisame ng lagusan halos nakayukong
naglalakad ang dalawa upang baybayin ang bawat pasikutsikot sa daan. Narating ng dalawa ang isang bahagi ng
lagusan na ang hagdan ay pababa. Kakaiba ito dahil lahat ng
mga hagdan ay patungo sa mga silid sa ikalawang palapag.
Tinunton ng dalawa ang daan patungo sa hagdan na patungo
sa unang palapag ng mansiyon.
Naririnig nilang dalawa ang pag-uusap at halakhakan
ng mga kasambahay na nanggagaling sa kung saan sa loob
ng mansiyon. Si Hamida ang naunang bumaba habang
nakahawak sa mga braso niya si Jason. Hindi na nila mawari
kung saang bahagi na ba sila ng mansiyon at kung anong
silid ito sa unang palapag ng mansiyon. Makapal na hangin
ang sumalubong sa kanila, mas lalong bumilis ang paghabol
sa paghinga ni Jason. Iginala ng dalawa ang mga mata nila
upang sipatin ang silid. Konkreto ang mga pader nito at walang
anumang siwang o bintana mula sa labas. Napansin din nila
ang isang bakal na pintuan at sa tantiya nilang dalawa ay
halos isang dangkal ang kapal.
Nagliliwanag sa dilim ang dalawang sako sa isang
sulok ng silid. Bukás ang isang sako kaya lumapit doon si
Hamida at dumakot ng laman ng sako. Maninipis at pino ang
laman nito na tila pulbos. Inamoy ni Hamida at tinikman.
Napadura siya sa lasa.
“Drugs?” ang tanong ni Jason.
“Hindi. Parang plaster of paris ito, iyung ginagamit sa
napipilayan,” paliwanag ni Hamida.
Kumuha ang dakot si Jason at sinipat din ang laman ng
sako. “Oo, ginagamit din namin ito sa teatro sa paggawa ng
maskara.”
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Nagpa-ikot-ikot ang dalawa sa loob ng silid. May nakita
silang tatlong mahahabang benches na tulad ng sa simbahan
ng mga Katoliko. Ngunit napansin ni Hamida na limang tao
lamang ang magkakasya sa tatlong benches na ito. Maayos
na nakahilera ang mga upuan sa isang tabi at nakaharap ito
sa gitna ng silid. Sa gitna ng silid, bagaman hindi masyadong
naiilawan ng LED ng cellphone, napansin ng dalawa ang iba’t
ibang laki at haba ng mga kadenang nakalambitin ang mga
dulo sa kisame ng silid. Ipinadaan naman ni Jason ang LED
ng cellphone niya sa dingding ng pader at bumulaga sa kanya
ang iba’t ibang haba, laki, at kapal ng mga kutsilyo, martilyo,
paet.
Isang bumbilya lamang ang nasa gitna ng silid.
Lumalakas ang kabog sa dibdib ni Hamida. At dahil sa dilim
sa loob ng silid, hindi napansin ni Hamida na nasa likuran
pala niya ang isang silyang gawa sa matigas na kahoy at bigla
siyang napaupo rito. Nauntog siya sa bakal na itaas na bahagi
ng sandalan ng upuan. Nasa gitna ng silid ang upuan. Mabilis
na napatakbo si Jason kay Hamida dahil narinig nito ang
lagatok ng ulo ng babae sa bakal.
“Girl, ayos ka lang? My god let’s get out of here!” ang
alo ni Jason.
Tumayo si Hamida sa kinaupuan niya at sinipat ito.
“Astagfirullah!” ang bulalas ni Hamida.
“This is crazy. This is madness!” ang nasabi lang ni
Jason sa sarili niya. “How come na may garrotte sa mansiyon?”
Nakapa ni Hamida ang mga buhok na nasabit sa screw
ng garrotte. “Babae! Babae ang huling pinaggamitan nito!”
Iginala ng dalawa ang LED ng cellphones nila sa loob
ng silid. Isang guillotine ang nasa isang bahagi ng silid, tulad
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nang ginamit sa French Revolution na nakikita ni Jason sa
mga textbook ng History. May isang mahabang mesang gawa
sa bakal na makikita lamang sa mga morgue ang nasa isang
gilid, isang lumang electric chair naman ang nasa kabilang
sulok. At sa mga pader ng silid, iba’t ibang uri ng kultsilyo,
kadena at isang gamit na nakita na ni Hamida sa mga halal
na katayan ng baka na gumagamit ng kuryente upang kitilin
ang hayop.
Naduduwal si Jason at nakaramdam siya ng hilo. “This
is a sick place! A sick place!”
Mabilis na umakyat ang dalawa sa hagdan at
nagdesisyon na silang bumalik sa kanilang silid. Malapit
nang magbalik ang kuryente sa siyudad at magbubukas na
ang mga surveillance camera at audio ng mansiyon. Dali-dali
naglakad ang dalawa pabalik sa kanilang kuwarto. Dahil
pareho silang nagmamadali at binabalot ng agam-agam at
takot pareho nilang hindi mahanap ang daan pabalik dahil
tila magkakapareho na ang mga daan sa lagusan. Bukás pa
rin ang pintuan ng kuwarto ni Mrs. Weil at naririnig pa rin nila
ang mga hilik ng lalaki sa loob ng silid niya.
Si Hamida ang nakahanap ng lagusang patungo sa
silid nilang dalawa. Dali-daling umakyat ang dalawa, isinara
ang pinto ng lagusan at ibinalik ang Persian rug na pangkubli.
Sa sobrang hapo at kaba napahiga ang dalawa sa Persian
rug at hindi nila alam kung matatawa ba sila sa tuwa dahil
nakalabas sila ng lagusan o pahuhupain ang takot sa kanilang
mga dibdib sa kanilang natuklasan.
“I will never do that again, promise,” nasambit lang ni
Jason habang nakahilig sa malambot at makapal na Persian
rug. Hindi na nakapagsalita si Hamida.
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Hinayaan na lamang ng dalawa na nakasalampak ang
kanilang mga katawan sa ibabaw ng Persian rug hanggang
sa biglang nagbukas ilaw, ang electric fan, at napasigaw sa
saya ang mga kasambahay sa ibaba. Bumalik na muli ang
ilaw sa siyudad at buhay na muli ang mga tenga at mata sa
loob ng mansiyon.
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agdesisyon sina Hamida at Jason na lumabas ng
mansiyon at magtungo sa isang lugar na puwede
nilang makausap ang Sacred Circle. Nagpadala na
ng text message si Hamida at Jason sa Sacred Circle na nasa
labas. Nagdesisyon ang grupo na ang kambal ang susundo
kay Betchay sa Balay Negrense.
Nagpaalam ang dalawa kay Manang Seling na
mamasyal sa Silay at kukuha ng mga lawaran. Nagpaalam
din sila na sa hapon na babalik at huwag nang mag-abala ng
tanghalian para sa kanila.
Sa Mac Shawarma District, isang restoran sa harap
mismo ng simbahan sa National Highway magkikita-kita ang
Sacred Circle. Dito rin nila pagpaplanuhan ang gagawing mga
hakbang upang matapos na ang ipinagagawa sa kanila ni
Ma’am Soraida tungkol sa multong nagpapakita sa bisperas
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ng parada sa Bacolod City at kung paano nila isasalba ang
mga sarili nila sa tiyak na panganib sa mansiyon habang
naghahanap ng kasagutan tungkol sa multo sa Balay
Negrense.
Nang dumating sina Hamida at Jason sa restoran,
naroroon na si Baloy at naghihintay. Makalipas ang halos
kalahating oras dumating din ang kambal. Si Betchay na
lamang ang kulang. Makalipas ang mahigit kalahating oras
nagdesisyon na ang grupo na ang kambal ang magtutungo sa
Balay Negrense para sunduin si Betchay. Inihanda na rin ng
naiwang Sacred Circle sa restoran ang internet at Skype para
makasali rin sapulong si Ma’am Soraida na nasa Maynila.
Mabilis na nakabalik ang kambal. Kasama na nila si
Betchay. Lumapit si Baloy sa manager restoran at inalok ito
na bibilhin niya ang lahat ng shawarmang nasa estante sa
kondisyon na isasara nila ang tindahan sa loob lamang ng
isang oras. Nagkataon na wala ring ibang kostumer ang
restoran. Napa-oo naman niya manager at isinara ang pinto
ng tindahan at inilagay ang ‘CLOSED’ sign sa harap.
Kumpleto na sa mesa ang Sacred Circle at mayroon pang
labing limang minuto na hihintayin para makasali sa Skype
si Ma’am Soraida. Nasa klase pa raw ang guro sa Maynila.
Habang naghihintay, hindi malaman ng Sacred Circle kung
paano at saan sila magsisimula at kung paano nila mabubuo
ang lahat ng mga nasagap nilang detalye sa mga nagdaang
oras at kung paano sila kikilos at makikisalamuha sa loob ng
mansiyon pagkatapos ng lahat.
“Ang mahalaga muna sa ngayon ay dapat na buo at
buhay tayong Sacred Circle na makababalik ng Maynila,”
paliwanag ni Betchay sa grupo. “We cannot afford to lose
127

anybody sa case na ito. We’ve been through a lot of cases
before…ito lang ang hindi natin napaghandaan.” At dito na
hinalukay ng grupo ang dahilan, hindi nga sila nakapaghanda.
Ang buong akala nila, simpleng problema lang sa multo ang
reresolbahin nila. Wala sa hinagap nila na isang pala itong
kaso ng pagpaslang at hindi lamang isang tao ang kasangkot
kundi isang grupo marahil.
Nagkaisa ang Sacred Circle na ang mansiyon ay
isang ‘front’ lamang ng grupo ng mga tao sa komunidad na
nagpapalabas sa piling mga manonood ng isang ‘live show’.
“Live show?” ang tanong ni Baloy. Hawak pa rin ang
bag ng Rustan’s at naroroon ang lahat ng kanilang mga armas.
“Oo, palabas ng totoong physical torture,” paliwanag
ni Hamida. “Nakita namin ni Jason ang lahat sa chamber.
Kumpleto sila sa kagamitan at totoong mayroong audience.”
“Si Celina ang pinakahuling biktima nila. Garote ang
ginamit sa pagpapahirap kay ate girl, habang may mga
manonood,” dagdag ni Jason.
Ipinaliwanag ni Azalea na marami nang nawawala
sa mansiyon simula pa noong 1980s; palagi, tuwing bisperas
ng Masskara Festival sa Bacolod City. Natigil lamang ang
pagkawala ng mga bisita, pagpapatuloy ni Azalea, noong
panahon ni Cory Aquino.
“Dahil nawala si Marcos—at naupo sa puwesto ang
mga sumusuporta kay Cory, na mula rin sa isang mayamang
pamilya. Ang nakuha namin ni Azalea, Mrs. Weil and her
family went to the States after the Marcoses left the country.
Doon lamang natigil ang pagkawala ng mga bisita sa
mansiyon,” dagdag ni Anna. “And yes, they are a group of
people conniving for this freak show!”
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Si Hamida ang palaging nagsisilbing tala-sulat ng
grupo. Nasa notebook niya ang lahat ng mga ideya at detalye
ng inilalad ng bawat isa. Matapos ang pagpupulong, maguusap sina Hamida at Betchay upang buuhin ang lahat-lahat
ng detalye para sa isang case. Dito magsisimulang magplano
ng mga susunod na hakbang ang Sacred Circle.
“Pero sino ang lider ng grupong ito?” hindi na nakatiis
si Betchay. Nais na niyang makita ng buo ang mukha ng
kalaban.
“Hindi si Mrs. Weil,” sagot ni Anna. “Nagtatrabaho siya
sa isang tao. Ang tao na ‘yon ang pinaka-leader ng grupo.”
Nagsalita na si Baloy na kanina pa nakikinig sa usapan.
“Si Dr. Benipayo. He is the leader.”
Nagtaka ang lahat sa pahayag ni Baloy.
“Nasa airport pa lang tayo sa Maynila, natitiktikan na
nila tayo. Remember Gerald?” pagpapatuloy ni Baloy. “Siya
ang anak ni Mrs. Weil.”
At dito na rin inilabas ni Anna ang nalalaman nila
kay Dr. Benipayo at ang pagbabalat-kayo nitong propesor sa
Unibersidad ng Santo Tomas sa Maynila. “It’s right under our
noses; he is a hoax.”
“So, what now?” tanong ni Baloy. Ito rin ang tanong
nilang anim, ano na ngayon ang gagawin nila at ang mga
susunod nilang hakbang, ano ang landas na tatahakin ng
kaso ng multo at sa nagaganap sa Balay Negrense ngayon,
ang hindi sadyang pagkakasangkot nito sa kung anumang
krimen na nagaganap sa mansiyon.
Natahimik panandali si Betchay at nag-isip. “Alam
ko na ang ipinunta talaga natin dito—at inaasahan naman
nating lahat—ay ang misteryo ng multong nagpapakita kay
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Mrs. Weil sa bisperas ng parada sa Bacolod City. Pero isang
palaisipan pa rin sa akin ang sinabi ni Billy kanina. Ang
nakaaalam at nakakakita lang sa multo ay iyong mga nasa
loob ng mansiyon. At isa pa, si Sir Pablo—tila may nalalaman
siya sa mga gawain ni Mrs. Weil at sa mansiyon at alam niya
rin ang multo sa Balay Negrense.”
“I think tama si Betchay. Hindi natin puwedeng
ihiwalay ang krimeng nagaganap sa mansiyon at ang
multong nagpapakita kay Mrs. Weil. My God! For all we
know, connected itong dalawa sa isa’tsa,” si Jason na ang
nagsasalita ngayon. Siya talaga ang dinala ng grupo dahil alam
nilang kaya niyang mag-séance at mabigyan ng kasagutan
ang misteryo ng multo. “Simple lang ang gusto ni Mrs. Weil:
ang hindi na magpakita sa kanya ang multo at hindi na siya
gambalain nito. Pero paano kung ang solusyon sa problema
niya sa multo ay siya ring magpapatigil sa mga gawain nila?”
Biglang pumasok sa alaala ni Betchay ang sinabi ni Sir
Pablo: na may sumpa sa pamilya ni Mrs. Weil, ang multo. At
kung bakit iniiwasan ng mga tao, o kinatatakutan ng mga
taga-Silay na pag-usapan ang multo ay dahil may kinalaman
ito sa krimen ng mansiyon. Ayaw lang madawit ng mga tao sa
gulo o mapagbuntunan ng galit ng mga nasa mansiyon at ng
mga kasangkot nila.
Patuloy ang diskusyon ng anim at isa-isa nilang
hinihimay ang bawat detalyeng na nakalap nila sa nagdaang
mga oras sa mansiyon. Ito ang piling panahon ng Sacred Circle
na lumalabas ang pagkakaibigan nila sa isa’t isa, sa ganito nila
pinapanday ang samahan nila bilang grupo: ang maupo sa
bilog at pag-usapan ng masinsinan ang kasong hinahawakan
nila. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan na nila ng
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tulong ni Ma’am Soraida dahil wala nang patutunguhan ang
diskusyon nila. Kailangan nila ang guro upang gabayan sila
sa mga susunod nila pagkilos. Tumunog ang Skype at handa
nang makipag-usap sa kanila si Ma’am Soraida.
Bumati ng nakasanayan nang ‘Assalamu alaykum’ ang
guro na tanging si Hamida lamang ang sumasagot ng tama.
Nagsimulang magpaliwanag si Betchay sa mga nangyayari.
Taimtim na nakinig ang guro. Sa loob ng tatlumpung minuto,
si Betchay lamang ang nagsasalita, hindi nagsalita si Ma’am
Soraida. Nang matapos magpaliwanag ni Betchay, nagtanong
ito kung ano na ang susunod nilang hakbang.
“Baloy,” ang unang salitang lumabas sa bibig ni Ma’am
Soraida. “Kumusta ang mga armas na nakuha mo?”
Nahinuha ng lahat na delikado na nga ang misyong ito
sa Silay.
Nagsalita si Baloy. “Ma’am Rhaids, ladies’ guns lang
ang nakuha at ilang matutulis. Hindi ko akalain na ganito
pala ang sasalubong sa amin dito. I thought this is just about
the ghost.”
“Can you ask your father to renegotiate with the
provider?” kasunod na tanong ni Ma’am Soraida. Seryoso na
ang boses nito.
“Yes, I can. However, Ma’am Rhaids, nasa Germany si
Papa. And I can’t go back sa contact, you know naman the
drills: iba ang maghahatid at iba ang kukuha pagkatapos. We
can renegotiatie but it will take two to three days pa—and
Papa’s contact is outside Bacolod, far from Silay.”
“Masyado nang matagal for us,” ang nasabi lang ni
Ma’am Soraida. “We have to resort to our best option so far.”
Alam nilang lahat kung ano ang ‘best option.’
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Tumunog ang Skype at handa
nang makipag-usap sa kanila
si Ma’am Soraida.
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“Ma’am Rhaids,” mabilis na sumingit si Azalea sa
usapan. “We have to consider that the house has historical
value to the community. Burning it may have an impact to the
community.”
“Az, you did not do your homework. Mrs. Weil’s
mansiyon is not among those old mansions and houses in
Silay. Itinayo lang ‘yan noong panahon ni Marcos. It has no
significant historical value except that it stands as a monument
of Marcos’s dictatorship and its shameless cronyism culture
na pumaslang noon sa sugar industry ng Negros. Burn it in
case na magkagipitan.
“Based on your explanation, Betchay, we have no other
option but toresolve both tracks: ang multo at ang krimen ng
mansiyon ni Mrs. Weil. They are connected and we cannot
get away from the fact that they are interconnected. The
ghost will provide us more clues regarding the murders
committed inside the mansion at sigurado ako, ang gawaing
ito sa loob ng mansyon ay may kinalaman sa multo. Sa multo,
Jason can work on this. Paano siya mapapatahimik, paano
siya mapakikinggan at mapaaalis. Sa krimen sa mansiyon, of
course: kailangan maisuplong ito sa batas—kung hindi pa sa
kanila ng batas. Again: I have to ask you this: is there a need to
stop them?” Ito palagi ang tanong ni Ma’am Soraida sa Sacred
Circle sa tuwing may hinahawakan silang kaso: moral ba
ang gagawin nila na pigilan ang anumang gawain ng ibang
tao—o kung makabubuti ba sa mas nakararami kung gagawa
sila ng paraan para itigil ang gawain.
“Sa aking palagay, kung hindi naman ito
nangangahulugang our lives are in danger—at matagal na
pala itong nagaganap sa siyudad at wala namang nagiging
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epekto sa pamumuhay ng mga tao sa komunidad and in
fact, I think this will involve some people in their society na
hinahangaan nila at pinagkakautangan ng loob—I don’t think
it is necessary to stop the activities and focus on the ghost,”
si Baloy, ang palaging pragmatiko, ang iiwas sa gulo kung
makaiiwas. Kay Baloy kasi ang gulo ay nangangahulugan ng
karahasan.
“Pumapatay sila ng tao—they should be stopped,”
sabad naman ni Anna. At ito na rin ang magiging boto ni
Azalea.
“For me, dapat silang pigilan. Ipakulong kung maaari.
Ayaw ko pa rin sa lahat ng uri ng karahasan sa kapwa,”
paliwanag ni Hamida. “And I don’t think their form of violence
is necessary.”
“I go with Hamida. Nakita ko rin ang torture room—
nakakatakot. And we should ask for police help,” boto naman
ni Jason bilang nakasama ni Hamida na natuklasan ang
lagusan sa mansiyon.
Si Betchay na lamang ang hindi pa nakakaboto. Lahat,
maliban kay Baloy, ay bumutong dapat ngang pigilan ang
gawain sa mansiyon, sa kahit na anong paraan. “I think they
should be stopped—ang mga pamamaraan nila upang punan
ang pangangailangan ng kanilang mga buryong ay talagang
marahas, Ma’am Rhaids. Magdadalawang-isip pa ako kung
isa sa ‘kanila’ ang ilalagay nila sa garrotte para sa aliwan.”
Si Ma’am Soraida na rin ang nagpaliwanag sa Sacred Circle
ng mga butas na kailangan nilang punan upang mas lalo
pang maunawaan ang nangyayari sa Balay Negrense at sa
mansiyon. Taimtim na nakinig ang grupo sa paliwanag ng

134

guro. Nakasara pa rin angrestoran at nasa labas ng tindahan
ang mga cashier at waiter. Isa sa mga dapat malaman ng
Sacred Circle ay kung paano isinasagawa ang ‘torture’ sa
basement ng mansiyon—ano ang nakukuha nila rito—
imposibleng ‘aliwan’ lamang ito para kina Mrs. Weil at sa
mga kaibigan niya, maaaring may pera rin sa mga palabas
na ito. Dapat ding malaman ng grupo kung sinu-sino ang
mga kasangkot at dapat nilang malaman kung sino ba talaga
ang pinuno ng grupo. At ang pinakahuling paalala ni Ma’am
Soraida sa grupo ay ito: kung ano ang ginagawa nila, ito rin
ang magpapabagsak sa kanila.
“May mga tanong ba pa kayo?” Ito palagi ang
pamamaalam ni Ma’am Soraida sa Sacred Circle. “Kung
wala na I have to go…kailangan kong bumalik sa klase, baka
nagkakagulo na ang mga bata…”
“Ma’am Rhaids!” ang pahabol ni Jason.
“Yes, dear?”
Nahiya si Jason at tila may pumipigil sa kanyang
sabihin ang mensahe na nais ipahabol kay Ma’am Soraida;
tinapik nito si Betchay. “ Girl, ikaw na ang magsabi…please.?”
“Come on, Jason, I need to go…” Ang pagpupumilit ni
Ma’am Soraida.
Si Anna na lang ang nagsalita. “Ang gusto pong
malaman ni Jason, Ma’am Rhaids, ay ano na naman raw po
ang ‘catch’ sa lahat ng ito this time?”
“Thailand, Cambodia, Myanmar.” ang tugon ni Ma’am
Soraida. “And that includes your Christmas bonus.”
Napanganga ang lahat sa gulat, sa pananabik.
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pang hindi mahalatang sabay-sabay na nawala ang
Sacred Circle, bumalik sila sa mansion nang may tigisang oras na pagitan. Unang dumating sa mansiyon
sina Anna at Azalea. Nang dumating ang kambal sa mansiyon,
sinalubong sila ng napakaraming mga sasakyan at bisita na
grupo kung pumasok sa bakuran ng mansiyon. Napansin
na kaagad ng dalawa si Manang Seling na nag-aabang sa
pintuan ng mansiyon. Kinawayan sila ni Manang Seling na
nagsabing sa likod ng bahay sila magdaan dahil punung-puno
na ng bisita ang bahay.
“Pasensiya na ha? Marami na kasing bisita si Senyora,”
ang salubong ni Manang Seling sa kanila.
Inihatid sila ng matanda sa pintuan sa likod ng
mansiyon. Nang makapasok ang dalawa, dali-dali silang
nagtungo sa kanilang silid. Dala na ni Anna ang baril mula
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kay Baloy at si Azalea naman, ang matalas na jungle knife.
Mas maingat na sila ngayon dahil alam nilang kahit na
anong oras may mga lalabas sa lihim na pinto sa ilalim ng
Persian rug sa kanilang silid. Naalala rin ni Anna ang mga
lalaking kumuha sa kanya sa isang restoran kanina sa Lacson
Avenue. Nagpahayag ang mga ito ng babala na dadalo rin sila
ngayon sa isang piging sa mansiyon. Sa ganoong paraan din
pinapasok ni Manang Seling sina Baloy, Hamida at Jason, at
Betchay nang dumating sila sa mansiyon.
Walang magbabago sa mga kilos natin, paalala ni
Betchay. Ngunit ang hindi inaasahan ng Sacred Circle ay
ang biglaang pagkakaroon ng piging sa mansiyon. Hindi ito
nabanggit ni Mrs. Weil at wala silang nakitang pagka-abala sa
mansiyon nitong umaga para sa paghahanda sa gaganaping
piging ngayong gabi.
“Ay! Nagpatawag lang si Senyora ng party! Ganyan
talaga si Senyora lalo na’t darating ngayong gabi ang anak
niya mula sa Maynila,” paliwanag ni Manang Seling kay
Betchay nang tanungin ito kung para saan ang party.
Pero alam ni Betchay na ang party na ito ay para
talaga sa isa na namang palabas sa kubling silid sa ibaba ng
mansiyon, palabas para sa piling mga bisita ni Mrs. Weil. At
dahil hindi naman imbitado ang Sacred Circle nanatili sila sa
kanilang mga silid. Mga alas-siyete ng gabi nang katukin ang
kanilang mga silid ng isa sa mga kasambahay at inanyayahan
sila sa isang hapag na inihanda para sa kanila sa sala, sa
kanilang palapag. May lechon, leche plan, arroz valenciana,
pasta, ilang botelya ng tubig, tatlong pitsel ng pineapple juice
at mga prutas ang nasa hapag. “Mayroon bang sofdrinks?”
impertinenteng tanong ni Anna sa kasambahay.
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“Naku, ma’am, hindi po nagpapapasok ng softdrinks
sa mansyon si Senyora. Champagne po?” ang biro lang babae
at dali-dali itong bumaba.
Sabay-sabay na naghapunan ang anim at nagkaroon
din sila ng pagkakataon na magkuwentuhan. Naririnig nila
ang ingay ng mga tao sa ibaba. Nais sanang sumilip ni Betchay
kung sinu-sino ang mga bisita sa ibaba ngunit pinaalalahanan
siya ni Hamida na maraming surveillance cameras at audio sa
mansiyon. Kaya’t kunwari’y nagkukuwentuhan sa harap ng
hapag pero pinakikinggan naman nilaang mga kuwentuhan,
ingay, at pagpapakilala ng mga tao sa ibaba sa kanilang mga
pagtawa, pagtili, at malalakas na pagbati.
Halos isang oras ding nanatili ang anim sa mesa
hanggang sa isa-isang nagpasukan sa kani-kanilang silid.
Iisa lang ang napagkasunduan nilang drills pagpasok sa
kani-kanilang mga kuwarto. Ang isa sa kanila ang matutulog
ng apat na oras, habang ang isa ay mahimbing na natutulog.
Pagkatapos ng apat na oras, ang isa naman ang matutulog.
Isa sa kanila ang may hawak ng baril at isa naman ang may
hawak ng jungle knife. Ang gising ang siyang may hawak ng
jungle knife. Napagdesisyunan ni Betchay na ang gising ang
siyang hahawak ng jungle knife dahil sa oras na umangat ang
Persian rug ang unang lalabas sa pintuan ng sahig ay gigilitan
o pupugutan ng ulo. Mas sanay ang Sacred Circle sa kutsilyo o
anumang matalas kaysa sa anumang pumuputok. Kailangan,
ayon kay Betchay, na mapapatay ang sinuman na lalabas sa
lihim na lagusan sa sahig. Kapag pumutok na ang baril ibig
sabihin hindi na nakayanan ang pagpatay sa mga lumalabas
sa pinto o higit pa sa dalawang tao ang mabilis na lumabas
pintuan. Ang putok na rin ng baril ang magsisilbing tawag sa
iba pang kasapi ng Sacred Circle at sumaklolo.
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Alam ng Sacred Circle na ang sinumang kukunin ng
pintuan na ito ay papatayin din. Pinakatatagong lihim ng
mansiyon ng pamilya ni Mrs. Weil ang mga kubling lagusan.
Kung may bubuhayin man sila na nakaaalam at dinala sa
lagusan, tiyak na mabubulgar ang lihim ng mansiyon, ang
aliwan ni Mrs. Weil at ng mga kaibigan niya.
Ngunit sa silid ni Jason at Baloy, iba ang nagaganap.
Gising na gising si Jason at madilim sa loob ng silid. Tanging
tatlong nakatulos na kandila ang nagbibigay ng liwanag sa
silid. Ngayong gabi, tatawagin ni Jason ang multo sa katabing
Balay Negrense na nagpapakita sa mansiyon ni Mrs. Weil. At
sa tabi ni Jason naroroon naman si Baloy at nakatalungko.
May hawak itong lapis at sketch pad. Ilalarawan ni Jason
ang makakausap niyang multo at iguguhit naman ito ni
Baloy. Sinadya ni Baloy na maupo sa ibabaw ng Persian rug
at sa pagitan ng kanyang binti nakakubli sa ilalim ng suot
na malong na pantulog ang baril sa kabilang binti ang jungle
knife.
“Baloy, kahit na anong mangyari huwag mong
hahayaang mamatay ang mga sindi ng mga kandilang ito,
ha? Ito ang magsisilbing tanda ko kung saan ako babalik.
Maglalakbay ako patungo sa daigdig ng mga multo—pero
nasa tabi mo lang ang beauty ko. Keri?” Nakaupo sa upuan
si Jason at namamagitan sa kanilang dalawa ni Baloy ang
tatlong kandila.
“Keri. Game na,” ang sagot ni Baloy. Bukás ang bintana
ng kanilang silid kaya’t malayang pumapasok ang malamig
na hangin.
“Baloy, ‘yung lighter dapat nasa tabi mo dahil pumapasok
ang hangin sa loob ng kuwarto,” ang paalala ni Jason.
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Nararamdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok
sa malaking bintana at yumayakap ito sa kanya na
nagpapanginig ng kanyang mga buto sa tagiliran. “Baloy…
Baloy…” paulit-ulit na tinawag ni Jason ang kaibigan na
nakayuko sa harap niya. Nakatanghod lang si Baloy at hindi
gumagalaw. Nasa hita pa rin nito na nakapatong ang sketch
pad at sa kabilang kamay ang lapis. Nakayuko si Baloy at tila
wala nang buhay dahil hindi ito tumutugon sa kanya. Alam ni
Jason na wala na siya sa daigdig ng tao, na hindi si Baloy ang
nasa harapan niya.
Tumayo si Jason sa kinauupuan niya at lumapit sa
bintana. Tinanaw ang Balay Negrense. Iginala niya ang
mga mata sa bakuran nito na naabot ng kanyang paningin.
Walang tao at tahimik ang buong bahay bagaman nakikita
niyang bukás ang mga ilaw sa ilang bahagi ng bahay. Lalong
lumalakas ang ihip ng hangin na nagpapanginig ng kanyang
mga kalamnan at buto. Biglang may kumatok sa pinto, tatlong
malalakas na katok. Lumapit si Jason sa pintuan at binuksan
ito. Isang matandang babae ang tumambad sa kanya.
“Ano ang kailangan mo sa akin?”
Hindi sumagot ang matandang babae. Nakamata lang
sa kanya ang mga mata ng taong gulat na gulat. Kahit nasa
harapan niya ang matanda at natingin sa kanya, alam ni Jason
na ang tingin nito ay tumatagos sa kanya—diretso at dilat na
dilat. Inilarawan ni Jason sa kanyang sarili ang hitsura ng
matanda. May mga gatla ito sa noo, hanggang balikat niya
ang taas, naka-itim na damit at saya, walang saplot ang mga
paa. Inilarawan rin niya ang mga mata nito at napansin niyang
may malaki itong nunal sa sentido.
Hinawakan ng matanda ang kanang kamay ni Jason
bilang pagyakag. Tumalikod ang matanda sa kanya habang
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“Baloy…Baloy…” paulit-ulit na
tinawag ni Jason ang kaibigan na
nakayuko sa harap niya.
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papalayo na hawak ang kanang kamay niya. Nilingon ni
Jason ang kinauupuan ni Baloy at nakita niya ang kaibigan
na tila tuod itong nakasalampak sa sahig. Nang humarap si
Jason sa matanda na may akay-akay sa kanya, nakita niyang
nagdurugo ang likod nito, bumubulwak ang dugo mula sa
likod nito at tumatagas hanggang sa kanyang puwitan at
mga binti. Nagkakalat ang dugo sa mga nalalakaran niyang
bahagi ng sahig.
Akay-akay ng matanda si Jason hanggang sa
makarating sila sa hagdanan pababa. Naalala niya ang mga
paliwanag ni Anna noong nakaraang gabi—ang tungkol sa
oro, plata, mata at ang lahat ng hagdanan sa mansiyon ni Mrs.
Weil ay natatapos palagi sa mata. Bago pa man makarating
si Jason sa unang palapag, sa isang bahagi ng hagdan,
nakatayo ang isang lalaki—basag ang bungo at ay saksak ng
philip screw sa dibdib. Nakatamata rin ang lalaki sa kanya.
Inilarawan niya sa sarili ang matandang lalaki maging ang
kulay ng damit nito.
Inaasahan ni Jason na makikita niya sa unang
palapag ng mansiyon ang maraming bisita ni Mrs. Weil dahil
may piging ngayong gabi. At hindi nga siya nagkamali ng
inaasahan. Paghakbang niya sa sahig ng unang palapag, sa
mata, mula sa hagdan narinig na niya ang tugtog ng Boogie.
Malakas itong naririnig sa buong sala ng bahay. At nakita
nga ni Jason ang napakaraming mga tao. Nakatayo lang sila
at nakatitig sa isa’t isa. May nakaupo sa sofa, may batang
lalaking nakatayo lang sa gilid, may isang babaeng nakaterno pa’t nakaharap naman sa pader, na tila may kinakausap
sa kawalan. Inilalarawan lamang ni Jason ang bawat isang
taong makakapukaw ng atensiyon niya. Inilalarawan niya sa
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kanyang sarili. Ang suot na damit, ang hugis ng mga mata,
ang ilong, ang leeg, ang gupit. Sa tantiya ni Jason halos
limampu ang mga taong nakikita niya sa sala ng mansiyon.
Hawak pa rin siya at akay-akay ng matandang babae.
“Manang, dalhin mo ako sa Balay Negrense sa tawid,”
hiling ni Jason sa matandang babaeng may hawak ng kanang
kamay niya. Huminto ang matandang babae at humarap sa
kanya. “Sa Balay Negrense, Manang…”
“Hindi kita maaaring dalhin doon. Maaari mong
tanawin pero hindi mo maaaring puntahan…”
“Bakit?” At binitiwan ng matandang babae ang kamay
ni Jason.
“Dahil nanggaling ka rito,” ang paliwanag ng matanda.
Tumalikod ang matanda at binaybay pabalik ang hagdan,
paakyat, marahil babalik ito sa pintuan ng silid ng kuwarto
nila ni Baloy.
Nagdesisyong maglakad mag-isa si Jason, pupuntahan
niya ang gate at lalabas. Magtutungo siyang mag-isa sa Balay
Negrense. Nakita ni Jason na bukas ang pintuan sa harapan
ng bahay at tanaw rin niya na bukas ang gate ng kabilang
mansiyon. Lumabas ng mansiyon si Jason at tumawid sa
kabilang kalsada. Walang tao sa kalsada at napansin niyang
bukás ang mga bahay sa paligid, maging ang mga ilaw sa
poste. Nang marating niya ang harapan ng Balay Negrense,
nakita niyang bukas din ang mga pintuan at ilaw nito. Mula
sa kinatatayuan nakikita niyang maraming tao sa loob
dahil may mga anino ng tao na palakad-lakad sa harap ng
bintana. Pumasok sa loob ng bahay si Jason dahil bukas ang
pintuan. Lumalangitngit ang sahig sa bawat hakbang niya.
Kailangan niyang marating ang ikalawang palapag, ang silid
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na kinaroroonanng bintana kung saan nakikita ni Mrs. Weil
ang babaeng nakaputi tuwing bisperas ng parada sa Bacolod
City.
Papaakyat sa hagdanan, nakarinig si Jason ng
malakas na pagkalansing ng mga nag-uumpugang bakal at
kadena. Inaasahan na ni Jason ang makikita niya, sa kung
saan nanggagaling itong ingay. Habang papalapit siya sa
huling baitang upang marating ang ikawalang palapag
lalong lumalakas ang ingay ng kadena. Nang marating niya
ang ikalawang palapag, halos mabingi na siya sa kanyang
naririnig. Malakas ang pagkikiskisan ng mga bakal. Alam
niyang sa likuran niya nanggagaling ang ingay, nakasunod
sa kanya na naglalakad mula pa sa unang palapag, sa unang
baitang ng hagdanan. Hindi niya ito lilingunin dahil alam niya
ang kanyang makikita. Alam niyang hindi siya masusundan
nito dahil ang kaluluwang ito ay habangbuhay na akyatpanaog lang sa mga baitang ng hagdan na kanyang dinaanan
sa loob ng Balay Negrense.
Nagpatuloy sa paglalakad si Jason. Malamig din ang
hangin sa ikalawang palapag ng gusali dahil bukás na bukás
ang mga bintana sa bawat silid ng Balay Negrense. Hinahanap
niya ang silid kung saan ang bintana ay nakaharap sa kuwarto
ni Mrs. Weil sa mansiyon.
Nagpalakad-lakad si Jason sa bawat silid at
napansin niyang may tumatakbong batang babae, parang
nakikipaghabulan at sumusunod sa kanya, sinusuyod ang
bawat silid, humahalakhak at nakikipagtaguan. Nakasuot ng
puting bestida ang batang babae, kulot ang buhok, at patakbotakbo sa bahay na kinukuha ang atensiyon niya. Kung hindi
niya pinapansin ang bata, naririnig niyang sinisitsitan siya
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nito. Nang marating ni Jason ang isang silid na ang bintana
ay nakaharap sa silangang bahagi ng bahay, nakita niya ang
isang babaeng nakaupo sa gilid ng kama, humihikbi. Impit na
iniiyakan nito ang batang nakaratay sa kama. Nilapitan ni Jason
ang babae at ang kama. Nakita niya na ang batang babaeng
tumatakbo-takbo kanina sa mga silid ang siyang nakaratay sa
kama. Dilat ang batang babae sa kama at nakalawit sa bibig
ang naagnas na dila. Nakamata ito sa kanya at ang tanging
gumagalaw na bahagi ng katawan nito ay ang kanyang mga
balintataw—tila sinusundan nito ng tingin mula sa kanyang
pagkakaratay ang paglapit, paglayo, at paglalakad ni Jason sa
paligid ng kama. Inilarawan ni Jason ang hitsura ng babae at
ng batang nakaratay.
Naibaling ni Jason ang mga mata sa babaeng nakatayo
sa bintana ng bahay na nakaharap sa Cinco de Noviembre St.
Ito ang bintanang matatanaw sa harap ng bahay. Tila may
hinihintay ang babae at nakatanaw sa labas. Tuod lang itong
nakatayo at ang tanging gumagalaw sa katawan nito ay ang
mga kamay nito sa magkabilang gilid ng kanyang katawan.
Nagliliwanag sa dilim ang mga kamay nito na ang palad ay
nakaharap kay Jason na nasa likod. Mabilis na kumukumpas
ng pataas-pababa ang mga kamay na tila kikiwal-kiwal na
buntot ng isda. Nilapitan ni Jason ang babae at tinabihan.
Makapal ang buhok nito na tumatabon sa kanyang mukha. Pilit
na tinatanaw ni Jason ang mukha ng babae upang mailarawan
niya ito sa kanyang sarili. Ngunit nang piliting tingnan ni
Jason ang mukha ng babae, tumambad sa kanya na walang
mukha ang babae. Blangko ang mukha nito at nagliliwanag sa
dilim ang balat sa mukha kung saan naroroon sana ang mga
mata, bibig, ilong, baba. Lumayo si Jason sa babae at tinungo
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na ang kuwartong nakaharap sa mansiyon. Lumapit siya sa
bintana at tinanaw ang mansiyon. Luminga-linga siya upang
makita kung naroroon ang babaeng binabanggit ni Mrs. Weil.
Napansin niya ang batang babaeng tumatakbo-takbo at tila
naglalaro sa gitnang bahagi ng bahay. Ngunit walang babae.
Lumapit sa Jason sa bintana at tinanaw niya ang
mansiyon. Mula rito, nakikita niya silid ni Mrs. Weil.
Idinukwang ni Jason ang mukha niya sa bintana dahil tila
may nakikita siya sa silid ni Mrs. Weil. Maraming lalaki. At
si Mrs. Weil ang nakaupo sa gilid ng kama. May kausap si
Mrs. Weil sa isa sa mga lalaki na tila may inaalok sa kanya sa
kahon na hawak nito. Ipinasok ni Mrs. Weil ang kamay niya
sa kahon at tila may kinuha. Nang inilabas ni Mrs. Weil ang
kamay niya at tiningnan ang mga palad, mga diyamente ito
at mamahaling batong na kumikinang natatanaw ito ni Jason
mula sa kanyang kinatatayuan. Pinilit na makita ni Jason kung
sino ang lalaking kausap ni Mrs. Weil. Ngunit kahati lamang
ng katawan ng lalaki ang nakikita ni Jason dahil natatakpan
ito bintana.
Napansin ni Jason na tumayo sa kama si Mrs. Weil
at humarap sa bintana. Tila may sinisipat si Mrs. Weil sa
Balay Negrense, sa saktong kinatatayuan ni Jason. At dahil
nakadungaw sa bintana ng kanyang silid si Mrs. Weil, kitangkita ni Jason ang ekspresyon sa mukha ng matanda. Matagal
na nakatitig sa kinatatayuan niya ang Senyora. At walang anuano’y napahawak ito sa kanyang bibig at aktong napasigaw.
Bagaman walang naririnig na ingay mula sa kinatatayuan
niya si Jason alam niyang napatili si Mrs. Weil. Lumapit ang
mga lalaki sa kanya sa bintana at napatanaw silang lahat sa
Balay Negrense, sa kinatatayuan niya mismo. Nakita niya ang
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hintuturo ni Mrs. Weil na nakaduro sa kanya, o sa kanyang
kinatatayuan. Nakita niyang bumukas ang ilaw sa silid ni
Hamida at Betchay at nakita niya ang dalawang napatayo sa
kama, nagising marahil sa mga tili ni Mrs. Weil. Napadukwang
sa bintana si Hamida at napatingin din sa kinatatayuan niya
sa bintana ng Balay Negrense. Nakikita niya mula sa malayo
ang panlalaki ng mga mata ni Hamida. Inilabas nito ang
kanyang cellphone at alam niyang kinukunan ni Hamida ng
larawan ang kanyang kinatatayuan. Ganoon din ang mga
lalaki sa kuwarto ni Mrs. Weil. At doon nga nakita ni Jason
na si Dr. Benipayo ang kausap ni Mrs. Weil at siya rin ang
lalaking nag-alok ng mga diyamente sa senyora.
Luminga-linga si Jason para makita kung may katabi
nga ba siyang babae sa bintana ngunit wala naman. Nasaan
ang babae? Ako lang ang nandito sa bintana! Ang paulit-ulit
niyang sinasabi sa kanyang sarili.
Natanaw niya sa bintana na lumabas ng silid si Mrs.
Weil at nagbukas ang ilaw sa kuwarto nila ni Baloy. Nagtungo
si Mrs. Weil sa silid nila ni Baloy upang humingi marahil ng
tulong. Nakita rin niyang lumabas ng silid sina at Hamida
at Betchay at marahil patungo rin sa kuwarto nila ni Baloy.
Napansin niyang nanatili ang mga lalaki sa kuwarto ni Mrs.
Weil. Nakabukas na ang ilaw kuwarto nila ni Baloy at nakita
nga niya ang kaibigan na patuloy na nagdo-drowing at
nakasalampak sa sahig. Nakatayo sa gilid niya si Mrs. Weil,
Hamida at Betchay.
“Huwag! Huwag! Mga bakla huwag ninyong buksan
ang ilaw!” sigaw niya mula sa bintana. Nakita niyang umalis
si Mrs. Weil at marahil pinatay ang ilaw. Nagdilim muli sa
kuwarto at ang tanging nakikita niyang liwanag ay ang tatlong
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kandila. Ngunit mula sa kinatatayuan niya, nakikita niya ang
hugis ng apat na babae sa loob ng silid na tinatanglawan ng
tatlong kandilang may sindi.
Nagdesisyon si Jason na bumalik na sa mansiyon at balikan
ang kanyang silid. Nang marating niya ang ikalawang
palapag ng mansiyon, nakatayo sa pintuan ang matandang
babae. Dali-daling pumasok ng silid si Jason at nakita niyang
muli si Baloy, ganoon pa rin ang postura nito nang iwanan
niya kanina, kayuko, hindi gumagalaw. Naupo siya sa bangko
at tinawag muli si Baloy. Hindi pa rin ito kumikibo. Naisip ni
Jason ang tumayo muli sa bangko at humarap sa bintana at
tanawin ang Balay Negrense. Laking gulat ni Jason nang
makita niya ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng bintana
kung saan siya tumayo kanina at tinanaw ang mansiyon ni
Mrs. Weil. Buhaghag ang mga buhok nito at nakaputing damit
na hanggang braso ang manggas. Nakatitig ito sa kanya at
mula sa kanyang kinatatayuan, alam niyang punong-puno
ng galit ang babae dahil nanlilisik ang mga mata nito na tila
galit-galit sa kanya. Doon nakaramdam ng takot si Jason at
napaatras siya papalayo sa bintana.
Nang tinangka na niyang bumalik sa upuan nakita
niyang may babae nang nakaupo rito ngunit hindi niya
makita ang mukha dahil nakapatong ang mga mukha nito sa
mga palad na nakapatong sa magkadikit na hita. Tanging ang
batok at likod lang babae ang nakatambad sa kaniya.. Alam
niyang humihikbi ang babae dahil marahas ang paggalaw ng
likod nito. Kilala niya ang babae.
“Celina,” tinawag ni Jason ang pangalan ng babae.
Hindi ito lumingon sa kanya at patuloy ang paghikbi. “Girl…
I’m sorry hindi ka namin natulungan…”
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At posturang iyon ni Celina inilibas niya ang isa niyang
kamay at itinuro si Baloy na nakaupo sa harap.
“Ano ‘yon Celina? Ano ang magpapatahimik sa iyo?”
itinuro ng mga daliri ni Celina ang kuwintas na suot ni Baloy
na pag-aari niya. Dali-dali kinuha ni Jason sa leeg ni Baloy ang
kuwintas at ilalagay niya ito sa ulo ni Celina. Nang makuha
niya ang kuwintas tinangka ni Jason na isuot ito sa ulo Celina.
Ngunit paano niya isasabit sa leeg ng babae ng kuwintas sa
pusturang ganito?
“Itaas mo ang ulo mo Celina at ibabalik ko na sa iyo ng
kuwintas mo. Makababalik ka na rin sa inyo, sa Davao.”
Iniangat ni Celina ang katawan niya upang maibalik ni
Jason sa leeg niya ang kuwintas. Ngunit laking pagtataka ni
Jason nang maiwan ang ulo ni Celina sa mga palad niya na
nakapatong sa kanyang mga binti. Nakita rin niyang patuloy
ang pagbulwak ng dugo sa dibdib ni Celina kung saan
naroroon ang dati niyang mga suso. Napapikit si Jason dahil
tila bumabaligtad na ang sikmura niya hanggang sa nabuwal
na siya sa gilid ng silya hanggang sa naramdaman niya na
lamang na bumagsak ang katawan niya sa sahig.
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ang dumilat si Jason tumambad sa harap niya ang
Sacred Circle at nakaupo silang lahat sa gilid ng kama.
Iginalaw niya ang katawan niya at saka lamang niya
napagtanto na nakahiga na pala siya sa kama. Napansin din
ni Jason si Mrs. Weil na nakaupo sa silya sa gilid ng kama.
“Are you okay, my dear?” ang bati sa kanya ni Mrs.
Weil. Hindi ito tumatayo sa kinauupuan niya at napansin ni
Jason na hawak niya ang skectch pad.
“May nakikilala po ba kayo sa kanila?” ang tanong
ni Jason kay Mrs. Weil. Nais niyang malaman kung sino sa
mga nakita niyang multo sa Balay Negrense at mansiyon ang
babaeng nagpapakita kay Mrs. Weil tuwing bisperas ng pista
sa Bacolod.
“Wala,” mariing tugon ni Mrs. Weil. Napailing ito at
tahimik na lumabas sa kuwarto at padabog na ibinagsak ang
sketch pad. Walang nagsalita sa Sacred Circle.
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Binuksan ni Jason ang sketchbook
at binuksan sa huling pahina, ang
huling larawang iginuhit ni Baloy.
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“It was thirty faces in total,” si Baloy na ang bumasag
sa katahimikan. “Hanggang ngayon namamanhid pa rin ang
mga kamay ko. I will never do this again for your in a hundred
years, bakla.”
Tumayo si Jason sa kama at kinuha sa silya ang sketch
pad.
“You were unconscious for almost two hours,”
napatingin si Betchay at ang buong Sacred Circle sa loob ng
silid. “And papatapos na rin ang party sa ‘baba. We all know
na may magaganap na naman ngayong gabi.”
Binuksan ni Jason ang sketchbook at binuksan sa huling
pahina, ang huling larawang iginuhit ni Baloy. Tumambad sa
kanilang lahat ang mukha ni Celina.
“I know,” ang nasabi na lamang ni Jason. “And we
should be ready.”
Wala na ang mga tawanan, paglalakad, at pag-uumpugan ng
mga baso’t pinggan sa unang palapag ng mansiyon, narinig na
rin ng Sacred Circle na isa-isa nang lumalabas ng bakuran ng
mansiyon ang mga sasakyan. Unti-unti nang nangingibabaw
ang huni ng mga kuliglig at ang madalang na pagdaan ng
mga sasakyan sa National Highway. Lagpas alas-dose na ng
gabi at nakahiga na kanya-kanyang mga kama ang Sacred
Circle.
Ganoon pa rin ang gagawin nila sa loob ng kanikanilang mga kuwarto: ang gising ang siyang may hawak ng
matalas na jungle knife at ang matutulog ang may hawak ng
baril. Ulo ng sinumang lalabas sa lihim na lagusan sa ilalim ng
Persian rug ang unang tatargetin ng gising. At kung sakaling
magkagipitan, kailangan may baril na pumutok at ito na rin
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ang senyales ng paghingi ng tulong mula sa ibang Sacred
Circle sa katabing mga silid.
“Hamida,” bulong ni Betchay sa katabi. “Hindi ako
makatulog.”
Isang buntong-hininga lang ang isinagot ni Hamida.
Alam ni Betchay na gising ito dahil siya ang nakatokang may
hawak ng jungle knife.
“Parang may mga matang nakatingin sa atin. Parang
hindi lang tayo ang tao sa loob ng kuwarto.”
Humarap si Hamida kay Betchay. Hawak pa rin nito ang
jungle knife sa ilalim ng kumot. “Hindi ko alam, Betchay. But
I am a bit frustrated kasi mukhang hindi natin mare-resolve
ang talagang ipinunta natin dito. Ang labo ng paliwanag ni
Jason tungkol sa babae sa bintana ng Balay Negrense.”
“Bukas ng umaga malalaman din natin ang lahat kay
Sir Pablo...kung magiging tahimik ngayong gabi.”
Habang nagsasalita si Betchay nakarinig silang dalawa
ng mga yabag. Malalakas na yabag. Isa, dalawa, o tatlong tao
ang palakad-lakad. Nanggagaling ang mga yabag sa halos
lahat ng sulok ng mansiyon. May naririnig din si Betchay at
Hamida na mga pagbulong—babae at lalaki na tila nag-uusap.
Alam ni Betchay at Hamida na naririnig din ng Sacred Circle sa
kabilang kuwarto ang mga ingay na ito sa ikalawang palapag
ng mansiyon, alam nila na may magaganap na namang
palabas ngayong madaling-araw, doon sa lihim na lagusan,
sa lihim na bahagi ng mansiyon. Mas lalong humigpit ang
paghawak ng dalawa sa kani-kanilang mga armas.
May pintuang lumangitngit—bumukas at pagkatapos
isang malakas na paghampas na nagsara.

153

Matagal na naghintay ang dalawa na umangat ang
Persian rug at magbukas ang sahig. Handa silang tambangan
ang sinuman na lalabas sa lagusan.
Ngunit nabigo ang lahat ng Sacred Circle sa kanilang
hinihintay. Lumalim ang gabi at narinig na lamang nina
Hamida at Betchay ang pagtilaok ng manok ngunit wala rin
silang naririnig na anumang senyales na may nagaganap sa
ibang kuwarto. Hanggang sabay na naidlip ang dalawa at
ginising na lamang sila ng mga katok sa pintuan ng isa sa
mga kasambahay para mag-agahan sa unang palapag ng
mansiyon. Tahimik na dumaan at lumisan ang gabi maliban
na lamang sa nangyari kay Jason.
Ito na ang araw ng bisperas ng parada sa Bacolod City.
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iniritong itlog, sinangag, danggit, itlog na maalat, at
kutsinta ang nakalatag sa hapag nang bumaba ang
Sacred Circle sa dining area para mag-agahan. Tulad
nina Hamida at Betchay, pupungas-pungas din na humarap
sa pagkain sina Jason, Baloy at ang kambal. Napuyat din
ang apat sa nagdaang gabi. Kape ang hiningi ng anim at
matagal silang nanatili sa mesa at tinapos ang pagkain bago
nagsimulang magkuwentuhan.
“Ate,” si Baloy ang tumawag sa isang kasambahay
na labas-masok sa dining area at naghahatid ng pagkain at
anumang maidudulot sa agahan. “Nasaan si Manang Seling?”
Napansin din ni Baloy ang kanina pang tumatakbo sa
isip ni Betchay. Si Manang Seling ang palaging nag-aasikaso
ng kanilang pagkain at siya rin ang kumakatok sa pintuan
ng bawat silid sa bahay upang gisingin ang mga bisita para
kumain.
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Hindi kumibo ang kasambahay.
Pinagmasdang maigi ni Betchay ang kasambahay.
Yayat ito at humpak ang magkabilang pisngi. Dahil din siguro
sa ingay kagabi sa mga lagusan at party ni Mrs. Weil.
“Ate,” si Anna naman ngayon ang tumawag sa
kasambahay dahil tila hindi nito narinig ang tanong ni Baloy.
“Mayroon lang ho akong ipakikiusap kay Manang Seling.
Nandito po ba siya sa mansiyon?” Nakamata lang si Anna sa
kanyang pinggan, patuloy ang pagnguya habang nagsasalita
sa kasambahay.
Biglang naibagsak ng kasambahay ang hawak niyang
pitsel. Kumalat sa sahig ang laman nitong tubig. Mabuti
na lamang at gawa sa lata ang pitsel at hindi sa ceramic o
babasagin. Napaluhod ang kasambahay upang damputin ang
pitsel. Nang makita Baloy na bumagsak ang pitsel malapit
sa isang paa ng silyang inuupuan niya, sinipa niya ang pitsel
at tumilapon ito sa ilalim ng mesa. Sinundan ito sa ilalim ng
kasambahay at mabilis namang nagtungo sa ilalim ng mesa si
Hamida, pero hindi para tulungan ang kasambahay na kunin
ang pitsel.
Sa ilalim ng mesa, marahas na hinablot ni Hamida ang
kanang kamay ng kasambahay at hinaltak niya ito palapit sa
kanya. Kinabig niya ang leeg ng kasambahay at marahas na
idinikit ang ulo nito sa isang matigas na paa ng mesa. Hawak
ni Hamida ang bread knife at itinutok niya ang matalim na dulo
nito sa pagitan ng mga mata kasambay. Nabasa ni Hamida
ang takot sa mga mata ng kasambahay.
“Alam kong pumapatay kayo ng mga tao sa mansiyon
na ito at kasabwat ka—kayong lahat dito. Nasaan si Manang
Seling?” bulong ni Hamida sa kasambahay. Damang-dama
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niya ang panginginig ng katawan ng kasambahay. “Huwag
kang mag-alala walang makakakita sa atin dito sa ilalim ng
mesa…at huwag na huwag kang sisigaw!”
Hindi nagsasalita ang kasambahay at pinipigilan nito
ang kanyang sarili. Idiniin ni Hamida ang dulo ng kutsilyo sa
balat sa pagitan ng mga mata ng kasambahay. “Mabilis lang
ito…” ang babala niya. “Kaya kong bulagin ang mga mata
mo.”
“Wala na si Manang Seling…wala na siya…kasalanan
ninyo…”
At mabilis na binitiwan ni Hamida ang leeg ng
kasambahay.
“Excuse me!” sigaw ni Hamida. “Ang babaho ng mga
paa ninyo, paki-taas please nang maabot namin ni ate ang
pitsel!”
Sabay-sabay na kunwaring nagsitayo ang lima
sa kanilang kinauupuan at nagtawanan. Lumabas ang
kasambahay mula sa ilalim ng mesa dala ang pitsel.
Pagkatapos ng agahan, lumabas ng mansiyon sina Hamida at
Betchay upang magtungo sa Café 1925 para kausapin sina Sir
Pablo at Cocoy. Nanatili sa mansiyon ang apat. Bago lumabas
ang dalawa, nagpulong ang Sacred Circle sa Facebook.
Nagkasundo sila na sa araw na ito, papasok ang apat sa lihim
na lagusan at siyasatin kung may naganap na naman bang
palabas kagabi at kung mahahanap nila roon ang katawan
ni Manang Seling. Alam nilang anim na patay na si Manang
Seling, ayon na rin sa pahayag ng kasambahay. Sa kanilang
pag-uusap, sinabi ni Azalea na may isa pang silid sa mansiyon
na hindi nila napapasok—ang silid sa ikalawang palapag na
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si Mrs Weil at ang kanyang anak—si Gerald—ang tanging
may susi. Alam nilang isa sa mga hagdan sa lihim na lagusan
ang patungo sa silid na ito. “I’m sure may kinalaman din ang
silid na ito sa multo sa Balay Negrense at sa mga gawain
sa mansiyon,” pahayag ni Azalea. Sina Azalea at Anna ang
papasok sa lihim na silid. Napagdesisyunan din ng grupo na
sina Baloy at Jason ang kukuha ng mga larawan ng lihim
na lagusan, sa mga silid na patutunguhan ng mga hagdan
sa lihim na lagusan, at sa mga lugar kung saan nagaganap
ang krimen. Sina Hamida at Betchay ang mangangalap ng
anumang mahalagang detalye kay Sir Pablo na may kinalaman
sa Balay Negrense, sa mansiyon, at sa mga gawain ni Mrs.
Weil, at ng kanyang mga parokyano.
“Medyo hindi klaro sa akin ang sinabi ng kasambahay
kanina,” sabi ni Hamida kay Betchay habang naglalakad
sila patungo sa Café 1925. Natatanaw na nilang dalawa ang
signage ng restoran mula sa kanilang paglalakad. “Bakit
sinabi niyang kasalanan natin ang pagkamatay ni Manang
Seling?”
Napahinto bigla si Betchay. “Dahil wala sa atin ang
nakuha kagabi nang may mga parokyano na si Mrs. Weil. Alam
nilang nakahanda tayo. Kailangang matuloy ang palabas kaya
isa sa mga kasambahay ang ginamit ng mansiyon.”
“Pero matagal nang naninilbihan si Manang Seling sa
mansiyon.” dagdag ni Hamida. “At naging kasabwat din siya
sa pagkukubli ng mga gawain nila.”
“Hindi ko alam—sigurado ako dahil sa pera,” patuloy
na naglakad si Betchay. “Sa pera lang naman gagawa ng
ganito ang tao sa kapwa niya.”
“Pero mayaman na si Mrs. Weil. In fact, sobrang
yaman!”
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“Alam mo naman, Hamida, na sa bayan nating ito, ang
lahat ng labis na kayamanan ay palaging may kasaysayan ng
kasamaan.”
Nasa harapan na ng Café 1925 ang dalawa at binati sila
ni Cocoy bilang mga unang kostumer sa araw na iyon. Wala
pa sa restoran si Sir Pablo. Ipinakilala ni Betchay si Hamida
kay Cocoy. Napansin ni Betchay na nag-alangang iabot ni
Cocoy ang kamay niya kay Hamida. Lihim na napangiti si
Betchay dahil kakatwa ang paga-alinlangan ni Cocoy kung
iaabot niya ba ang kamay niya o hindi kay Hamida. Suot noon
ni Hamida ang makulay niyang hijab.
“Darating ba si Sir Pablo ngayon, Cocoy?” tanong ni
Betchay. Hindi kasi siya sigurado kung hindi ba pumapalya
si Sir Pablo sa pagdaan sa Café 1925 para mag-agahan at
magbasa ng diyaryo.
“Katapusan na ng mundo kung hindi makararating si
Sir Pablo isang umaga rito,” ang biro ni Cocoy.
Omorder ng dalawang tasang kape si Betchay at
dalawang order ng Tiramisu cake para sa kanila ni Hamida.
Kakausapin nilang dalawa si Sir Pablo tungkol sa kasaysayan
ng Balay Negrense at ng mansiyon—at tungkol kay Mrs.
Weil. Ito ang sinabing pulubi kahapon kay Betchay bago ito
sinagasaan ng rumaragsang kotse, ang mga nalalaman ni Sir
Pablo. Kailangan mapagsalita nilang dalawa ni Hamida ang
matanda.
“Ano ang nangyari kahapon sa harap ng restoran,
Cocoy?” nais na pag-usapan ni Betchay ang pagkamatay ng
pulubi.
“Ay! Oo, may na-hit-and-run kahapon. Pulubi lang,”
ang sabad ni Cocoy.
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Hindi naging kumportable si Hamida sa pagkakasabi
ni Cocoy ng ‘lang’ sa kanyang pagsasalita.
“Kawawa nga,” ang sabad ni Betchay. “Nakausap ko
pa nga siya bago siya pinatay.”
Natahimik si Cocoy. “Nakausap mo ang pulubi?”
“At alam kong pinatay siya,” ang mabilis na tugon ni
Betchay. “Kaya kailangan na naming makausap si Sir Pablo.”
Napansin ni Hamida ang magkahalong pagkabigla at
pagtatanong sa mukha ni Cocoy. Diretso nang magsalita si
Betchay at alam niyang hindi na ito magpapaliguy-ligoy pa.
“Ang huling habilin sa akin ng pulubi bago siya pinatay
ay kausapin ko raw si Sir Pablo dahil may nalalaman siya
tungkol sa multong nagpapakita sa Balay Negrense at sa mga
gawain nina Mrs. Weil sa mansiyon.”
Napalunok si Cocoy at naupo na ito sa mesa nina
Betchay at Hamida.
“At alam na namin ang ginagawa nila sa mansiyon,”
dagdag ni Hamida. “Ang kailangan na lamang namin ay ilang
detalye kay Sir Pablo.”
“Pulis ba kayo?” ang alangan na tanong ni Cocoy.
Sabay na natawa sina Hamida at Betchay sa tanong ni Cocoy.
“Kung mga pulis kami, Cocoy dear, sa palagay mo ba
mag-aaksaya kami ng panahon sa krimeng nagaganap sa
mansiyon?” si Hamida na ang bumasag ng biro sa lalaki.
Bumukas ang pintuan ng restoran at pumasok na nga si
Sir Pablo. Naupo sa mesa at silyang inupuan niya rin kahapon.
Tumayo si Cocoy at nagpunta sa counter, nagtimpla ng kape,
at lumapit sa mesa ni Sir Pablo dala ang tasa at diyaryo.
Bumati ng magandang umaga si Sir Pablo. Naupo si
Cocoy sa mesa ni Sir Pablo at taimtim nitong kinausap ang
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Sa sala ng bungalow ni Sir Pablo sila
pinaghintay. Malaki ang bahay at
sa tantiya ni Betchay mayroon itong
hindi bababa sa limang silid.
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matanda na halos pabulong. Naghihintay sina Hamida at
Betchay na matapos ang pag-uusap ng dalawa. Alam nilang
dalawa na ipinaliliwanag ni Cocoy kay Sir Pablo ang nangyari.
Bahagyang nililingon ni Hamida ang matanda at nakikita
niya na nakakunot ang noo at magkasalubong ang mga kilay.
Nababalot ng balam at pagtataka ang mukha ng matanda.
Tumayo si Sir Pablo at lumapit sa mesa nina Betchay at
Hamida. Naupo ito sa kanilang harapan. Bumuntong-hininga
ito at matagal bago nakapagsalita.
“Delikado,” ang salitang bungad nito sa dalawa.
“Hindi ninyo alam itong pinapasok ninyo. Hindi ko rin alam
kung sino nga ba kayo. Sa tingin ko parang mga teenager pa
lamang kayo at nag-aaral sa kolehiyo,” taimtim na paliwanag
ng matanda.
Inilabas ni Betchay ang baril niya at inilapag sa mesa.
Nandilat ang matanda. Dala ni Hamida noon ang baril ni
Azalea kaya inilapag din ang sa kanya sa mesa.
“Nandito kami, Sir Pablo, dahil nais naming malaman
ang kung bakit nagpapakita sa mga nakatira sa mansiyon
ang multo sa bintana ng Balay Negrense at kung paano
matutuldukan ang pagmumultong ito,” paliwanag ni Hamida.
“At gusto rin naming matapos na ang nangyayari sa
mansiyon,” dagdag ni Betchay. “Alam na namin ang lahat.”
Napahimas sa balbas niya ang matanda. “Bakit
kailangan pa ninyo akong makausap?”
“Dahil alam raw ninyo ang kasaysayan ng mansiyon,
ng multo sa Balay Negrense, ni Mrs. Weil—at nakikita rin
ninyo ang multo mula sa mansiyon. Nakapasok na rin kayo
sa mansiyon,” mariing paliwanag ni Betchay. “Alam din
namin na marami nang pinatay at papatayin pa sa loob
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ng mansiyon—sa lihim na silid at lihim na mga lagusan sa
ikalawang palapag.”
Lalong nandilat ang matanda at napasigaw ito sa gulat
kung paano nila nalaman ang mga lihim na lagusan at silid.
“Kailangan namin ng tulong, Sir Pablo,” sabad pabalik
ni Hamida.
Tumayo ang matanda at aktong lalabas ng restoran.
“Lumabas tayo rito. Mas maraming madadamay kung dito
tayo mag-uusap,” napatingin ang matanda kay Cocoy. “May
mga mata at tenga sila sa lahat halos ng sulok ng Negros. Pero
hindi ako natatakot sa kanila.”
Lumabas ang matanda. Sumunod sa kanya ang dalawa.
Naglakad lamang ang tatlo patungo sa bahay ng matanda.
Malapit lang ang tirahan nito, halos sa susunod na kanto
lamang mula sa kanto kung saan nakatayo ang Café 1925.
Tahimik ang matanda sa kanilang paglalakad. Nakasuksok
pa ang isang kamay nito sa bulsa ng pantalon niya habang
hawak ng kabila ang dulo ng baston.
Nang marating ng tatlo ang bahay ng matanda,
napansin kaagad ni Betchay na kaiba ang bahay ni Sir Pablo sa
ibang bahay sa komunidad bagaman makikita mo sa labas nito
ang rangya. Bungalow ang bahay na may malawak na hardin
sa harapan. May mga tanim na niyog, fire tree, gumamela
at santan sa harap ng bahay niya. Napansin din ni Betchay
ang mga puno ng mangga, star apple, at atis na nakatamin
sa magkabilang gilid ng bahay. Pula ang bakod ng bahay ni
Sir Pablo at hindi pa man siya kumakatok ay pinagbuksan na
kaagad sila ng gate ng isang lalaki. Matangkad ang lalaki,
matipuno ang pangangatawan at napansin kaagad nina
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Betchay at Hamida na may sukbit itong baril. Bumati ito ng
magandang umaga sa kanilang dalawa.
“My son,” ang pagpapakilala lamang ni Sir Pablo sa
lalaki kina Hamida at Betchay. Diretso itong pumasok sa
bahay.
Sa sala ng bungalow ni Sir Pablo sila pinaghintay.
Malaki ang bahay at sa tantiya ni Betchay mayroon itong hindi
bababa sa limang silid. Ang sala kung saan sila pinaghintay
ni Sir Pablo ay napalilibutan ng mga antigong santo, banga,
mga larawan. Gawa sa kahoy ang mga silyang uupuan, at ang
mesita sa gitna ng sala. Mataas ang kisame ng bahay kaya’t
malayang nakapapasok at nakalalabas ang hangin. May
lumabas na kasambahay at nagdulot ng dalawang baso ng
orange juice sa kanilang dalawa. Nagpahayag ito na sa lanai
daw sila kakausapin ni Sir Pablo at may inihahanda lang ang
matanda. Halos kalahating oras na naghintay ang dalawa sa
pagbalik ng kasambahay bago ito bumalik parasunduin sila
at ihatid sa lanai.
Sumunod lang ang dalawa sa kasambahay. Nasa likod
ng bahay ang lanai; may pintuang nagdurugtong sa lanai
mula sa kusina. Sa paglalakad patungo sa lanai, napansin ng
dalawa na napakalaki ng bahay para sa tatlong tao —si Sir
Pablo, ang lalaking nagbukas ng gate, at ang kasambahay
lamang ang nakatira sa bahay. Iginala ni Betchay ang mga
mata niya sa loob ng bahay sa paglalakad patungo sa lanai.
Sadyang mataas talaga ang mga kisame sa lahat ng bahagi
ng bahay at sa dining area, mayroong isang lumang ceiling
fan. Ang isang bagay na napansin ni Betchay, napakaraming
mga aklat sa halos lahat ng sulok ng bahay ni Sir Pablo.
Nahinuha tuloy ni Hamida na si Sir Pablo ay isang guro na
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malapit sa kanyang mga mag-aaral at mahal ang pagtuturo
noong kabataan pa nito dahil bukod sa mga aklat, nakadisplay sa sala ang mga larawan ni Sir Pablo at ng kanyang
mga estudyante, halos mapuno ng class pictures ang isang
dingding ng bahay.
Tipikal ang lanai ni Sir Pablo. Tulad ng mga lanai sa
iba’t ibang bahay na nakita na ni Betchay. Gawa sa manipis na
screen ang ding-ding kaya makikita mo pa rin ang bakuran sa
likod ng bahay. Gawa sa barnisadong kahoy ang mga haligi,
ang sahig na talagang namang kumikintab sa linis dahil
tila bagong floorwax at bagong bunot. Nasa gitna ang isang
mesa, may isang tumba-tumba sa isang sulok. May isang
mahabang sofa na gawa sa kawayan at may maliliit na unan
na may disenyo ng mga pattern na tila mula sa Mindanao.
Naroroon na at nakaupo sa sofa si Sir Pablo at naghihintay sa
kanila. Napansin din ng dalawa na nagbihis na ng damit ang
matanda. May ilang bungkos ng mga larawan at papel sa tabi
ni Sir Pablo.
“Dito kayo maupo. Sasagutin ko lahat ng mga tanong
ninyo at sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko kung
makatutulong ang lahat ng ito sa inyo,” bungad ni Sir Pablo sa
kanila.
Naupo ang dalawa sa dalawang dulang sa harap ng
sofa na kinauupuan ni Sir Pablo. Nagsimula ang matanda sa
pagkukuwento habang ipinapasa sa dalawa ang mga larawan.
Ayon sa kuwento ni Sir Pablo, hindi naman talaga
mayaman ang pamilya ni Elena. Mula sa Victorias ang mga
magulang nito at noong panahon ni Magsaysay, umalis sila
ng Negros at nanirahan sa Maynila. Sa Makati raw nanirahan
ang pamilya ni Elena. Nag-iisang anak ito at pinasok sa isang
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pribadong paaralan para sa mga babae na pinatatakbo ng
mga madre. Abogado ang ama ni Elena at mataas na opisyal
sa isang sangay ng gubyerno ang kanyang ina. Dito sa Negros
nag-aral ang ama ni Elena. Ang lolo niya ay isang sakada na
matagal nanilbihan sa isang mayamang pamilya sa isang
hacienda sa Victorias. Pinsan ng mga anak ng pamilyang
pinagsilbihan ng ama ni Elena ang nanay niya. Dahil matagal
ngang naninilbihan sa pamilya ng may-ari ng hacienda ang
pamilya ng tatay ni Elena, ang Don at Doña nang hacienda
ang nagpa-aral sa ama ni Elena sa Bacolod City hanggang sa
makapagtapos ito ng abogasya. Napakalaking usap-usapan
noon sa Bacolod, sa Silay ang paglipat sa Maynila nina Elena
at ng kanyang mga magulang. Walang utang na loob, ang sabi
ng ilan. Pero may bulung-bulungan din na pinaalis talaga ng
mga pinsan niya ang nanay ni Elena sa Victorias, sa Negros,
at sinabihang huwag nang babalik kahit kailan. Kung ano
ang dahilan ng alitan, walang nakaaalam. Basta’t bigla na
lamang nawala ang buong pamilya at nanirahan sa Maynila.
Dumating na lamang sa Negros ang balita na sinuwerte ang
pamilya ni Elena sa Maynila. Panahon na iyon ni Macapagal.
Tumaas na ang posisyon ng kanyang ina sa gubyerno, at ang
kanyang ama, abogado, maraming koneksiyon, at isa nang
congressman, kilalang kasapi ng Nacionalista Party . Labis na
raw ang kayamanan ng pamilya.
Nang maupo si Marcos—doon na nakabalik sa Negros
ang pamilya ni Elena. Martial Law nang ipatayo ang mansiyon
sa tabi ng Balay Negrense, ang mansiyon ni Mrs. Weil. At
dahil sa Bacolod City din nag-aral ang ama ni Elena, marami
itong naging koneksiyon na mga anak ng mga haciendero
na dati niyang kamag-aral. Kaya nang bumalik sa Negros
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ang pamilya, hindi naging mahirap sa kanila ang bumili ng
ekta-ektaryang lupain para taniman ng tubo. Nabili—o nailit
nila dahil sadyang malapit kay Marcos ang mga magulang
ni Elena—ang napakalalaking mga lupa sa Victorias, sa
Silay, hanggang sa Kabangkalan at Mabinay. Hanggang sa
Dumaguete. Tubo ang pangunahing tanim ng mga hacienda
ng pamilya ni Elena. Malaking eskandalo nang kumalat ang
balitang nabili na rin nila ang lupain ng pamilyang nagpaaral
sa kanyang ama, pati na rin ang mga lupain ng pinsan ng
kanyang ina. Panahon iyon ni Marcos. Martial Law.
“Gaano sila kalapit kay Marcos?” tanong ni Hamida
habang isa-isang tinitingnan ang mga larawan. Nakita kasi
niya ang isang larawan ng façade ng mansiyon kung saan
nakatayo si Imelda Marcos katabi ng kanyang mga Blue
Ladies.
“Malapit na malapit,” diin ni Sir Pablo. “Dahil naging
mabuting kaibigan ng ina ni Elena si Benedicto, ang ‘The
Ambassador’.”
Narinig na naman nilaang pangalan ni Benedicto na palaging
binabanggit ni Mrs. Weil na mabuti raw kaibigan ng kanyang
pamilya.
“Lahat halos ng mga haciendero dito, hawak ni Marcos
sa leeg, si Benedicto ang kanyang aso.” Aso ni Marcos kung
ituring ni Sir Pablo ang mayamang haciendero at ambassador.
“Malaki ang perang inilaan ng gubyerno ni Marcos sa sugar
industry ng Negros—ipinangutang pa sa mga bangko sa
ibang bansa. Si Benedicto ang humawak. Matagal kasing
naligo sa pera ang mga haciendero rito, sila ang panginoon.
Matapos ang World War II, nagkaroon ang treaty ang Pilipinas
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at ang Amerika na eksklusibong merkado ng mga asukal ng
Pilipinas ang Amerika. Dito yumaman ang Negros pagkatapos
ng giyera. Pero natapos ang kasunduang ito noong 1974. Dito
unang naranasan ng Negros ang kahirapan—kahirapang
nagtagal hanggang mawala si Marcos sa puwesto. Paano pang
makakatayo sa sarili nitong mga paa ang isla samantalang
halos ilang dekadang nakaasa sa mga Amerikano ang mga
panginoong haciendero? Iyong ang pinakamahabang tiempo
muerto sa Negros, ang panahon ng Martial Law ni Marcos, sa
ilalim ng mga pangil ni Benedicto.”
Ipinaliwanag ni Sir Pablo kina Betchay at Hamida ang
panahon ng tiempo muerto sa Negros. Ito ang panahon sa
pagitan ng pagtatanim at pag-aani ng tubo, iyong panahon
na tumitigil ang buhay dahil walang makain ang mga
sakada, nakatunganga, nakangaga—muerto—kamatayan.
Sa panahon ng tiempo muerto, umaalis sa hacienda ang mga
sakada at magsasaka, nagtutungo sa Bacolod, naghahanap ng
trabaho, namamasukan. Nakadepende kasi sila sa kanilang
mga panginoon, sa tubo.
“Lahat ibinigay sa mga haciendero na malapit kay
Benedicto. Naging makapangyarihan ang mga haciendero,
sila ang naging panginoon dito. Dahil malapit sila sa pamilya
Marcos at kay Benedicto, nakuha nila ang mga lupain at
kumpanya ng mga haciendero na hindi kadikit ng mga Marcos
o ni Benedicto. Sino ngayon ang magsasabing galit si Marcos
sa oligarkiya?”
“Pinalitan lang ni Marcos ang mga kaibigan niya,”
pagdidiin ni Hamida.
Si Elena, pagpapatuloy ni Sir Pablo, ang nag-iisang anak
ng mag-asawa. Lahat ng hilingin nito ibinibigay. Palaging
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may handaan, asalto, sayawan sa mansiyon. Si Elena, bata
pa lamang ‘yan mahilig na sa mga diyamante, sa mga
mamahaling bato. Ang kuwento ng mga amiga niya noon—
malimit daw magkuwento si Elena na noong nasa Maynila pa
sila, palagi silang pumupunta ng kanyang ina sa Malacañang.
Nahumaling siya sa mga alahas ni Madam na ibinabandera sa
kanilang dalawa ng ina niya sa isang silid sa palasyo.
“Madam?” tanong ni Hamida.
“Si Imelda Marcos,” sabad naman ni Sir Pablo.
Napakaraming alahas—diyamante, sapphire, ruby,
south sea pearls—ang inilalatag sa kanila ni Imelda. Ganoon
palagi ang ginagawa nilang kanyang ina sa tuwing sasamahan
nila sa Malacañang ang tatay ni Elena dahil kinakausap ito ni
Marcos.
Ayon na rin kuwento ni Elena, dito naging
magkaibigang matalik ang nanay niya at si Imelda: sa mga
alahas at mamahaling bato. Kaya naisip ng nanay niya ang
isang ‘business’.
“Heto,” at iniabot ni Sir Pablo ang isang bungkos ng
mga larawan. “Iyan ang naging business ng ina ni Elena—
ang libutin ang buong mundo para mangalap ng magaganda
at mamahaling mga bato para ibenta kay Imelda.”
Nakita nga ng dalawa ang mga larawan ni Elena at
ng nanay niya sa harap ng Eiffel Tower, sa Ehipto, sa South
Africa, Argentina, Estados Unidos, sa isang tila auction dahil
naka-suot pa ng furr coat at mamahaling sapatos ang magina. May mga larawang kasama ni Elena si Imelda, sa loob
marahil ng Malacañang dahil nakuha rin sa larawan, sa likod
nina Elena at ng kanyang ina at Imelda, ang isang bahagi ng
selyo ng gubyerno ng Republika ng Pilipinas.

169

“Alam mo bang narating ni Elena sa murang edad ang
Nepal?”
“Talaga, Sir Pablo? Ganoon sila kalakwatsera ng nanay
niya?” Gulat na tanong ni Hamida.
“Minsan kasi, naimbitahan ni Imelda ang nanay ni
Elena sa Malacañang para sa isang salu-salo. Sa gitna ng party,
biglang naalala ni Imelda na koronasyon pala ng bagong hari
ng Nepal. Nahiya si Imelda sa kanyang mga bisita kaya ang
ginawa niya ay tinawagan niya ang kanilang private plane…”
“Private plane?”
“Oo, Hamida. Ang Philippine Airlines. Kinuha rin kasi
ng mga Marcos ang PAL at ginawa nilang private plane.
Isinama ni Imelda ang lahat ng tao sa kanyang party sa Nepal
para dumalo sa koronasyon ng hari. Napakalaking entourage
gamit ang pera ng bayan.”
Napanganga si Betchay at Hamida sa kuwento ni Sir
Pablo.
“Kasama rin noon si Elena at ang kanyang ina nang
pabalikin ni Imelda sa Italy ang eroplano nang makalimutan
niyang bumili ng cheese,” dagdag pa ni Sir Pablo.
Dalagita pa lamang si Elena nang malibot na niya halos ang
buong mundo. “Noong panahon ng Martial Law—doon mas
lalong yumaman ang pamilya ni Elena. Isang uri ng yaman na
kaya na nilang bilhin ang buong Negros.”
“Sabi ko na,”naisip ni Betchay, “lahat ng labis na
kayamanan sa bansang ito ay palaging may kasaysayan ng
kasamaan.”
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Nagpatuloy si Sir Pablo sa kanyang kuwento, “Ngunit noong
papatapos na ang dekada sisenta, nagkaroon ng malaking
problema.”
“Anong problema?” ang tanong ni Hamida. “Nalugi na
sila? Naghirap?”
“Hindi,” sangga ni Sir Pablo. “Bumaba ang demand
ng asukal ng Negros sa pandaigdigang kalakal. Nalugi ang
Negros.”
At doon nga, sa pagpasok ng dekada otsenta, unti-unti
nang humina ang industriya ng asukal. Paano mababayaran
ng Pilipinas ang inutang nito sa malalaking bangko sa ibang
bansa, utang na ipinamudmod ni Marcos sa mayayamang
haciendero sa Negros na malapit sa kanya at sa kanyang
pamilya. Tuluyang lumubog ang mga business ng ama ni
Elena, nangagutom ang mga sakada at ang kanilang mga
pamilya. Lumala ang rebelyon ng mga pulahan sa mga
kanayunan, sa Kabangkalan, sa Palupandan, hanggang sa
Cadiz pababa sa Dumaguete.
Naisip noon ng mag-asawang dalawin ang mga Marcos
sa Malacañang upang humingi ng tulong. Upang kung maaari
sana, habaan pa ang palugit sa pagbabayad ng utang ng ama
niya. Kung maaari lang sana, ayon sa mga bulung-bulungan
sa Silay at Bacolod noon, ibayad sa gubyerno ang tonetoneladang asukal na nakaimbak lang sa mga bodega ng mga
hacienda sa Negros.
Naisip ng pamilya na magtungo sa Maynila, humanap
ng saklolo. Wala silang napala dahil talagang pabagsak na
ang ekonomiya ng Pilipinas. 1980 ‘yun. Don Juan ang barkong
sinakyan nila pabalik. Nilamon ng dagat ang Don Juan
sampu ng mga pasahero na sakay nito, kasama doon ang
mga magulang ni Elena. Siya lamang ang nakabalik ng buhay
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sa Bacolod. Hindi na nahanap ang bangkay ng kanyang mga
magulang. “Nasikmura ng dagat ang pait ng budhi nila. Hindi
sila iniluwa,” biro ni Sir Pablo.
At naiwanan nga kay Elena ang lahat. Lahat ng
kayaman at ari-arian ng kanyang pamilya. Wala pang babangluksa nang umalis ng bansa si Elena. Naglibot siya sa buong
mundo. At dahil wala naman siyang gagawin sa malalawak
na lupain, ibenenta niya ang ilan. Ang perang nalikom niya
ang ginamit niya sa pamamasyal sa iba’t ibang bansa. Ngunit
hindi alam ng lahat dito sa Silay at sa Bacolod, hindi talaga
pamamasyal ang pakay ni Elena sa ibang bansa. Dahil wala
naman siyang alam sa pagpapatakbo ng mga tubuhan,
palayan, at hacienda—ipinagpatuloy niya ang isang gawain
kung saan nabigyan siya ng pagkakataon na makilahok—ang
pagtitinda ng mga diyamante, ng mga mamahaling alahas
at mga bato. Binalikan ni Elena ang lahat ng contacts nila—
sa Aprika, sa Estados Unidos, sa Timog Amerika, sa Europa.
Bumibili at nagtitinda ng mga alahas at mamahaling bato si
Elena. At sa paglilibot niya sa buong mundo, dito niya nakilala
ang kanyang bana.
“German? Si Mr. Weil?” ang mabilis na hula ni Hamida.
Natahimik lamang si Sir Pablo. Napatingin sa labas ng
lanai nang marinig niya ang pagkahol ng mga aso.
“Oo. Si Mr. Weil,” dumating si Mr. Weil sa mansiyon
isang araw, asawa na siya ni Elena. “Wala namang nakaaalam
kung ano ang totoong pagkatao ni Mr. Weil. Ang sabi German
ito pero sa Buenos Aires nakilala ni Elena ang lalaki. Tulad niya,
mahilig din sa mamahaling bato at alahas ang lalaki. Sa isa sa
mga ‘business dealings’ niya nakilala ang lalaki. Matangkad
ito at halos anim na talampakan ang taas at bigotilyo. Mas
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bata raw ito kay Elena. Nakita ko rin ang lalaking ito noon—
nagtuturo na ako noon sa Silay Institute…kaming dalawa ni
Elena…”
“Guro si Elena?” ang gulat na tanong ni Betchay.
“Hindi…si Elenang ambisyosa…ang nakatatandang
anak ng ama ni Elena…sa isa sa mga pinsan ng kanyang ina.
Siya ang guro.”
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as lalong naging kumplikado ang kuwento ng
mansiyon nang ihayag ni Sir Pablo na may mas
matanda pa palang kapatid si Mrs. Weil.
“Si Elena, ang guro, ang panganay na anak ni
Armando sa bunsong anak ng don at donya na nagpaaral
sa kanya. Dahil menor de edad pa noon ang dalagita, hindi
sila pinayagang magpakasal. Sa simula, tinanggap naman
ng pamilya ang pagpapakasal ni Armando sa nakatatadang
pinsan ng dalagita—pero nang magpakamatay ang dalagita
dahil na rin sa selos at sama ng loob kay Armando, isinumpa
nila ang pamilya ni Armando. Iyan ang dahilan kung bakit
sila umalis ng Negros at nagtungo sa Maynila.
Pero kinilala ni Armando ang anak niya sa unang
babae, siya pa ang nagpaaral dito. Pero hindi niya kailanman
pinayagang makapasok ng mansiyon ang dalagita. Itinuring
pa rin siyang taga-labas…anak sa labas…lalo na noong nabilli
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na ni Armando ang lupain ng kanyang ina at mga lolo at lola.
Naging matalik kong kaibigan si Elena, kasama ko siyang
guro sa Silay Institute. Kilalang-kilala ko siya…”
Isang lantad na lihim sa Silay ang kuwentong ito ng
mga taga-Silay. Si Elena, ang guro, bagaman tahimik sa mga
mata ng iba ay ambisyosa, ayon kay Sir Pablo. Maitim ang
budhi at gagawin ang lahat para sa kanyang ambisyon. Sa
simula, awa ang naramdaman ni Sir Pablo sa kaibigan dahil
hindi tulad ni Elena, na pangalawang anak ni Armando,
pinagkaitan ng karangyaan sa buhay ang kanyang kaibigang
guro. Nangungupahan lang ito sa isang maliit na kuwarto
sa Talisay noon. Habang balitang-balita sa Bacolod at Silay
ang pamamasyal ng kapatid niya at tiyahin sa iba’t ibang
bansa, at ang kanilang labis na karangyaan, nanatiling abang
guro sa Silay Institue si Elena, ang unang anak ni Armando.
Sa Bacolod City nag-aral ang dalaga, ayon kay Sir Pablo, at
pangarap sana nitong magpa-Maynila at mag-aral ng pagduduktor pero naglahoang pangarap ng dalaga nang mailit ng
bangko ang lupaing ipinamana sa kanya ng kanyang ina.
Minsan, sinamahan niya ang kaibigan sa mansiyon upang
kausapin ang ama at hilingin dito na tustusan ang pag-aaral
niya medisina sa Maynila dahil nagtapos naman siyang
Summa Cum Laude sa University of St. LaSalle sa Bacolod.
Ipinagtabuyan sila ng tiyahin ni Elena hanggang sa labas
ng gate ng mansiyon at sinabihang mga patay-gutom. Iyak
noon nang iyak si Elena. Iyon kasi ang unang paglapit niya sa
kanyang ama para humingi ng tulong pero ito ang natanggap
niya. Simula noon, sa palagi nilang pinagkukuwentuhan ni
Elena, patuloy ni Sir Pablo, palagi na niyang binabanggit na
gusto rin niyang maging mayaman, makapasok sa mansiyon
sa tabi ng Balay Negrense, at makatira rito.
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“Inggit,” ang sinabing salitani Sir Pablo upang ilarawan
ang kanyang kaibigan. “Dala-dala ito ni Elena hanggang sa
mamatay ang kanyang ama—hanggang sa manirahan na nga
siya sa mansiyon.”
Nang mamatay ang kanyang ama sa paglubog ng
barko, lumapit si Elena sa kapatid niya at humingi ng tulong.
Sinamahan siya noon ni Sir Pablo. Humarap sila noon sa
mag-asawang Weil. Ipinaliwanag ni Elena sa nakababatang
kapatid na kailangan niya ng tulong, ng dagdag na pera
para matustusan ang pangangailangan dahil isa-isa nang
tinatanggal ang mga guro sa Silay Institute. Wala nang
pumapasok na mga estudyante dahil sa krisis sa asukal. Mga
anak ng mga empleyado ng mga hacienda at mga sakada ang
karamihan sa mga estudyante noon ng Silay Institute. Noon
din unang nakaharap nang malapitan ni Sir Pablo ang lalaking
Weil.
Takot, ito ang unang naramdaman niya sa harap ng
lalaki. Hindi raw ito ngumingiti at palaging nakatiim-bagang.
Sa haba ng kanilang pag-uusap, ni hindi man lang daw nito
tinanggal ang sungglasess na suot niya kahit nasa loob lang
siyang mansiyon. Totoo nga ang kuwento, lulong din sa
cocaine ang lalaki, maging si Elena na anak ni Armando—
at sa kung ano pang nauusong droga noon. Sa mansiyon din
kasi nagpupunta ang mga anak ng mayayamang haciendero
para sa lingguhang sesyon ng droga at orgy. Ang lalaking
Weil ang nagdala nito sa mansiyon. Ito ang bulung-bulungan
noon sa Silay hanggang sa Bacolod City. Minsan, dinadala pa
raw ng lalaking Weil ang mga kaibigan nito mula sa ibang
bansa para sa mga ‘sesyon’ sa mansiyon sa tabi ng Balay
Negrense. Naisip ni Sir Pablo na nang dumalaw sila noon ng
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kanyang kaibigan, katatapos lamang marahil ng isang gabing
paghithit at inuman at hindi pa nakaka-recover sa amats niya
ang lalaking Weil.
“Isang pagkakamali ng nakababatang Elena,” sabi ni
Sir Pablo. Isa-isa nang ipinapasok ng kasambahay ang kanin
at ulam dahil inabot na sila ng tanghalian sa lanai. Humiling
din si Hamida ng oras para sa kanyang pagsasambahayang.
“Bakit po pagkakamali?”
“Dahil ang nakababatang Elena rin ang nagpapasok
ng ahas sa kanyang tahanan. Hindi ko rin naman siya masisisi
dahil hindi niya kilala ang kapatid niya.”
Naisip ng nakababatang Elena na kunin ang
nakatatandang kapatid para maging tutor ng lalaking Weil
sa Hiligaynon, Tagalog, at Ingles, para matutunan nitong
makipag-usap sa mga kasambahay, sa mga kaibigan ng
kanyang misis, sa mga Marcos, at sa dating mga kaibigan ng
kanyang mga magulag na malapit sa pamilya sa Malacañang.
May kuwento pa na ipinakilala ni Elena kay Imelda Marcos
ang lalaking Weil sa palasyo sa Maynila. Pinanatili ng
nakababatang Elena ang kontak niya sa mga kaibigan ng
mga magulang niya.
Pero mali ang desisyon niyang hinayaan niya ang
nakatatandang kapatid sa kanyang bana. Palagi na noong
nasa mansiyon si Elena para sa mga tutorial session niya sa
lalaking Weil. Anatomy at Biology ang itinuturo niya sa Silay
Institute pero heto siya sa loob ng mansiyon, nagtuturo ng
Ingles, Hiligaynon, at Tagalog sa lalaki. Malimit na naiiwanan
ang dalawa sa mansiyon dahil na rin sa malimit na pagpunta ni
Elena sa Maynila at sa ibang bansa para sa mga mamahaling
bato at alahas. Kaya isang araw, nagulat na lang siya nang
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malaman niyang buntis na pala ang nakatatandang Elena,
ang kanyang kapatid. Mula kasi nang umalis ang kaibigan
niya sa Silay Institute, naging madalang na ang pag-uusap
nila. Tila nilayuan na rin siya ni Elena at inaasahan naman
niya ito sa ambisyosang kaibigan.
“Sir Pablo, bukod sa pagiging ambisyosa, ano pa ang
masasabi ninyo sa pagkatao ni Elena…ni Mrs. Weil?” tanong
Hamida.
“May obsesyon siya,” mariing sambit ni Sir Pablo.
“Obsesyon niya mula noong nasa High School pa lamang
kami na dinala niya hanggang sa pagtanda.”
Nagkatinginan sina Betchay at Hamida.
“Kung ang nakababatang kapatid niya ay may obsesyon
sa mamahaling mga bato at alahas, si Elena…ang matandang
Elena ay may obsesyon sa isang bagay…sa rigor mortis.”
“Rigor mortis?” ang nakangangang tanong ni Betchay.
“Sa kamatayan,” ang paglilinaw ni Sir Pablo.
“Sa katawan ng taong kamamatay lamang,” dagdag ni
Hamida ngunit ang tono niya tila pagtatama kay Sir Pablo.
Nakabalik na siya matapos ang sambahayang.
“Pagkatapos panawan ng buhay ang isang tao, tumitigil
ang kanyang puso, sa unang dalawa hanggang apat na oras,
magsisimulang mag-release ng chemicals ang muscles ng
bangkay, manlalamig ang katawan ng patay. Algor mortis.
Matapos apat na oras, maninigas ang buong katawan, ang
bangkay. Malamig na matigas na bangkay. Rigor mortis.
Magsisimula ang paninigas sa mga talukap ng mata, sa leeg,
sa baba, sa mukha. Ito ang obsesyon ni Elena.”
Naalala ni Sir Pablo na nagsimula ang obsesyong ito
ni Elena sa rigor mortis noong nasa elementarya pa lamang
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siya, sa kanila sa Victorias, nakatira pa siya sa mansiyon
ng kanyang mga lolo at lola. Isang araw, Pasko noon nang
lumabas siya ng mansiyon at maglakad-lakad sa taniman
ng tubo ng kanilang hacienda. Palakad-lakad siya hanggang
sa makarating siya sa bodega kung saan iniimbak ang mga
bagong aning tubo na naghihintay ng traktorang hahakot
sa mga naani. Labas-masok daw noon ang mga traktora sa
bodega. Hanggang sa biglang huminto ang isang traktora at
sinundan ng isang pagtili ang paghinto. Nagkagulo ang mga
tao at lumapit sila sa gulong ng isang traktora, iyong humimpil
sa harapan. Nakiusyuso si Elena kung ano ang nangyari. Isa
palang sakada ang nahulog mula sa sinusundang traktora
at nasagasaan ito ng paparating na traktora. Kalahati ng
katawan ng lalaki ang nasa ilalim ng malalaking gulong ng
traktora at nakaangat ang kanang kamay nito na humihingi ng
tulong sa mga nakatingin sa kanya. Lumapit si Elena sa harap
ng sakada at tiningnan siya nito nang diretso sa mga mata,
nagmamakaawa na paandarin ang trak nang mailabas siya sa
ilalim ng dambuhalang gulong. Walang nagpaandar ng trak.
Utos kasi na hayaan na lamang ang lalaki na mamatay dahil
mas malaki ang gagastusin ng hacienda kung bubuhayin pa
ito. Babayaran na lamang ang mga naulila, nakumpirma ito
ni Elena nang ikuwento niya sa kanyang ina ang tungkol sa
nasaksihan niya sa bodega. “Maiintindihan din naman siguro
ng asawa niya ang nangyari…matagal na silang nagtatrabaho
sa atin, namamasukang katulong ang anak niyang panganay
na babae at si Papa ang nagpaaral sa panganay niyang lalaki
sa Bacolod,” ang paliwanag noon kay Elena ng nanay niya.
Dalawang oras na nasa ilalim ng gulong ang katawan
ng lalaki. Dalawang oras din itong pinagmasdan ni Elena. At
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napansin niya, hindi nagbago ang hitsura ng lalaki, ang mga
kamay nito na ang isa ay mahigpit na nakatiklop at ang isa ay
parang mga daliri sa paa ng manok na handang kumalaykay
ng lupa. “Nanatili ang huling ekspresyon sa mukha ng lalaki!”
Ang bulalas noon ni Elena kay Sir Pablo. “Death terminates
all pero hindi ba exciting kung makikita mo ang huling hitsura
ng tao, ang huling galaw ng katawan bago lisanin ng buhay
ang katawan natin? Fascinating. Rigor mortis.”
Doon nagsimula ang lahat kay Elena. Ilang pusa,
palaka, at daga ang pinatay niya noon sa science laboratory
para lamang makita at mapunan ang hilig niyang iyon sa rigor
mortis, sa ilang oras ng sandali sa bangkay ng kamamatay
lamang bago ito tuluyang manlamig, maagnas, at mamaho.
“When we were in college, sinabi niya noon na gusto
niyang mag-doktor. Nais niyang malaman ang katawan ng
tao, makita ang huling sandali ng buhay ng tao hanggang
sa parang maging isang taklobo na lamang ang katawan at
nilisan nang buhay,” pagpapatuloy ni Sir Pablo. “Akala ko noon,
malungkot lang si Elena dahil sa mga naging karanasan niya
sa buhay—ang abandonahin ng ama, ang pagpapakamatay
ng kanyang ina, ang paghihikahos mula sa marangyang
pamumuhay, ang pangarap na makapag-aral sa Maynila at
maging doktor na hindi naman nangyari dahil ipinagtabuyan
siya ng kanyang tiya.”
Inakala ni Sir Pablo na ‘phase’ lang sa buhay ni Elena
ang pagkahumaling sa rigor mortis, na mawawala rin sa
pagdaan ng panahon. Nagkamali siya. Nang nasa kolehiyo
na sila, malimit tumambay si Elena sa iba’t ibang emergency
room ng mga hospital sa Bacolod, Talisay, at Silay. Hinihintay
ang naghihingalo, nakikiusap sa mga kamag-anak na huwag
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munang ipadala ang bangkay sa morgue dahil nais niyang
makita ang mukha ng bangkay at ikumpara kung nanatili pa
ang ekspresyon sa mukha noong naghihingalo pa. “Lahat ito
ikinuwento sa akin Elena,” tiim-bagang nang nagsasalita si
Sir Pablo.
“Iyan ba talaga ang hilig mo Elena?” minsan daw na
napagsabihan siya ni Sir Pablo, pareho sila noong kumukuha
ng pre-med course sa University of St. LaSalle. “Mahirap ‘yan,
kasi somebody has to die to satisfy your cravings!” biro pa
noon ni Sir Pablo.
Palaging bumabalik si Elena sa karanasan niya noong
bata pa siya sa bodega ng mga tubo, iyong lalaking nagaagaw-buhay sa ilalim ng gulong ng traktora. “Only if I can
capture the real pain! The sorrow of someone who is about to
die…capture it and preserve...that’s priceless!”
Priceless. Ito ang palaging bulalas ni Elena sa tuwing
may nais siyang bilhin na hindi niya mabili. Mahilig siyang
mamasyal sa Lopue’s, sa downtown para tumingin ng mga
damit, gamit sa bahay, bag, sapatos na alam niyang hindi
naman niya mabibili o wala siyang pambili. Nakikitira lamang
siya noon sa isang kamag-anak sa Mansilingan habang nagaaral sila ni Sir Pablo sa kolehiyo. Nang nagtatrabaho na sila
bilang mga guro sa Silay Institute, mahilig na siyang tumawid
ng Cebu para mamasyal, sumama sa mga amiga niyang anak
ng mayayamang haciendero at pulitiko. Nakararating siya
noon sa Davao, sa Maynila, sa Baguio. Dala-dala niya ang
pangalan ng pinakamayamang tao noon sa Silay na nakadikit
kay Marcos at sa kanyang pamilya. Alam niya, doon, sa
kanila siya nabibilang kahit hindi siya kinikilala ng mga tagamansiyon bilang bahagi ng kanilang pamilya.
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“Wala pang isang taon mula nang magtrabaho si Elena
sa nakababata niyang kapatid sa mansiyon nang mabuntis
siya,” pagpapatuloy ni Sir Pablo. “Ang lalaking Weil ang ama.
May sumpa talaga ang pamilyang ‘yan!”
Napahawak sa mga bibig nila sa gulat sina Betchay at
Hamida. “Scandal…” ang naibulong na lamang ni Hamida sa
sarili ngunit narinig ito ni Sir Pablo.
“Talagang scandal,” dugtong ni Sir Pablo. “Pero sanay
na sa scandal ang pamilya ni Elena. Hindi ang iskandalo na
nabuntis ng lalaking Weil ang nakatatandang kapatid sa
ama. Ang mas ikinatakot ng batang Elena ay ang tungkol sa
kayamanan ng kanyang pamilya. Dahil sa magiging anak ni
Elena, ay magkakaroon na ng karapatan sa yaman ng pamilya
at sa mansiyon ang bastardong matandang Elena.”
Pero ang totoo, nahulog talaga ang loob ng lalaking
Weil sa matandang Elena. At si Elena naman, kayamanan
lang ang gusto niya, ang mga luho at ang marangyang buhay
na ipinagkait sa kanya ng pamilya ng kanyang ama.
“Kaya wala pang isang taon ang kasal nina Elena at
ng lalaking Weil—nagkaroon ulit ng kasalan sa mansiyon,”
ang malungkot na pahayag ni Sir Pablo na tila hinuhugot niya
sa alaala ang mga salitang bibitiwan. Malapit na kasi ang
kuwento sa isang malagim na katapusan.
“Kinasal?” ang putol ni Hamida.
“Oo, ikinasal muli ang lalaking Weil sa matandang
Elena, sa aking kaibigan,” ang tugon ni Sir Pablo.
“Hindi naman Islam ang pamilya na ‘yan! Paanong
nagkaroon ng dalawang kasalan?” nanlalaki ang mga mata
ni Hamida; ito rin kasi ang tanong ni Betchay. Parehong may
bahid ng pagkalito ang mga mukha nila.
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“Ang kuwento pa ay napigtal ang
leeg nito at bumubulwak ang dugo
sa putol na katawan sa lupa habang
nakalambitan ang ulo sa bintana.”
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Natahimik panandali si Sir Pablo. “Isang gabi, bisperas
ng ikalawang taon ng Masskara Festival sa Bacolod, ginulat
na lamang ang Silay sa nakasabit na bangkay ng batang Elena
sa katabing abandonadong bahay ng mansiyon, na ngayon ay
Balay Negrense. Habang aligaga ang lahat sa paghahanda sa
parada at sa Festival, tumalon mula sa bintana sa ikalawang
palapag si Elena, nakasabit ang leeg niya sa sinturon ng
lalaking Weil na ang isang dulo ay mahigpit na nakatali sa
barandilya ng bintana. Ang kuwento pa ay napigtal ang leeg
nito at bumubulwak ang dugo sa putol na katawan sa lupa
habang nakalambitan ang ulo sa bintana.”
“So, si Mrs. Weil ay…” ang nakamatang tugon ni
Hamida.
“…siya ang matandang Elena ngayon sa mansiyon,
Hamida.”
At ang babaeng nagpapakita sa bintana ng Balay
Negrense, bulong ni Betchay sa sarili niya, ang nakababata
niyang kapatid.
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indi totoo ang multo,” mariing pahayag ni Sir Pablo.
“At tsismis lang na maging ako ay nakita na ang
multo. Pero totoong nakapasok ako sa mansiyon.”
Inilabas ni Hamida ang cellphone niya at ipinakita ang
larawang nakuha ng grupo kagabi habang nangingisay si
Jason sa loob ng kanyang silid. Nang makarating sa kamay ni
Sir Pablo ang cellphone at sinipat niya ang larawan, napasigaw
ito “Dios mio!” at napa-krus.
“Siya ang batang Elena! Siya ang batang Elenang
nagpatiwakal sa Balay Negrense! Sumalangit nawa!” At
patuloy na nagsalita nang salita si Sir Pablo sa Hiligaynon na
hindi na siya naiintindihan ng dalawa.
“Nagtataka kami na maagang nagpakita ang multo
ngayong taon. Dapat mamaya pa siya magpapakita sa bisperas
ng parada,” pagpapaliwanag ni Betchay.
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“Hindi na matahimik ang kaluluwa ni Elena. May
nakapagsabi noon, mga dati nilang kasambahay, na
nagpapakita lang ang multo ni Elena kung naroroon ka sa
loob mismo ng mansiyon. Ginagambala niya ang taong nasa
loob ng mansiyon.”
“Kaya, sir, tsismis po na nakita rin ninyo ang multo dahil
nakapasok na raw po kayo sa mansiyon,” nasa pagitan ang
pagpapaliwanag at paninisi ang pahayag na ito ni Hamida.
Natahimik sandali si Sir Pablo.
“Sir, ano po ang ginawa ninyo sa mansiyon?” ang diin
ni Betchay.
“Nakita ko lahat ng gawain ng mag-asawang Weil sa
mansiyon. Of course, naimbitahan ako minsan ni Elena sa
katuparan ng mga pangarap niya…”
“I bet ito ay ang maipagmalaki niya sa inyo na mayaman
na siya,” singit ni Hamida.
“Hindi. Hindi, Hamida,” ang pagtatama ni Sir
Pablo.“Naipagmalaki niya sa akin ang paraan kung paano
maipreserba ang huling damdamin ng isang tao bago siya
panawan ng buhay. Ang makita ang tao na nasa bingit ng
kamatayan at ikumpara ang katawan, ang bangkay sa rigor
mortis.”
Ipinagpatuloy ni Sir Pablo ang kuwento niya pero
ngayon, ilalahad na niya ang karanasan niya sa loob ng
mansiyon at ang pagiging saksi sa katuparan ng pangarap ni
Elena, ng matandang Elena na kanyang kaibigan.
Isang gabi, nagulat na lang si Sir Pablo sa sunod-sunod
na katok sa pintuan ng bahay niya. Malalim na ang gabi noon
at gising pa siya dahil naghahanda siya ng lesson plan. Nang
buksan niya ang gate ng bahay nakita niya roon si Elena,
kasama si Mr. Weil.
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“Elena…Elena na lang, Pabi,” ang alo sa kanya ni Elena
nang tawagin niya itong ‘Mrs. Weil’. “Parang hindi naman
tayo naging magkaibigan sa Silay Institute.” Nakasuot pa rin
noon ng sunglasses si Mr. Weil.
Hindi na naman daw siya magtatagal, ang paliwanag
ni Elena. Napadaan daw siya upang imbitahan si Sir Pablo
para sa isang ‘Event’ sa mansiyon bukas ng madaling araw.
Napabulalas ng madaling araw! si Sir Pablo dahil ano naman
ang gagawin sa mansiyon ng madaling araw.
“But I admit that I got curious. Alam naman ng lahat
sa Silay na class na droga ang ginagamit nila sa mansiyon—
heroine, cocaine, at high grade na marijuana. Ano ba naman
ang makatikim ako ng mga ito kahit minsan lang,” nakangiting
pag-amin ni Sir Pablo kina Hamida at Betchay.
Kaya napa-oo na rin si Sir Pablo. Sinabi ni Elena na
susunduin siya ng alas-dos ng madaling araw at dadalhin
sa mansiyon. At may isang bagay na hiniling si Elena sa
kaibigan: anuman ang mangyari o masaksihan niya sa loob ng
mansiyon, huwag na huwag niyang ipagsasabi kahit kanino
ang imbitasyon at pagkatapos huwag na huwag niyang
sasabihin kahit kanino ni ikuwento ang ‘Event’ kahit sa
asawa niya. Wala na noon ang asawa ni Sir Pablo at nakaalis
na patungo sa Amerika. Umalis ang asawa ni Sir Pablo isang
linggo matapos mapatay si Ninoy Aquino. Ayaw na raw nito
sa Pilipinas dahil alam niyang paparating na ang gulo kung
hindi pa aalis si Marcos sa Malacañang.
Oo naman, ang nasabi noon ni Sir Pablo kay Elena. Sino
ba naman ang magkakalat na gumamit siya ng droga lalo
na’t guro pa man din siya. Alam ni Sir Pablo na kaya malakas
din ang loob ni Elena na imbitahan siya, hindi lamang dahil
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sa kaibigan siya nito, kundi dahil na rin alam niyang hindi
magsasalita si Sir Pablo dahil masisira talaga ang reputasyon
niya bilang guro.
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razen Bull,” panimula ni Sir Pablo. “Noong unang
dumalo ako imbitasyon ni Elena, ito ang ginamit nila.
Saktong alas-dos ng madaling-araw nang sinundo ako
sa bahay. Hindi si Elena ang sumundo, isa sa mga bodyguards
niya sa mansiyon.
Pagdating sa gate ng mansiyon, piniringan ako at
inalalayang pumasok sa loob ng mansiyon. Natatandaan ko
noon na bumaba ako sa isang makipot na hagdan na hindi ko
alam kung saan patungo. Nang tanggalin ang piring, naroon
na ako sa isang madilim na silid, mainit, tanging ang ilang siga
lang ang nagpapaliwanag sa loob ng silid. Parang nasa ilalim
ng lupa ang lugar dahil walang bintana maliban sa maliliit na
siwang malapit sa kisame kaya nakukulob ang init.”
“May mga kasama po ba kayo sa loob?” tanong ni
Betchay habang sumusubo ng kanyang pagkain.
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“Mayroon. Marami. Hindi ko mabanaagan ang mga
mukha nila dahil madilim nga sa loob ng silid. Pero nandoon
ang iba kong mga kasama, tahimik na nakaupo, parang may
hinihintay. Naghihintay. Mga sampu kami sa loob ng silid.”
At patuloy ang pagkukuwento ni Sir Pablo.
May inilabas na lalaki sa isang pintuan. Naka-hubad
at duguan ang pagitan ng mga binti. Napahawak daw si Sir
Pablo sa kanyang bibig. Nakatakip ng itim na tela ang mga
mata ng lalaki, tulala itong ginagabayan patungo sa gitnang
silid. At nang nakatayo na ang lalaki, unti-unting nagbukas
ang ilaw sa bahaging iyon. At nakita ni Sir Pablo sa likod
ng lalaking nakahubad ang isang dambuhalang estatwa ng
kalabaw. Pero ang estatwa ay hindi gawa sa marmol or bato,
gawa ito sa bakal. Nagpalakpakan ang mga kasama niya. At
lumabas daw sina Elena ang ang kanyang bana mula sa kung
saan. Nagpasalamat ang dalawa sa pagdating ng mga bisita.
Matapos ang palakpakan, ipinaliwanag ni Elena sa
mga naroroon sa silid na pinasadya daw nila ang Brazen
Bull na gawing Philippine carabao para may ‘local color’.
Matapos ang paliwanag ni Elena, inakay ni Mr. Weil ang
lalaking nakahubad papalapit sa rebulto. May binuksan
siyang maliit na pinto sa katawan ng Brazen Bull, sa bahaging
tiyan. At ipinasok doon ang nakapiring na lalaki. Sa simula,
nagpupumiglas ang lalaki, nanlalaban. Humagugol. Pero
guniyod siya ng mga lalaking bodyguard ni Elena papasok sa
tiyan ng dambulahang kalabaw. At nang nasa loob na siya,
“Dinig na dinig ko ang paghampas ng mga palad niya sa
haliging bakal ng kalabaw. Ang sigaw niya. Tagalog...Tagalog
ang lalaki,” pagpapatuloy ni Sir Pablo.
At ipinaliwanag niya kina Hamida at Betchay ang
mga eksena kung ano ang nangyari pagkatapos. Sa ilalim ng
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nakatayong estatwa ng kalabaw na gawa sa bakal ay may
isang malaking bilog na tila bunganga ng kalan. Sa bilog na ito
lumalabas ang apoy. “Sa simula bughaw hanggang sa maging
dilaw.” At habang lumalakas ang apoy, lumalaki, lalong nagiinit ang bakal na katawan ng Brazen Bull, nagniningas.
At lumalakas nang lumalakas ang sigaw ng lalaki sa loob.
Palakpakan ang mga tao. “At napansin ko, habang lumalakas
ang sigaw ng lalaki, naglalabas ng kakaibang ingay ang bakal
na kalabaw: atungal, atungal ng isang hayop. Ang boses nang
tao na nasa loob na unti-unting niluluto ng mainit na bakal
ay nagiging boses ng malakas na atungal ng isang kalabaw.
Ang galing...ang galing ng naisip nila Elena at ni Mr. Weil.”
Tatlong oras daw na tumagal ang palabas. Nang matapos
ang pagsigaw at pagmamakaawa ng lalaki sa loob ng bakal
na kalabaw, inilabas ang kanyang bangkay. Nangingitim na
at halos buto’t balat, nangingisay pa ito at nag-aagaw-buhay.
Hindi na ito makilala kung tao o isang isang katawan ng puno
paglabas. Dali-daling inilibas ng mga lalaki ang katawan at
naglatag ng mesa sa harapan ng mga manonood. Matapos
ilatag ang katawan sa mesa, lumabas si Mr. Weil sa kung
saan, suot ang labgown at nilapitan ang katawan sa ibabaw
ng mesa. May dalawang planggana sa tabi niya, tubig at
isang puting pulbos: plaster of paris.
“Maskara?” ang tanong ni Hamida. “Plaster of paris...
ginagamit ‘yan sa paggawa ng maskara o sa mga napilayan o
sa sculpture.”
“Maskara.” Ang taimtim na sagot ni Sir Pablo.
“Ipinakita sa amin ni Mr. Weil ang natatangi niyang talento:
ang gumawa ng maskara.”
“That’s sick,” sabad ni Betchay. “That’s disgustingly
sick!”
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“Pero masasabi mo lang ‘yan kung wala ka roon. Kitakitang ko ang talento ni Mr. Weil, ang galaw ng kanyang mga
kamay, ang pananabik ng mga manonood. Ang mga ngiti ni
Elena na nakatayo si tabi ng kanyang bana na magkahawak
ang kanyang mga kamay sa pananabik; doon ko lang siya
nakitang masaya, maligaya.”
Isang oras na ginawa na Mr. Weil ang maskara. Ginamit
na modelo ang mukha ng bangkay. Matapos ang maskara,
inilabas ang bangkay. Pagkatapos, naglabas ng mamahaling
alak ang mga lalaking bodyguard, ng mga drogang hindi ko
mapangalanan. Halos isang oras din naghintay ang lahat.
Matapos ang isang oras, naglabas ng blower sa buhok si Mr.
Weil. Pinatuyo ang maskara. At pagkatapos nito, ang pinakaaabangan ng lahat.
“Ano iyon, Sir Pablo?” si Hamida, tapos nang kumain.
“Inilabas ni Elena mula sa kung saan ang isang maliit
na kahon na gawa sa kahoy at bakal. Halos kasinlaki lang ng
kanyang palad ang kahon. Humarap siya sa amin, sa madla at
unti-unting binuksan ang kahon. Nandilat ako sa aking mga
nakita! Diyamante! Ruby! Emerald! Mga mamahaling bato na
iba’t ibang hugis, iba’t ibang laki.”
“Para saan ang mga bato? Wow! Bangkay, maskara,
torture, diamonds!” Si Betchay na ang pumutol kay Sir Pablo.
“Para sa maskara!”
Natahimik sina Betchay at Hamida.
Ginamit ni Mr. Weil ang mga mamahaling bato bilang
palamuti sa maskara. Isang oras niyang ginawa ang maskara.
At nang matapos niya iyon, iniharap niyang muli sa mga bisita
ang maskara: nagliliwanag sa loob ng silid na binabanlawan
ng bahagyang liwanag. Napapalakpak ang lahat. “Sa sobrang
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At tinapos ang piging sa
pamamagitan ng pagbibigay ng
maskara sa debutante.
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ganda ng maskara, ni hindi ko kayang ilarawan sa aking sarili
ngayon, napaluha ako noon sa aking nakita. Kay ganda...kay
gandang maskara...”
At mula sa amin na mga manonood, pagpapatuloy ni
Sir Pablo, tumayo ang isang ginang—ang maskara pala ay
para sa isang anak niyang babae na debutante. Tumayo sa
harapan ang ginang kasama ng kanyang mister. Bumati sila
ng pasasalamat sa grupo, kay Elena at kay Mr. Weil. Tinawag
nila ang anak nilang babae sa harapan. Naroroon pala sa
kabuuan ng palabas ang babaeng anak. Nagpalakpakan ang
grupo. At tinapos ang piging sa pamamagitan ng pagbibigay
ng maskara sa debutante. Anak ng isang mayamang may-ari
ng pabrika ng tela sa Pasig ang debutante.
Bandang alas-sais na ng umaga natapos ang palabas.
Nang makalabas na ang lahat, na napansin ni Sir Pablo na
pipiringan muli ang mga bisita palabas ng mansiyon, nilapitan
daw ni Elena ang kanyang kaibigan.
“Pabi,” ang bati nito sa kanya. “Did you just enjoy it?”
ang tanong sa kanya ng kaibigan. Hindi raw siya nakasagot.
Bumuntong-hininga na lang siya bilang paalala na pagod na
siya at nais nang umuwi. “It’s two million pesos,” pahabol ni
Elena?”
“Ang alin, Elena? Ang maskarang budbod ng
diyamante?”
Natawa si Elena. “No, Pabi...that mask will cost the
family of Mrs. Roxas 10 million pesos. The two million pesos
was the ticket to become an audience to this show.”
Sandaling natahimik si Sir Pablo sa harapan nina
Hamida at Betchay. “At nandilat ako kay Elena. Ito pala ang
kanilang business, ang kanilang aliwan ng bana niya.”
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“You don’t need to worry about the boy, Pabi.” Ang ibig
niyang sabihin ay ang lalaki na ipinasok sa Brazen Bull. “He
was a student from Manila. Mapúa, I think.”
“My God Elena. He could have been our student...”
“Don’t worry. He was a gift from our dear General in
Manila. He was an NPA.” At tinapik-tapik raw ni Elena ang
balikat ni Sir Pablo bilang pang-aalo.

195

19
N

akatanggap si Baloy ng text message kay Gerald
na susunduin sila mamayang gabi sa mansiyon at
ipapasyal sa Bacolod at Silay. Mamaya na kasi ang
bisperas ng Masskara Festival sa Bacolod City. Pumasok
na sina ni Jason sa kanilang silid pero pinag-iisipan pa rin
nila kung paano nila mapapasok ang lihim na mga lagusan
at makukunan ng mga larawan. Alam nila na mamayang
gabi, sa bisperas ng Masskara Festival sa Bacolod City,
magdadatingan ang mga bisita ni Mrs. Weil. At darating din
na kasama ng mga bisita ang malalaking tao na mula sa iba’t
ibang lugar sa Pilipinas, mga politiko, socialites, hanggang sa
mga kilalang personalidad sa lipunan.
Nang papaakyat na sila mula sa agahan, napansin
nilang dumating ang ilang kababaihan, sila ang makakatulong
sa kusina, sa pagluluto at paghahanda sa mansiyon para sa
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pagdating ng mga bisita mamayang gabi. Ang tanging naiisip
ng dalawa na paraan upang makarating silang muli sa lagusan
na hindi nahuhuli ng CCTV camera ay abangan ang mga
brownout. May naka-iskedyul na namang brownout sa Silay.
Ngunit ikinabahala ng dalawa ang pagdating ng inupahang
generator para mansiyon. Nagpakuha ng generator si Mrs.
Weil dahil nakakahiyang magkaroon ng brownout sa oras na
nagdaratingan na ang kanyang mahahalagang bisita. Alasdiyes ng umaga raw ang brownout. Nakatarating din kina
Azalea at Anna ang iskedyul, kaya ito na rin ang pagkakataon
nilang pasukin ang lihim na silid.
Matagal na nakahiga sa kani-kanilang kama ang apat.
Hinihintay ang brownout. Nagpapakiramdaman silang apat
kung mayroon nga bang ingay na maririnig sa mansiyon.
Inihahanda na nila ang kanilang mga sarili dahil mamayang
gabi, sa bisperas, mabubuhay na naman ang daigdig sa ilalim
ng mansiyon, sa mga lihim na lagusan.
“Baloy, wala kang naririnig?” si Jason ang unang
nagbitiw ng mga salita sa pananahimik nilang dalawa sa
ibabaw ng kama at nakatitig sa kisame.
“Mayroon. Boses. Mga Boses.”
Naririnig nga nilang dalawa ang mga boses, bulungan,
na nagmumula sa kung saang kuwarto. Hindi nila mabuo
ang mga salita pero alam nilang may nagbubulungan.
“Sa mga lagusan ang bulungang ‘yan, Jason. May mga
tao sa mga lagusan.”
At hinawakan ng dalawa ang kanilang mga armas sa
ilalim ng kanilang mga unan. Naghahanda sila sa pagdating
ng brownout. Isang oras pa at kalahati bago ang nakatakdang
oras ng brownout.
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Biglang namatay ang ilaw.
Nagtama ang mga mata nina Baloy at Jason. Mukhang
napaaga ang brownout. May kumatok sa kanilang pintuan.
Si Jason ang tumayo. Isa sa mga kasambahay ang nagbigay
sa kanila ng abiso na mas napaaga ang pagpatay ng ilaw.
At nagkataon na hindi pa dumarating ang gasolina para sa
generator. Pag-alis ng kasambahay, tumayo si Baloy sa kama
at mabilis na tinanggal ang carpet. Ito na ang pagkakataon
nilang dalawa ni Jason na suyurin ang lihim na lagusan at
alamin ang iba’t ibang mga daan, sulok, at hantungan.
Dala-dala nilang dalawa ang kani-kanilang baril, mga
maliliit na jungle knife, at kanya-kanyang flashlight. May
dala rin si Jason na camera para kunan ng mga larawan ang
kanilang matutuklasan sa loob ng mga lagusan.
“Ihanda lang natin ang mga sarili natin dahil may mga
tao ang lagusan, may narinig tayo kaninang mga bulungan na
mula rito,” paalala ni Baloy.
At totoo nga na sanga-sanga ang daan sa lagusan.
May mga daan na nahahati sa dalawa at hindi mo alam
kung saan patungo ang mga ito. Pero tiyak silang dalawa
na ang dulo marahil ng isang daan ay isang kuwarto. Pero
kailangan nilang mahanap kung saan papatungo ang daan
na ito, ang pinaka-sentro dahil doon patungo ang lahat ng
mga lihim ng mga daanan na ito. Halos labing limang minuto
silang nagpalakad-lakad, kumapa ng pader, humimpil para
mapakinggan ang mga yabag kung may ibang tao na naririto
sa mga lagusan.
At narating nilang muli ang dulo, ang sentro ng mga
daang ito. Napansin nilang nakahanda na ang mga upuan
para mamaya, malinis na ang sahig, at tila naisalansan na
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nang maayos ang kung anumang mga gamit na makikita
sa loob. Ngayon lang napansin nina Baloy at Jason na halos
isang daang metro-kuwadrado ang buong lugar, malaki. At
ang pader, maitim na may pagkaluma sa tanda marahil ng
bahay. Maayos na nakasalansan ang mga gamit sa gilid.
“Baloy, nakikita mo ba iyon?” itinuro ni Jason ang isang
maliit na pintuan. Madilim din sa loob nito pero tila palaging
nagagamit ang pintuan dahil wala itong pinto at bukas na
bukas ito sa entablado sa gitna ng silid. Si Baloy ang unang
pumasok. Mas malamig sa loob ng silid na ito, naramdaman
nilang dalawa. Madilim pero nakikita nila ang mga anino ng
mga bagay na nasa loob ng silid. Isa itong imbakan.
Binuksan ni Jason ang flashlight. Tumambad sa kanila
ang isang silid, halos kalahati ang laki ng silid kung saan sila
nanggaling, na naglalaman ng lahat ng mga karima-rimamin
sa daigdig.
“Oh my God,” ang naibulalas ni Baloy sa kanyang
sarili. “...Oh my God...”
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umasok ang kasambahay sa lanai upang anyayahan
sina Hamida at Betchay na magtanghalian sa kusina
kasama si Sir Pablo. Tumayo ang dalawa at sumunod
sa kasambahay. Totoo ngang malaki ang bahay, sa isip ni
Betchay, dahil halos limang silid ang dinaanan nila upang
marating ang kusina ng tahanan ni Sir Pablo. Nagulat sina
Hamida at Betchay nang marating nila ang mesa ay naroroon
na at naghihintay sa kanila si Cocoy. Inimbitahan pala ni Sir
Pablo si Cocoy sa tanghalian. Mukhang magiging mahalaga
ang kanilang pag-uusap habang nanananghalian dahil umalis
panandali si Sir Pablo at nagpaalam na may kukunin lang siya
sa kuwarto.
Nang maupo ang tatlo sa mesa, nagsimulang
mangamusta si Cocoy. “I’m sure marami nang naikuwento sa
inyo si Sir Pablo. Parang may binabalak si Sir Pablo...”
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“Ano’ng binabalak?” Alam ni Hamida na nag-usap
na sina Sir Pablo at Cocoy bago pa man nagsimula ang
pakikipagkuwentuhan nila kay Sir Pablo. “Kung anuman ang
binabalak ni Sir Pablo, tutulong kami.”
“Sa palagay ko, may magaganap na namang ‘event’
sa mansiyon mamaya. Narinig ko sa Capitol na dumating
na raw sa Bacolod ang mga bigating artista, pulitiko, at mga
general. Dumadalaw lang naman sila rito, kung hindi dahil
sa Masskara ay para sa ‘event’ sa mansiyon ni Mrs. Weil,”
dagdag ni Cocoy.
Magpapatuloy pa sana si Cocoy nang dumating si
Sir Pablo. Kasabay na pumasok ni Sir Pablo ang dalawang
kasambahay, at dala-dala nila ang ulam sa tanghalian: pritong
manok, chapsuey, lupiang sariwa, at isang malaking mangkok
na may mainit na sabaw. Nahinuha ni Betchay na tinola ang
nasa mangkok nang ilapag ito sa kanyang harapan. “Walang
baboy,” sabi ni Sir Pablo nanakangiti kay Hamida.
Nang maupo si Sir Pablo sa mesa, napansin ni Betchay
na may hawak siyang barnisadong kahon na gawa sa kahoy,
kasinlaki ito ng karton ng sapatos. Nang binuksan ni Sir Pablo
ang kahon, itinuloy niya ang kanyang pagkukuwento.
“Nakita na ito ni Cocoy,” ang panimula ni Sir Pablo.
“Dito natin pag-uusapan sa harap ng tanghalian ang
laman ng kahon,” nakangiting tugon ni Cocoy.
“Wala na kasi tayong oras, Cocoy. Kung hindi natin ito
mapipigilan ngayong gabi, nandito na itong karahasan na ito
sa ating mga konsensiya, habang-buhay.”
At isa-isang inilabas ni Sir Pablo ang nasa kahon. Ang
una niyang inilabas ay isang bagay na tila tinidor. Iniabot niya
ang tinidor kay Hamida. Napansin ni Hamida na kakaiba ang
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tinidor na ito, gawa sa matigas na bakal, halos isang dangkal
ang haba. Dalawang bagay ang napansin ni Hamida sa
tinidor: una, may nakakabit na itim na tila maliit na sinturon
sa katawan nito na gawa sa balat. Nasa dalawang dangkal
ang haba nito. Ikalawa, may dalawang patulis na tila sungay
sa magkabilang dulo ang tinidor.
“Para saan ito, Sir Pablo?” tanong ni Hamida nang
mahawakan niya ang tinidor.
“Sa mga Moro,” sagot ni Sir Pablo. “Heretics Fork ang
tawag diyan.”
“Bakit para sa mga Moro?” naguguluhang na tanong
ni Hamida. Isang Moro kasi si Hamida, isang Sangir, na mula
sa Balut Island sa Davao del Sur. “Saan ito ginagamit?”
“Para kanino,” pagtatama ni Sir Pablo. “May espesyal
na mga taong pinaglalaanan ang Heretics Fork na iyan Elena:
sa mga Moro.”
Ikinuwento ni Sir Pablo ang sumunod niyang
imbitasyon sa mansiyon. Hindi na niya matandaan ang
buwan, basta ang alam niya, 1984. Isang madaling araw na
may kumatok na naman sa kanyang pintuan. Malalakas na
pagkatok. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya
ang dalawang mama na alam niyang nanggaling sa mansiyon
ni Mrs. Weil dahil nakita niya ang isa sa kanilang dalawa sa
mismong silid kung saan naganap ang unang palabas ni Elena.
Sinusundo siya ng dalawang mama. Nagulat si Sir Pablo dahil
ang buong akala niya ay hindi na siya muling maiibintahan sa
mansiyon.
Sumama si Sir Pablo sa dalawang mama, isinakay siya
sa isang Mercedez Benz. Naulit lang ang ginawa sa kanya
tulad noong una siyang naimbitahan, piniringan at dinala sa
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kung saan sa mansiyon. Ang tanging nagbago ay wala nang
Elenang sumalubong sa kanya. Nang tanggalin ang piring
niya, naroroon na ulit siya sa lihim na silid. Marami nang tao,
mga parokyano ng palabas ni Elena.
Dahil dalawang bumbilya lamang ang nakabukas sa
napakalaking silid, hindi niya maaninag ang mukha ng mga
kasama niya sa loob ng silid. Napansin ni Sir Pablo na sa isang
gilid ng entablado may mga anino ng mga taong nakatayo,
hindi sila bababa sa lima. Itinuon ni Sir Pablo ang tingin
niya sa bahaging iyon ng silid. At unti-unting nabubuo sa
kanyang paningin ang mga anino. Nakabuhad silang lahat.
At napansin ni Sir Pablo na ang ilan sa kanila ay mga babae
dahil nakalawlaw sa mga dibdib ang mga suso. Napansin
din ni Sir Pablo, sa pagpapatuloy ng pagkukuwento niya sa
tatlo, na tila nakatingala ang mga aninong hubad, nakatingin
sa kisame dahil nakatambad sa kanila, na mga nakaupo sa
harap ng maliit na entablado ang mga leeg ng mga anino na
tila nagliliwanag sa dilim.
“Bakit sila nakatingala?”
“Dahil hindi sila puwedeng yumuko, Betchay.
Masusugatan sila kung ibababa nila ang kanilang tingin
mula sa langit, mapapaslang sila kung yuyuko sila.” Kinuha
ni Sir Pablo ang bagay mula sa mga kamay ni Hamida. “Ang
Heretics Fork ay nakatali sa mga leeg ng mga aninong hubad,”
nagbigay ng demonstrasyon si Sir Pablo kung paanong
nakakabit sa leeg ng mga nakahubad na tao na nakatayo sa
gilid ng entablado. “Ang isang ulo nito na may dalawang tulis
ay nakatutok sa malambot na bahagi sa ilalim ng baba at ang
kabilang dulo, na dalawang tulis din ay nakatutok naman sa
pagitan ng collar bones. Kapag yumuko ka, babaon sa ilalim
ng dila mo ang kabilang dulo at sa dibdib mo ang kabila.”
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Halos limang oras ang itinagal ng palabas noong
gabing iyon, pagpapatuloy ni Sir Pablo. Habang naroroon at
nakatayo sa gitna ng entablado ang mga nakatingalang Moro,
patuloy ang piging noong gabi na iyon. May mga champagne,
mga cocktail cheese, pica-pica na inihahandog sa mga bisita
noong gabi na iyon. Dalawang oras bago matapos ang piging
lumabas si Elena at Mr. Weil, magsisimula na araw ang
‘palabas’. Nagtungo sa kani-kanilang mga upuan ang mga
bisita, naupo rin sa isang sulok si Sir Pablo.
Nagbukas ang ilaw sa isang bahagi ng entablado. At
sa loob ng silid tila isang malakas na ispiker na unti-unting
tumugtog ang Kanon in D Major ni Pachelbel. Isa-isang ipinasok
sa silid ang mga hubo’t hubad na nakatingala, maliban sa isa.
Isang lalaki ang iniwanan at pinaluhod sa gitna, may piring
ang kanyang mga mata. Hawak ng dalawang lalaki ang
magkabilang mga kamay at braso ng lalaki, paghahanda sa
anumang uri ng pagpalag na maaari nitong itugon sa palabas.
Lumabas si Elena sa kung saan, nakasuot ng isang gown na
tila pangkasal, at mayroon pa itong belong puti. Nagtungo sa
harap ng entablado si Elena at mula sa kamay niya iniwasiwas
niya sa hangin ang isang punyal na kumikintab sa talas.
Tinawag ni Elena ang isang sa mga manonood.
‘Let’s give our hands to our special guest for tonight!’
Ang salubong ni Elena ang isa sa mga manonood na lumapit
sa kanya sa entablado. Isa itong opisyales ng pamahalaan ni
Marcos, isang heneral na noong ipatutupad pa ang Martial
Law, mas lalong tumaas ang posisyon sa gubyerno. Lumapit
ang heneral kay Elena. Iniabot ni Mrs. Weil ang punyal sa
heneral.
“Ano ang ginawa nila pagkatapos, Sir Pablo?”
Nananabik na si Hamida sa mga susunod na mangyayari.
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“Ano pa ba ang ginagawa ng
mga kasapi ng Ilaga sa mga
kababaihang Moro?”
ang sagot ni Sir Pablo.
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Pero nababasa ni Betchay ang pangamba sa mga ng kanyang
kaibigan. Tila alam na ni Hamida ang susunod na mangyayari.
Nang nasa kamay na ng heneral ang mga punyal,
iminuwestra nito ang katawan palapit sa hubo’t hubad na
nakatingala. Ang palabas pala ay ang pagputol sa kanang
tenga ng Moro.
“Ilaga,” ang sambit ni Hamida. “At anong ginawa nila
sa mga babae?”
“Ano pa ba ang ginagawa ng mga kasapi ng Ilaga sa
mga kababaihang Moro?” ang sagot ni Sir Pablo.
Napayuko si Hamida at inilapag niya ang kanyang
mukha sa kanyang mga palad.
Natapos ang gabi na iyon na ang lahat ng kaninang
nakatayo at hubo’t hubad ay kung hindi pinutulan ng tenga—
ang mga babae ay tinapyasan ng mga utong. Halos lahat
ng mga naroroon sa silid ay nabigyan ng pagkakataon na
makasali sa palabas. At matapos ang mga bawat eksena ay
siya namang paglabas ni Mr. Weil sa entablado upang ipakita
sa madla ang mga paggawa ng maskara mula sa mga mukha
ng mga halos hindi na makapagsalita sa sakit, sa hapdi na
matapyasan ng bahagi ng katawan.
“Ganyan ang ginagawa ng mga Ilaga sa Mindanao
noong panahon ni Marcos, lalo na noong panahon ng Martial
Law. Kasabwat ng gubyerno ng mga Filipino ang Ilaga sa
pagpaslang sa mga Moro at pagputol ng tenga ng mga lalaki
at mga utong naman sa mga babae. At ikinagulat ko na
ginagawa rin pala ito ni Elena sa kanyang mansiyon.”
Nagpatuloy ang gawain na ito ni Elena hanggang
sa matanggal na si Marcos sa puwesto, ayon kay Sir Pablo.
Matagal na nawala sina Elena at Mr. Weil sa Negros. Ang sabi-
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sabi, tumakas daw sa ibang kasama ng mga Marcos. Pero
bakit naman sila tatakas kung wala naman silang nagawang
kasalanan maliban sa naging malapit sila sa mga Marcos at
sa mga crony nito?
“Pero may kasalanan po sila, Sir Pablo,” sangga
ni Betchay. “Naging kasangkot sila ng mga Marcos sa
pagnanakaw sa bayan.”
Natahimik si Sir Pablo. “Pero napatawad din naman
sila kaagad ng sambayanan.”
“Ano po ang ibig niyong sabihin?” Si Hamida, nabuo
na niya ang kanyang sarili at nakisalo sa pagtatanong.
“Nang payagan na magbalik ang mga Marcos sa
Pilipinas, nagbalik na rin ang mga mag-asawang Weil.
Napatawad na rin sila marahil ng sambayanan,” paliwanag
ni Sir Pablo.
Pero hindi nagbago ang mga Weil. Matapos ang
dalawang taon na nakabalik sila sa Pilipinas, nagpatuloy muli
ang mga Weil sa kanilang mga gawain.
“Naimbitahan pa rin nila kayo?”
“Hindi na,” ang mariing sagot ni Sir Pablo. “Dahil nang
magbalik sila wala na rin ang pagkakaibigan namin ni Elena”
Ikinuwento ni Sir Pablo kung paano nagtapos ang
pagkakaibigan nila ni Elena. Isang araw nakatanggap
na naman ng imbistasyon si Sir Pablo mula sa mansiyon.
Tanghaling-tapat iyon, ang imbitasyon ay para sa hapunan;
nais daw siyang makita at makausap ni Elena. Tumanggi si Sir
Pablo. Nang sumunod na araw, kumatok muli sa bahay niya
ang mga tauhan ni Elena, tumanggi muli ang matanda. Para
kay Sir Pablo tapos na ang mahabang taon ng mga Marcos sa
puwesto, wala na sa kapangyarihan ang kanilang pamilya—
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at wala na rin ang kapangyarihan ng mga Weil sa kanya na
iimbitahan siya na wala siyang opsiyon na tumanggi. “Tapos
na ang maliligayang araw ng mga Marcos, wala na rin sa
kapangyarihan ang mga Weil,” saad ni Sir Pablo.
Pero isang araw ng Oktubre, sa araw mismo ng
Masskara Festival sa Bacolod, may kumatok sa pintuan
ni Sir Pablo. Marahas at sunod-sunod na pagkatok. Nang
pagbuksan niya ang pinto tumambad sa kanya si Elena, magisa lang ito at walang kasama. Nakasuot ng sunglasses, nakashorts na pambahay, naka-tshirt na puti na tila galing pa sa
pagtulog. Niyakap siya ni Elena nang magkaharap na sila.
Matagal na nakayakap sa kanya ang kaibigan at humagulgol
ito pagkatapos. Pinapasok niya si Elena sa bahay at pinaupo
sa sofa sa sala.
“Bakit hindi ka na nagtutungo sa mansiyon?” tanong
nito sa kanya nang mahimasmasan na.
“Tapos na ang panahon na iyon, Elena. Wala na sa
kapangyarihan ang mga Marcos.”
“Siguro maka-Aquino ka.”
“Ha?”
“Ganoon ba iyon? Wala akong pinapanigan. Pareho
lang silang nakatanim at kapit na kapit sa lupa...na kailangan
nang bunutin.”
“Ganoon kasi iyon. Kung hindi ka pula, dilaw ka.”
“Bakit ka nandito, Elena? Bakit ganyan ang hitsura
mo?”
Huminga nang malalim si Elena bago nagsalita. “Hindi
ko alam kung panaginip ang nakita ko kagabi sa bintana, sa
kabilang bahay. Sa Balay Negrense.”
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“Hindi ba’t may palabas kayo mamayang gabi? Ang
sabi sa akin, mga magsasaka na raw ang ginagamit ninyo sa
mansiyon, mga pulubi sa lansangan, at mga NPA na nahuhuli.”
Natahimik sandali si Elena, naglabas ng sigarilyo,
nagsindi; ni hindi ito nagpaalam kay Sir Pablo kung okay lang
ba ang mag-sigarilyo sa loob ng bahay niya. “Nakita ko si Elena
kagabi. Nakasabit sa alulod sa bintana ng abandonadong
mansiyon ng mga Gaston. Kitang-kita ko ang bangkay niya.
Nakatitig siya sa akin. Sa layo ko nakikita ko ang mga mata
niya, punong-puno ng galit, Pabs....punong-puno ng galit...”
Hindi na nakatulog si Elena pagkatapos noong makita
niya ang multo ng nakababatang kapatid sa ama sa katabing
abandonadong mansiyon. At sa umaga, hindi siya kaagad
lumabas ng kuwarto. Nagkulong lamang siya doon hanggang
magtanghali na naisip niyang puntahan ang nalalabing
kaibigan sa Silay, ang dati niyang kasamang guro sa Silay
Institute, Sir Pablo.
“Elena...”
“Mrs. Weil....”
“Oras na siguro ng paniningil. Matagal na rin kasi
kayong hindi nakapagbabayad ng inyong mga kasalanan.”
“Wala kaming kasalanan, Pabs.” Pinatay ni Elena ang
sindi ng kanyang sigarilyo. “Pati ba naman ikaw naniniwala
sa ganyan. Malaki ang naitutulong ko sa siyudad na ito. Nang
dahil sa akin, nakararating ang siyudad na ito sa Malacañang,
nadadalaw tayo ng mga bigating tao sa gubyerno ni Marcos.
Malaki ang naitulong ng mga Marcos sa bayang ito. Matuto
tayong tumanaw ng utang na loob sa kanilang pamilya.
Katulad ka rin pala nila, walang mga utang na loob. Kung
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hindi dahil kay Marcos, wala tayo, wala ang mga aspaltadong
kalsada, ang mga ospital, LRT, mga gusali na hanggang
ngayon ay ginagamit pa rin natin. Aalis na ako.”
Tumayo si Elena at akmang lalabas ng bahay nang
hawakan siya ni Sir Pablo sa braso. “Elena, tapos na ang
panahon na iyon.”
“Hindi, Pabs. Kung tapos na ang panahong iyon bakit pa
ako nandito?” Hinawakan ni Mrs. Weil si Sir Pablo sa balikat,
tulad ng isang kaibigan, may nais na ipaalala, iparamdam.
“Nagbalik ang mga Marcos, at lalabas din ang katotohanan
balang-araw. Kasaysayan ang huhusga sa ginawa ng bayan
na ito sa kanilang pamilya.”
Nang lumabas si Mrs. Weil sa bahay ni Sir Pablo
noong araw na iyon, iyon na rin ang huli nilang pagkikita at
magkaharap nang mga mata sa mga mata.
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ba’t ibang mga kasangkapang ginagamit marahil sa
kubling lugar na iyon ng mansiyon ang bumulaga kina
Jason at Baloy: guillotine, garote, Judas Chair, bersiyon
ng Spanish Donkey, thumbscrew, ilang matutulis na kutsilyo
na nakasabit na marahil ginagamit sa Russian Roullette dahil
nakita rin nila ang malaking bilog na roleta na may bahid ng
mga natuyong dugo. Nakasabit din ang ilang piraso teanzu, at
Heretic’s fork. Nasa gitnang bahagiang malaking bersiyon ng
Brazen Bull na isang kalabaw.
“Naiisip mo ba ang naiisip ko?” tanong ni Jason kay
Baloy. May takot na sa kanyang mga boses.
“Girl, this is sick. Sick...”
At matapos kumuha ng mga larawan ang dalawa
ay dali-dali na nila tinunton ang daan patungo sa kanilang
kuwarto. Nang makapanhik na sila at nakabalik sa kanilang
kuwarto saka nagbukas ang ilaw. Bumalik na ang kuryente.
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Nang mamatay ang ilaw nasa loob din ng kanilang kuwarto
sina Azalea at Anna, kumatok din sa pintuan nila ang
kasambahay para ipaalam na mawawala ang kuryente bago
ang takdang oras. At tulad ng ginawa nina Jason at Baloy,
ginamit din na pagkatataon ito nina Azalea at Anna na
pasukin ang lagusan. Mabilis silang tumayo sa kanilang kama
at tinanggal ang carpet at mabilis na pinasok ang lagusan.
Maliit na jungle knife, flashlight, compass lamang ang dala
nilang dalawa. Nais marating ng dalawa ang lihim na silid,
iyong silid na nasa ikalawang palapag at nasa hilagang bahagi
ng mansiyon. Nais malaman ng dalawa kung ano nga ba ang
nasa silid na ito na pinaka-iingatan ni Mrs. Weil na huwag
mapasok ng kahit na sino.
Magkahawak ang mga kamay ng dalawa nang pasukin
nila ang lagusan. Madilim at malamig sa loob nito. Ginagamit
nila ang compass para maging gabay sa kanilang paglalakad
patungo sa silid na hilagang bahagi ng mansiyon.
“Ano iyon?” pabulong na tanong ni Anna.
“Boses ng tao...Hindi lang tayo ang tao sa loob ng
lagusan,” sagot ni Azalea na siyang may hawak ng compass.
“Pero maaaring sina Jason at Baloy ‘yan. Bilisan natin.”
Nang marating ng dalawa ang isang daan patungo sa
hilagang bahagi ng mansiyon binagalan nila ang paglalakad.
Nakita nila sa dulo ng isang lagusan ang hagdan pataas. Alam
nilang pareho na ito ang daan patungo sa lihim silid ni Mrs.
Weil.
Inakyat nila ang hagdan at iniangat ang pinto. Si
Azalea ang unang pumasok. At nang nasa itaas na si Azalea,
sumunod si Anna. Namangha ang ang dalawa sa kanilang
mga nakikita sa loob ng silid. May sandaling katahimikan ang
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namagitan sa kanila dahil sa pagkamangha sa tumambad
sa kanila. Isang napakalaking silid pala ito na halos tatlong
kuwarto ng mansiyon ang katumbas. Sarado ang mga bintana
nito pero malamig sa loob dahil sa bukas ang airconditioner sa
silid. Halos tatlong tao ang taas ang kisame nito at napansin
ni Azalea na palagi itong nalilinis dahil ni walang isang agiw
o sapot ng gagampa ang naglalambitin sa kisame.
Ang laman ng silid ay sapat na para sa pagkamangha
ng dalawa. Punong-puno ng mga maskara ang silid. May mga
maskara na nakalagay sa estante, sa loob ng salamin. May
mga maskara na nakasabit sa dingding na tila palamuti. Halos
magkaka-pareho ang laki ng mga maskara at ang tanging ang
mga nakasabit lamang sa dingding at may laki na halos na
tatlong talampakan. Lahat ng maskara sa estante ay kasyang
isuot ng isang tao. Ngunit may napansin ang dalawa sa mga
maskara sa loob ng silid: lahat ng maskara ay nakasimangot.
“Hindi sila nakasimangot, Anna,” pagtatama ni Azalea.
“Tingnan mo itong isang ito, parang mukha ito ng namimilipit
sa sakit, ng isang nasa bingit ng kamatayan.” Lumapit ang
dalawa sa isang maskarang nasa loob ng salaming estante.
“Ano ‘yan?” itinuro ni Azalea ang isang bahagi ng
maskara, sa bandang noo. Inilibas ni Azalea ang maskara
para mas masipat pa ang itinuturo ni Anna.
“Ruby!” gulat na sagot ni Anna. At doon nga nila
nahinuha na budbod ng mamahaling bato ang mga maskara.
At isa-isa nilang sinipat ang mga maskara at totoo nga na
ang lahat ng mga maskara sa silid, na hindi bababa sa isang
daan ay budbod ng mga mamahaling bato at napansin din ng
dalawa na walang maskara ang makapareho ng ekspresyon
at kurba ng mukha.
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“Lahat sila, Anna, naghihirap. Nasa bingit ng
kamatayan.”
“Scary. Mula ito sa mukha ng mga tao na nahihirapan
o nasa bingit ng kamatayan.”
Napansin ng dalawa na may isang pintuan sa kanang
bahagi ng silid. Ang silid ay tila isang imbitasyon na mas
mahalaga ang nasa loob na iyon, mas mahalagang mga
maskara. Nagtungo ang dalawa sa silid.
“Oh my God, Azalea!” napahinto si Anna sa isang
bahagi ng dingding malapit sa pintuan.
“Bakit?”
“Si Celina!”
At nakita nga nilang dalawa ang maskara na kawangis
ng mukha ni Celina. Nakanganga ang maskara at tila balong
malalim ang loob ng bunganga nito. Napa-krus si Anna dahil
alam nila pareho na patay na si Celina at ang maskarang nasa
harapan nila ay ang huling damdamin nito bago tuluyang
nilisan ang daigdig.
Nang mapasok ng dalawa ang silid, nagkamali sila sa
kanilang hinala. Sa gitna ng silid napatong sa isang espasyal
na estante ang pinaka-mahalagang maskara sa mansiyon ni
Mrs. Weil. Nag-iisa lang ang maskara na iyon sa loob ng silid.
May ilaw na nakatutok sa maskara. Lumapit ang dalawa.
Labis na namangha si Azalea sa kanyang nakita, at
bahagya siyang napangiti.
“Si Marcos,” ang putol ni Anna sa katahimikan.
“Si Apo Macoy,” ang sagot lamang ni Azalea. “Ang
maskara niya ang pinakamahalagang maskara sa mansiyon ni
Mrs. Weil. At punong-puno ng mamahaling bato ang kanyang
maskara.”
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“Pero ito lang ang kakaiba sa lahat ng maskara sa loob
ng silid, Azalea. Ito lang ang maskarang nakasimangot.”
At nilapitan pa nila ang maskara. “Siguro ginawa itong
maskara noong buhay pa si Apo Macoy. Ang lungkot-lungkot
niya. Siguro ginawa itong maskara noong nasa Hawaii na sila
pagtakatapos ng rebolusyon sa EDSA.”
“Hindi rebolusyon ang EDSA,” pagtatama ni Anna. “I
told you before na kung revolution siya dapat pinaslang na
natin ang mga Marcos. A revolution is a complete take-over.”
“Bakit ang morbid mo sa mga Marcos? Please lang
huwag kang gagamit ng LRT, ng San Juanico Bridge...nang
dahil sa mga Marcos kaya tayo may mga ganyan...”
“Dapat pinaslang na natin silang lahat...like what the
Bolsheviks did to the Romanovs.”
Itinulak ni Azalea ang kapatid niya sa buwiset.
“Kasimpula ng lipstick mo iyang mga dugo sa kamay mo...
Romanovs? May God Anna, did you just hear what you said?”
“Don’t you dare comment on my lipstick. Look at you!
Para kang taga-kanto. No wonder you are a Marcos apologist...”
Sasabad pa sana si Anna nang may narinig silang
kalabog. Natahimik silang dalawa.
May biglang dalawang kamay ang marahas na
humawak sa mga bibig nila ni Azalea habang sakal ang
kanilang mga leeg. Nagpumiglas ang dalawa ngunit huli na
ang lahat. Hindi lang pala silang dalawa ang tao sa loob ng
silid.
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abang naglalakad pauwi naisip na nina Hamida at
Betchay ang mga plano. Napagkasunduan kasi nila ni
Cocoy at Sir Pablo na mamayang gabi ay isusuplong
na nila sa pulisya ang gawain sa loob ng mansiyon. Pero bago
umalis ng bahay sina Sir Pablo, Hamida at Batchay, nakipagpulong muna sila kay Ma’am Soraida sa Skype at hihingi sila
ng tulong sa mga pulis na nasa Maynila. Mas magiging madali
ang operasyon kung galing sa Maynila ang mga pulis at hindi
sa Negros kung saan makapangyarihan talaga ang mga Weil.
Napadaan sina Hamida at Betchay sa Balay Negrense,
napasilip ang huli at tila hinahanap niya si Billy na nagaasikaso ng mga turista. Iginala niya ang mga mata sa
bakuran ng Balay Negrense at sa mismong bahay. Hindi niya
makita ni anino ni Billy.
“Betchay!” may tumawag sa likuran niya. At nang
lingunin niya ay nakita nga niya si Billy. Galing ito sa labas
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at tila may binili at pabalik na sa Balay Negrense. “Napadaan
ka?”
“Pauwi na kami sa dorm namin. Mukhang ang dami
mong bisita ngayon,” bati ni Betchay. Ipinakilala niya rin si
Hamida kay Billy.
“Masskara na kasi bukas sa Bacolod kaya ang daming
bisita,” lumapit si Billy kay Betchay. “May feria mamaya sa
plaza, baka gusto niyo lumabas or baka gusto mong kumain
sa labas mamaya?”
“Niyaya mo ba ako ng date?” ang sagot ni Betchay.
Natigalgal si Billy sa pagsagot. “Oo...oo...”
“Sige, mamaya. Ito pala ang number ko.” Ibinigay
ni Betchay ang mobile number niya kay Billy at mabilis na
nagpaalam. Naiwang nakatunganga si Billy sa gulat marahil
sa pagiging prangka ni Betchay.
Nang marating ng dalawa ang mansion, dali-dali
silang nagtungo sa kuwarto nina Azalea at Anna. Nang hindi
nila nakita ang dalawa, lumipat sila sa kuwarto nina Jason
at Baloy. Nang pagbuksan sila ng pinto, hindi nagpahalata
ang apat na mayroon na silang natuklasan sa mansiyon sa
kanilang mga kilos. Alam nilang may mga matang nakatingin
sa kanilang apat, sa CCTV o sa mga kubling mga mata at
tenga sa lahat ng sulok ng mansiyon.
Naupo ang apat sa ibabaw ng kama. At sabay-sabay na
nagbukas ng kani-kanilang mga gadget at doon sila nag-usap.
Ang una nilang pinag-usapan ay ang plano mamayang gabi,
pagdating ng mga bisita sa mansiyon, dahil siguradong may
magaganap na namang palabas sa lihim na silid. Ipinaliwanag
ni Hamida at Betchay ang magiging partisipasyon nina Cocoy
at Sir Pablo. Ang ikalawang pinag-usapan nila ay ang kung
nasaan na ang dalawa, sina at Anna at Azalea. Walang
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makasagot kina Baloy at Jason sa nangyari sa dalawa pero
sigurado silang alam ng dalawa ang plano na pagpasok sa
lihim na silid pagkamatay ng kuryente. Nakaramdam ng takot
ang apat dahil kahit sa kanilang mga Facebook at Messanger
walang sagot ang dalawa. Nang magtungo si Hamida sa
kuwarto ng dalawa, nakita niya naiwanan ng dalawa ang
kanilang mga gadgets.
Halos magtatakip-silim nang magpulasan ang
apat. Kailangang magtungo ni Baloy sa Bacolod City para
makipagkita kay Gerald. Nagpaalam siya at sinabi niyang
mabilis lang ang kanyang pakikipagkita kay Gerald at nais rin
niyang alamin kung may koneksiyon ba ang lalaki sa mansiyon
at kay Dr. Benipayo. Pero ang isa sa mga plano ni Baloy ay
kung sakaling mapatunayan niya na kasangkot si Gerald,
papaslangin niya ang lalaki. Ang ibinigay lang na palugit ni
Betchay kay Baloy ay dapat na magbalik ito sa mansiyon bago
ang alas-nuebe ng gabi. Umalis si Baloy bago ang pagtawag
ng hapunan sa mansiyon.
Hindi nakasama ng tatlo sa hapunan si Mrs. Weil. Ang
paliwanag ng mga kasambahay ay nasa Bacolod daw ito ay
magsusundo ng mga bisita para sa piging mamayang gabi.
Kaya naging panatag ang dibdib ni Betchay dahil hindi na
niya kailangang magpaliwanag pa kay Mrs. Weil kung sakali
kung bakit wala ang tatlong kasapi ng Sacred Circle. Marami
ang inihanda sa kanilang pagkain: pancit, sinigang na sugpu,
adobong manok, ginataang langka, at buko juice. Hindi na rin
nagtanong ang mga kasambahay kung nasaan ang kanilang
mga kasama. Napansin kasi ng tatlo na bagong mukha na ang
mga kasambahay.
Matapos ang hapunan nagbalik ang tatlo sa kanikanilang mga kuwarto. Nagbihis na sila ng pormal na damit
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bilang paghahanda sa piging ni Mrs. Weil. Nasa isip pa rin ni
Betchay ang dalawa.
“Hamida,” tinawag ni Betchay ang kaibigan pagkatapos
nitong magsambahayang. “Malakas ang kutob ko na may
nangyari sa dalawa. Kailangan natin silang mahanap.”
“Alam ko kung nasaan sila.”
Nagulat si Betchay sa tugon ng kaibigan. “Ha? Paano
mo nalaman?”
“Nandoon sila marahil sa lihim na silid. Sila ang
gagamitin mamaya sa palabas.”
Natahimik si Betchay. Alam niya ang puwedeng
mangyari sa dalawa sa loob ng lihim na silid ng mansiyon ni
Mrs. Weil. Alas-otso nang gabi. Unti-unti nang nagdatingan
ang mga sasakyan ng mga bisita. Ang narinig nila sa mga
kasambahay, mga gobernador, congressman, artista sa tv at
pelikula ang magiging bisita ni Mrs. Weil. Hindi daw lalagpas
sa dalawampu ang mga bisitang darating.
Nang pumatak ang alas-nueve ng gabi tumunog ang
kampanilya. Oras na para bumaba. Nang magdatingan ang
mga bisita, namangha ang tatlo. Totoo ngang bigatin ang
mga bisita ngayong gabi. Mayroon na ring orchestra na
tumutugtog ng mga Bach at Mozart, paroo’t parito na rin ang
mga waiter. Magkakaroon din daw ng mga performance ng
isang soprano, piano concerto, at ballroom dancing hanggang
madaling araw ayon sa programme na ipinamimigay ng mga
waiter sa mga bisita. Ang sala ay ginayakan ng mga mesa at
banderitas para sa panauhin. Naupo ang tatlo sa isang sulok
habang patuloy na nagmamasid sa mga bisitang dumarating.
Nang dumating si Baloy sa Calea sa Lacson, naroon na at
naghihintay si Gerald. Maayos ang suot nitong damit at
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napansin na rin Baloy ang Hummer na nakaparada sa harap ng
restoran. Damang-dama na sa buong siyudad ang Masskara
Festival. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ng
lalaki.
“Mauuna ba ang dessert?” tanong ni Baloy sa
kasamang lalaki. Natawa lamang si Gerald.
“Of course,” nakangiting tugon ng lalaki. “Hindi ka
darating at aalis ng Bacolod na hindi pumapasok sa Calea.
Narito kasi ang lahat ng uri ng pag-ibig mula sa pinakamatamis hanggang sa pinaka-mapait.”
Natawa si Baloy.
Omorder ng dalawang ice cream cakes at dalawang
tasa ng kape si Gerald para sa kanilang dalawa. Inilatag
ni Gerald kay Baloy ang magiging itinerary ngayong gabi.
Pagkatapos ng Calea magtutungo ang dalawa sa isang
restoran sa downtown para mag-dinner, pagkatapos sa City
Hall para sa fireworks display. Bago mga alas-nueve ng gabi,
ayon kay Gerald, magtutungo sila sa mansiyon ni Mrs. Weil
para sa isang piging.
“Kilala mo si Mrs. Weil?” patay-malisyang tanong ni
Baloy kay Gerald; ayaw niyang ipahalata sa lalaki na alam
na niya ang koneksiyon ni Gerald sa kay Mrs. Weil at kay Dr.
Benipayo.
Mabilis na pinatatakbo ng lalaki ang Hummer sa
Lacson Avenue. Patungo na sila sa restoran para maghapunan. Tila hindi narinig ni Gerald ang tanong ni Baloy,
binuksan lamang nito ang stereo ng kotse para patayin ang
nakaiilang na katahimikan sa kanilang dalawa. Ipinasok
sandali ni Baloy ang kamay niya sa Hermes niyang bag para
kapain ang dala niyang sandata. Maliit na baril na ang tawag
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niya ay ‘senyorita’ ang dala niya sa gabing iyon. Mayroon din
siyang jungle knife sa kanyang binti. Sa gabing iyon, iisa lang
ang nais ni Baloy: ang paslangin si Gerald, isang malinis na
pagpaslang.
Nakaramdam ng kaunting kaba si Baloy nang mapansin
niyang tila lumilihis ang Hummer sa daan na patungo sa
maraming tao. Tila patungo ang sasakyan sa liblib, sa tagong
lugar. Nakaramdam siya na may tila binabalak sa kanya si
Gerald. Lumalamig ang hangin sa loob ng Hummer; hindi niya
alam kung pinalakasan ba ni Gerald ang aircon o sadyang
dahil ito sa kaba niya. Inulit niya ang kanyang tanong kanina.
“Paano mo nakilala sina Mrs. Weil?”
Dagling inihinto ni Gerald ang sasakyan. Napalayo
ang likod ni Baloy sa pagkakasandig niya sa upuan; hindi siya
nagsuot ng seatbelt.
“Alam na namin ang mga pagkatao ninyo, Baloy. Kilala
na namin ang Sacred Circle.”
Natahimik sandali si Baloy, huminga ng malalim.
“Saan ninyo dinala ni Mr. Benipayo si Celina at ang iba pang
bangkay na nawawala sa mansiyon tuwing Masskara?”
“Huwag kang mag-alala, malalaman mo rin mamaya.”
Pinagmasdang maigi ni Baloy ang mukha ni Gerald.
Wala na rito ang bahid ng maamong lalaki na nakilala nila
sa airport ilang araw lang ang nagdaan. Nakita niya na tila
tumanda ito sa kanyang paningin, nanlilisik ang mga mata,
at ang mga kamay ay hindi mapalagay kung saan ba dapat
dadalhin o kung ano ang gagawin.
“Alam na namin. Ibinabaon ninyo ang mga bangkay sa
tubuhan ninyo sa Victorias. Mga mamamatay-tao kayo.”
Bago pa man matapos ni Baloy ang kanyang sinasabi
at mabilis nang humambalos ang palad ni Gerald ni pisngi
niya.
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“Doon din ang patutunguhan ninyo mamaya. Pero
pakikinabangan muna namin ang mga mukha nina Azalea at
Anna.”
“Mga walang hiya talaga kayo!” sunod-sunod na ang
paghampas ni Baloy sa mukha ni Gerald na ang layo niya
lamang ay guluhin ang eksena sa loob ng Hummer at mataranta
ang lalaki. Dahil malalaki ang braso ni Gerald at mas malakas
ito sa kanya, naging madali sa lalaki na sakmalin ang leeg ni
Baloy at pisilin ang kanyang lalamunan. Hindi makahinga si
Baloy pero nakuha niyang iangat ang kanyang binti at mabilis
na makuha ang jungle knife. Nang mahawakan niya ng armas
mabilis niya itong pinadaan sa leeg ni Gerald. Tumilamsik ang
dugo sa dashboard ng sasakyan at mukha ni Baloy. Nangisay
si Gerald at napasigaw. At nang mabitawan niya ang leeg ni
Baloy, agad namang ibinaon ng huli ang jungle knife sa leeg ni
Gerald. Halos tumagal ng labing limang minuto ang kanilang
paglalaban sa loob ng kotse.
Nagkalat ang dugo ni Gerald sa loob ng kotse at sa
katawan ni Baloy. Nagplano siya kung paano itatapon ang
bangkay at ang sasakyan. Hinila niya ang katawan ni Gerald
sa passenger’s seat at siya ang magpapatakbo ng Hummer.
Pinaikut-ikot niya ang Hummer kung saan-saan, naisip
niyang ihulog sa dagat ang sasakyan. Naisip niya ang dagat
na malapit sa SM Bacolod. Wala nang tao marahil sa SM
Bacolod dahil sarado na ang mall sa ganoong oras, sa sobrang
haba ang paghahanap niya ng lugar kung saan itatapon
ang sasakyan, inabot siya ng halos dalawang oras—alas
diyes na pala ng gabi. Alas nueve ang ibinigay sa kanyang
oras ni Betchay na darating siya mansiyon. Tinawagan niya
si Betchay. Ipinaliwanag niya ang nangyari at nangakong
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At madali niyang
naisakatuparan ang
kanyang balak.
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darating sa mansiyon matapos ang madispatsa ang sasakyan
at ang bangkay ni Gerald.
Nang marating ni Baloy ang bakanteng loteng malapit
sa dagat, inihinto niya ang sasakyan. Naglabas siya ang alcohol
at tissue at pinahiranang buo niyang katawan. Alam niyang
magiging madugo ang kanyang gabi kaya isang one-piece na
itim na strapless ang sinuot niya para hindi na kailangan pang
magpalit. Nang malinis niya ang katawan niya, naligo siya ng
pabango. Unti-unti nang tumitigas ang bangkay ni Gerald.
Bumaba siya sa sasakyan at tinungo ang likod na bahagi nito
upang kunin ang imbak ng gasolina. Susunugin muna niya
ang bangkay sa driver’s seat at saka paandarin ang kotse para
dire-diretsong mahulog sa dagat.
At madali niyang naisakatuparan ang kanyang balak.
Nagliliyab ang bangkay ni Gerald sa driver’s seat, pinaandar
niya ang Hummer at hinayaang mahulog sa dagat pagkatapos,
naglakad siya patungo sa highway at kumuha ang taxi na
kinontrata niya pabalik sa Silay City.
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onfirmed na hawak nila sa lihim na silid sina Azalea
at Anna,” putol ni Betchay sa pagsasayaw ng tatlo
matapos ang pagtawag ni Baloy. Nagsisimula nang
magsayaw ang mga bisita at sige na rin ang pagtugtog ng
banda. Dalawang banda raw ang pinapunta ngayong gabi
para sa magdamagang sayawan kinaMrs. Weil. Halos mapuno
ng mga bisita ang mansiyon.
Tumigil ang banda, huminto ang mga tao sa kanilang
pagkukuwentuhan. Nagtungo sa entablado si Mrs. Weil at
humawak ng mikropono. Napako rin ang tingin ng tatlo sa
kung saan naroroon si Mrs. Weil at nakatayo. Nakasuot ng
pulang gown ang senyora.
“Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very
much for being here tonight. I have to cut our program so can
unweil our latest possession in the house,” panimula ni Mrs.
Weil. Nagbulungan ang mga tao.
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“Ito na siguro ang Nakasimangot na Maskara,” bulong
ni Hamida kay Betchay.
“Let me call Dr. Benipayo to join me here.” Pumalakpak
ang mga bisita nang nakatayo na sa harapan si Dr Benipayo.
“Dr. Benipayo, aside from being a surgeon is also a visual
artist. Simula nang mamatay ang aking bana, the late Mr.
Weil, si Dr. Benipayo na ang naging katuwang ko sa aking
mga artistic endeavours. Tonight, we will unveil to you one
of our greatest possession sa mansion. This is a special night
kasi this is the first time na ipakikita namin ito in public. This
is a treasured family secret until tonight and you are all lucky
to be here!” Nagpalakpakan ang mga tao. Tinawag ni Mrs.
Weil ang isang lalaki mula sa gilid, may dala itong isang tila
kahon na natatakpan ng itim na tela. Napako ang tingin ng
mga tao sa dalang lalaki na nakasuot din ng makulay na
maskara. Lahat ng bisita ni Mrs Weil, maging sina Betchay,
Jason, at Hamida ay naka-suot ng maskara.
“Hindi naman namin itinago na malapit ang pamilya
namin sa mga Marcos,” panimula ni Mrs. Weil habang hawak
na ang tela. “Marcos was the greatest president this country
ever had.” Palakpakan ang mga bisita.
“Mga traydor,” pabulong na wika ni Hamida.
“Shame...shame...” nasabi lamang ni Jason sa kanyang
sarili, parang dasal.
“Nang mangyari ang EDSA ng mga Aquino, umalis
ang mga Marcos sa Pilipinas. Nagtungo sila sa Hawaii. While
in Hawaii, me and my husband visited the first family. I saw
Marcos, talagang nakakaawa. I was furious then nang makita
ko si Apo, slowly detoriating. You know, guys, I asked myself
then, ‘Ito ba ang igaganti natin sa isang tao na walang inisip
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kundi ang ikabubuti ng bansa? To a man who promised that
this nation will be great again?’ So sad for the Marcoses
and the Filipinos are just so ungrateful. Yes, this nation is so
ungrateful. Mga walang utang na loob.”
Nakita ni Betchay ang sabay-sabay na pagtango ng
mga bisita.
“And then I asked Meldy, ‘Madam please give me the
opportunity to serve my president—our president!—for the
very last time. Can you allow me and my husband to create a
mask for the president?’ At first natakot si Meldy. She asked
me if this is a ‘death mask’ of sort. I told her, no Meldy, this
is something that we, Filipinos, will keep to remember him
so dearly. A memento from a great man. This is going to be
a prized possession of my clan. Meldy, ladies and gentlemen,
allowed me and my husband!”
Napapalakpak ang mga bisita. Maging sina Betchay,
Hamida, at Jason ay napatayo at napalapit sa ipakikita ni Mrs.
Weil.
“Ladies and gentlemen, the mask of our president
Ferdinand Marcos!’ At tuluyan ngang tinanggal ang telang
itim.
Sabay-sabay na nandilat ang mga mata ng mga bisita.
Napahawak si Hamida sa kamay ni Betchay nang makita niya
ito. “Astagfirullah that’s horrible!”
“Baliw...baliw...mga baliw ang lahat ng kasapi ng
pamilyang ito!” ang naisabi na lamang ni Betchay sa kanyang
sarili.
Sabay-sabay na napa-wow ang mga bisita, may naiyak
sa sobrang galak, may ilang hindi matapus-tapos na palakpak.
“Beautiful! Beautful!” ang paulit-ulit na nasambit ng ilan.
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Halos tumagal ng sampung minutong nakatayo si Mrs. Weil
at ang lalaki sa harap para makita ng lahat ang maskara ni
Marcos. Nang matapos ang mga palakpak at paghanga,
ipinatong ang maskara sa isang estanteng binabantayan ng
dalawang security guard ni Mrs. Weil para naman sa mga
nais pang makita ang maskara. Nagpatuloy sa pagtugtog ng
banda at ang sayawan.
Halos maghahating-gabi na nang dumating si Baloy sa
mansiyon at dali-dali siyang nagtungo sa kuwarto sa itaas. Si
Jason lamang sumunod sa kanya.
“Kapag napansin ninyo na unti-unti nang nawawala
ang mga tao sa itaas, magtungo na kayo sa lihim na lagusan.
Ala-una ng madaling araw, darating ang mga pulis kasama
ni Sir Pablo,” inihabilin ni Baloy kay Jason. Umakyat si Jason
para kausapin si Baloy sa isang séance dahil ngayong gabi na
bisperas ng Masskara Festival sa Bacolod nagpapakita ang
multo sa Balay Negrense.
“Pero wala na tayong oras, Jason. Nanganganib
ang buhay ng kambal. Hindi natin alam kung ano na ang
ginawa sa kanila sa ibaba o kung nandito pa silang dalawa sa
mansiyon.”
“Ano ang balak mo, dear?” tanong Jason.
“Bababa na ako ngayon. We have to get the twins out
of danger.”
“Sige...I’ll cover you. Papatayin ko ang ilaw at ang
tanging sisindihan ko lang ay tatlong kandila. Kung sakaling
may nakakakita sa atin ngayon, ang alam nila ay ang séance
ito na scheduled for tonight. Bumaba ka na pagkatapos.”
Pagpatay ng ilaw mabilis na nagtungo si Baloy sa ilalim
dala ang ilang armas, hand grenade, ang kanyang jungle
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knife, flashlight. Hahanapin muna niya ang kambal at balak
niya, bago dumating ang mga pulis, sunugin na ang buong
mansiyon.
Naupo si Jason sa ibabaw ng carpet at nagdasal.
Imumuwestra pa lamang niya ang kaniyang sarili nang
may kamay na dumampi sa kanyang balikat. Malamig ang
paghawak. Nilingon ni Jason ang direksiyon kung saan
nanggagaling ang kamay. Nandilat siya nang makita niya si
Elena, ang kaluluwa ng kapatid ni Mrs. Weil. Nanlilisik ang
mga mata na nakatitig sa kanya. Nawala si Elena nang parang
usok. Kinabahan si Jason. May narinig siyang boses, bulong.
Hindi niya mawari ang mga salita. Pero nararamdaman niya
ang hininga sa kanyang tenga. Naamoy niya ang nasusunog
na kandila. Nang humarap si Jason nakita niyang harapan na
niya ang kaluluwa ni Elena, nakahiga, nakatihaya pero nasa
kanya pa rin ang mga nanlilisik nitong mga mata.
“Girl, ano’ng kailangan mo? Bakit hindi ka matahimik?”
tanong ni Jason.
May ibinubulong si Elena.
“Hindi kita maintindihan. Ano ang kailangan mo para
matahimik ka na?”
“Si Elena…” ang sabi ng hindi matahimik na kaluluwa.
“Si Elena…”
Nandilat si Jason. Alam niya kung ano ang
magpapatahimik sa kaluluwa ni Elena: ang kamatayan ni
Mrs. Weil.
Biglang nawala ang kaluluwa at namatay ang mga
sindi ng kandila. Isang malamig at malakas na hangin ang
pumasok sa loob ng kuwarto. Sa isang kisap-mata, natauhan
si Jason at nakita niya si Baloy na nakasilip sa siwang ng
pasukan pababa.
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“Bakla, ano ba, sabi ko ipatong mo na ang Persian rug.
Ano ba ang nangyayari sa iyo?”
“Baloy, nakausap ko ang kaluluwa ni Elena,” sagot ni
Jason sa kaibigan; lumapit siya sa mukha ni Baloy para ibulong
ang mga susunod na sasabihin. “Kailangang mapaslang si
Mrs. Weil.”
Nag-desisyon si Baloy na isama na si Jason dahil nakuha
na rin nito ang dapat na makuha sa séance. Magkasabay na
bumaba ang dalawa.
Samantala sa sala ng mansiyon, abala ang lahat sa pagsasayaw
habang patuloy ang pagtugtog ng banda. Bumabaha ang
alak, pagkain, paroo’t parito ang mga waiter na nag-aalok ng
alak sa mga bisita. Iginagala naman nina Hamida at Betchay
ang kanilang mga mata at tinatandaan ang mukha ng mga
bisita. Totoo ngang pamilyar sa kanila ang ilang mga bisita:
matataas na tao sa lipunan at palagi nilang nakikita sa
telebisyon at society pages ng mga pangunahing diyaryo sa
Maynila.
“Si Sir Pablo at Cocoy,” bulong ni Hamida kay Betchay.
Itinuro ng nguso ni Hamida ang dalawa, malapit sa pintuan.
Kapapasok lang ng dalawa sa sala. Nang makita ni Mrs. Weil
ang pagpasok ni Sir Pablo at Cocoy, dali-dali itong lumapit sa
dalawa. Kitang-kita nina Betchay at Hamida kung paano pa
humalik ang dalawa sa mga pisngi ni Mrs. Weil.
“Hindi ba’t alas-dos ng madaling araw dapat ang dating
nina Cocoy at Sir Pablo?” nagtatakang tanong ni Hamida.
“At bakit sila nandito?” nagdududa na si Betchay.
“Trinaydor tayo ni Sir Pablo at Cocoy,” galit na tugon ni
Hamida. “Nakatanggap din sila ng imbitasyon ngayong gabi.”
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“Umalis na tayo rito at kunin na natin ang apat.
Delikado ang sitwasyon natin, Hamida. Tara na sa ‘taas.”
Umakyat ang dalawa sa itaas para kunin ang apat at
mabilis na lisanin ang mansiyon, ang siyudad, o ang isla ng
Negros kung maaari dahil ang lahat pala rito ay tila patibong.
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arating nina Jason at Baloy ang pinaka-gitnang
bahagi ng kubling laberinto ng mansiyon. Maayos
na nakasalansan ang mga upuan at bukas na rin
ang airconditioner ng lugar at mahahalatang malapit nang
magsimula ang palabas dahil may sindi na ang mga lampara.
Nauunang maglakad si Baloy, nakasunod sa kanya
Jason. Bukas na bukas ang kanilang mga mata at alerto
sila dahil alam nilang anumang oras ay mayroong handang
dumamba sa kanila sa lugar na iyon. Pumasok ang dalawa sa
silid na pinasukan nila kanina, hinahanap nila sina Azalea at
Anna. May narinig silang mga kaluskos. Inilabas ni Baloy ang
kanyang baril.
“Nandito lang sa loob ng silid ang ingay, Baloy.”
“Parang boses. Nandito sa likod ng malaking kabinet.”
Dahan-dahang tinungo ng sa dalawa ng likod ng kabinet
kung saan nanggagaling ang ingay. Nang marating nila ang
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likurang bahagi laking gulat ng dalawa nang makita nila
si Anna na nakagapos at may busal ang bibig. Dali-daling
kinalagan ni Jason ang kaibigan.
“Nasaan si Azalea?” tanong ni Baloy; may bahid na
ng pangamba ang mga salita niya dahil alam niyang nasa
panganib ang kaibigan.
“Nasa itaas pa si Azalea, sa lihim na silid. Kailangan
natin siyang makuha kung buhay pa siya…”
“Anong ibig mong sabihin ‘kung buhay pa siya’, girl?”
Halos maluha nang tanong ni Jason kay Anna.
“Dahil gagamitin ang mukha niya para sa paggawa ng
maskara…papaslangin siya at gagawing maskara ang huling
ekspresyon ng mukha niya! Nandoon siya sa itaas kasama
ang daan-daang maskara ng mansiyon!”
“Halika na! Iligtas natin si Azalea!” Nagmamadaling
yaya ni Jason.
“Sandali,” pigil ni Baloy sa dalawa. “Buhay pa si
Azalea.”
“Ano’ng ibig mong sabihin, Baloy?” nagtatakang
tanong ni Jason.
“Hindi nila papatayin si Azalea. Dito lang tayo sa ‘baba.
Si Azalea ang gagamitin nila mamaya sa palabas. Dito natin
sila hintayin at tiyak akong ibababa nila rito si Azalea para sa
palabas mamaya.”
Nagpasya ang tatlo sa isang plano: hihintayin nila ang
palabas. Magtatago muna sila sa mga madidilim na daan ng
lagusan. At kung magsisimula na ang palabas, saka sila lalabas.
Kapag kumpleto na ang lahat ng tao sa loob, magpapasabog
ng tear gas si Baloy, papaslangin nina Anna at Jason ang mga
bantay at si Baloy ang papaslang kay Mrs. Weil at kukuha
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kay Azalea. Lahat sila ay lalabas sa iisang daan sa lagusan,
ang daan patungo sa kuwarto nina Betchay at Hamida dahil
naroroon na ang lahat ng kanilang mga gamit. Ang plano ay
dapat maisakatuparan sa loob lamang ng dalawang minuto.
Sa leeg lahat titirahin ang mga papaslangin, dagdag pa ni
Baloy. Lahat sila ay armado ng kanya-kanyang baril, jungle
knife, bala, dalawang granada, at gas mask. Maghihintay sila
sa dilim hanggang sa magsimula ang palabas nina Mrs. Weil.
Nang makapasok na sa loob ng kanilang kuwarto sina
Betchay at Hamida, dali-dali nilang kinuha ang kanilang mga
gamit, pinatay ang mga ilaw, at pinasok ang daan patungo sa
lagusan. Kailangan na nilang mailabas ang mga kaibigan sa
lalong madaling panahon dahil nga sa nabunyag na sa kanila
na kasabwat pala nina Mrs. Weil at Dr. Benipayo sina Cocoy
at Sir Pablo.
Mabilis na tinungo ng dalawa ang lagusan at binaybay
ang dilim. Hindi inaakalang masasalubong din nila sa loob
ang kanilang mga kaibigan. Sa pagmamadali ni Betchay,
nagulat siya nang may bigla siyang nabanggang katawan sa
dilim. Nang humarap ito kanya dali-daling tinakpan nito ang
kanyang bibig. Inilabas ni Hamida ang kanyang jungle knife
at nadaplisan ang kamay. Impit na napasigaw ang may-ari ng
kamay!
“Billy?” ang tanong ni Betchay na may bahid ng
pagtataka.
“Betchay?” Si Billy, ang lalaking volunteer sa Balay
Negrense.
“Ano ang ginagawa mo rito?” Ibinaba ni Betchay ang
kanyang baril na nakatutok sa lalaki.
“Si Sir Pablo…Pinapunta ako rito ni Sir Pablo at Cocoy.
Sabi niya na samahan ko raw kayo.”
234

Nakaramdam ng awa si Betchay dahil nabitag din
nina Sir Pablo at Cocoy si Billy. Ngayon kasama na rin siya sa
mapapaslang kung sakali sa loob ng mansiyon.
“Pero kasabwat nila si Sir Pablo at Cocoy, Billy.” Si
Hamida na ang bumasag ng katahimikan.
“Hindi. Hindi nila kasabwat si Sir Pablo. Ipinaliwanag
sa akin ni Sir Pablo ang plano. Mamayang alas-dos ng umaga
darating ang mga pulis. Nakatanggap siya ng imbistasyon
kay Mrs. Weil noong isang linggo para sa mahalagang araw
na ito. Pangako ni Mrs. Weil kay Sir Pablo na ito na raw ang
pinakahuling ‘event’ sa loob ng mansiyon. Sa simula, tumanggi
si Sir Pablo. Pero nang makausap niya kayo pumayag siya at
may plano sila ni Cocoy.”
“Ano ‘yang dala mo, Billy?” Inilipat ni Betchay ang ilaw
ng kanyang flashlight sa dala ni Cocoy.
“Gasolina. Ang plano ni Sir Pablo ay sunugin ang
mansiyon.”
At ipinaliwanag ni Billy kung paano siya nakapasok
sa lagusan. Ayon sa kanya, nagtago siya sa compartment ng
kotse ni Sir Pablo. Sinabihan daw si Sir Pablo na dadalo siya
sa imbitasyon ni Mrs. Weil kung papayag siyang magdala
ng sasakyan at hindi susunduin ng mga body guard ng
mansiyon. Isinama si Cocoy bilang drayber ng matanda. Hindi
raw kasamang bababa si Cocoy dahil ang imbistasyon sa
‘event’ ay para lamang kay Sir Pablo. Pumayag naman daw
si Mrs. Weil dahil matanda na rin si Sir Pablo para maglakad
sa gabi sa mga lansangan ng Silay. Nang makapasok ang
kotse, lumabas siya sa compartment at tumuloy sa isang silid
sa likod, malapit sa kusina ng mansiyon. Ayon kay Sir Pablo
nandoon daw ang isang daan patungo sa lihim na lagusan
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dahil doon daw inilalabas ang mga bangkay na hinihintay ng
mga traktora.
“Nais sunugin ni Sir Pablo ang mansiyon…” ang nasabi
na lamang ni Betchay sa kanyang sarili.
“Oo. Dahil iyon lang din ang paraan para matapos na
ang mga palabas na ito ng pamilya Weil,” pagsasara ni Billy.
“Iyon lang ang paraan para matigil sila: ang bunutin mula sa
lupa.”
Wala ring dalang anumang armas si Billy at hindi rin
marunong magpaputok ng baril. Ibinigay sa kanya ni Hamida
ang jungle knife niya bilang proteksiyon na rin ng lalaki kung
sakaling magkagipitan at magkahiwalay sila.
Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo. Dahan-dahan
silang naglakad patungo sa sentro ng mga lagusan. Doon din
nila masasalubong sina Baloy, Anna, at Jason na nag-aabang.
“Si Azalea ang gagamitin nila sa palabas ngayon,”
paliwanag ni Baloy kina Hamida, Betchay, at Billy.
Ipinaliwanag rin niya ang plano. Ngayong magkakasama na
sila, mas magiging madali na ang plano. Bukod sa pagliligtas
kay Azalea, kasama na sa plano ngayon ang pagsunog sa
buong mansiyon ni Mrs. Weil.
Isang malakas na hiyaw ng babae ang narinig sa buong
mansiyon. Sa lakas nito, napahinto rin si Baloy pagsasalita.
Ang hiyaw ay nasundan pa ang mga pagsigaw, paghagulgol.
Dinig na dinig ang boses sa lahat ng sulok ng mansiyon.
Tumigil din ang banda, narinig ng lima ang mabibilis na
paglalakad sa mansiyon, natataranta ang lahat. Nagpaalam
si Hamida sa grupo, magtutungo siya sa lagusan na patungo
sa kuwarto ni Mrs. Weil; nais niyang malaman kung ano ang
nangyayari sa itaas at kung ano ang nangyari kay Mrs. Weil.
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Inihanda nina Baloy, Jason,
Hamida, at Betchay ang
kanilang mga armas.
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Nang magbalik si Hamida ay dala-dala nito ang balita
na nakarating na pala kay Mrs. Weil ang balita sa pagkamatay
ni Gerald.
“Punyeta baka hindi matuloy ang palabas!” ang bulalas
ni Jason.
“O matutuloy pero wala si Mrs. Weil dahil pupunta siya
sa Bacolod para kunin ang katawan ng kanyang anak,” ang
dagdag ni Baloy.
“Matutuloy ang palabas at sigurado akong hindi aalis
si Mrs. Weil. Uunahin niya ang business at ang mga bisita niya
kaysa sa kanyang anak. Ilang araw na tayo rito, dapat alam
na natin ang likaw ng bituka ng matandang ‘yan,” tantiya ni
Betchay sa ugali ni Mrs. Weil.
At hindi pa nga natatapos ang pagpapaliwanag ni
Betchay, narinig na nila ang pag-angil ng isang malaking
pintuan. Natahimik ang anim. Pumasok ang kaba sa mga
dibdib nila at mas lalong hinigpitan ni Baloy ang paghawak
sa kanyang armas. Narinig nila ang mga yabag na hindi na
mula sa labas ng lihim na lagusan kundi sa loob na mismo.
Lumakad bahagya si Baloy patungo sa bukana, patungo sa
sentro ng mga lagusan kung saan magaganap ang palabas
para silipin kung ano na nga ang nangyayari roon. Nakita niya
na unti-unti nang pumapasok ang ilang piling bisita para sa
palabas. Sinenyasan niya ang apat para sumunod sa kanya;
dahan-dahan na lumapit ang lima upang masaksihan ang
mga magaganap.
Nang makaupo na ang mga bisita, hindi sila lalagpas
sa dalawampu at lahat sila naka-suot ng maskara, lumabas sa
kung saan si Mrs. Weil. Nagtungo ang matanda sa gitna ng
entablado, mugto ang mga mata, magulo ang buhok, sabog
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ang lipistik sa bibig at ang make-up. Latang-lata ito nagsalita
sa harap ng entablado.
“Tuloy ang palabas,” panimulo ni Mrs. Weil. “Nasa
Bacolod pa ang katawan ng nag-iisa kong anak dahil sa isang
hindi maipaliwanag na aksidente. Ang sabi ng mga pulis, isa
raw itong aksidente—o, nagpatiwakal daw ang aking anak
dahil sinunog din nito ang sarili at ang kotse bago tuluyang
pinaandar ang makina at mahulog ang sasakyan sa dagat.
Kawawa naman ang aking anak.”
Natahimik ang lahat nang huminto si Mrs. Weil sa
pagsasalita. Ang dating lumbay at pagdadalamhati sa mukha
ay biglang napalitan ng dilim, ng galit. Napahawak si Baloy
nang mahigpit sa kanyang baril.
“Pero hindi ako naniniwalang nagpakamatay ang
aking anak. Pinaslang siya. Alam ko na makikipagkita siya sa
isang babae na pinatira ko sa mansiyon na ito…”
Nagbulungan ang mga tao. Nakita ni Betchay kung
paano napayuko si Sir Pablo sa narinig.
“At ngayon wala na ang babae at ang kanyang
mga kasama. Tumakas na sila nang mapaslang nila ang
aking anak. Hahanapin ko sila kahit saang sulok pa sila ng
daigdig magtago. Pero natutuwa ako dahil ang isa sa kanila
ay naririto at kasama natin ngayon. Nahuli ng aking mga
butihing guwardiya sa aktong pagnanakaw ang dalawa sa
kanilang mga kasama. At magiging malinis ang ating mga
konsensiya dahil ang makakasama natin ngayon sa entablado
ay mga magnanakaw na nagtangka sa aking mga maskara at
kasabwat sa pagpaslang sa aking unico hijo. Simulan na natin
ang isang magandang palabas!”
Inilabas ng isang lalaki ang isang malaking rebulto
na may ulo ng isang babae na naka-belo na tila kamukha ni
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Birheng Maria. Puti ang rebulto na gawa sa bakal na kinulayan
ng puti, bughaw, at pula. Halos sampung talampakan ang
taas nito. May kakaiba lamang sa rebulto, mas maliit ang ulo
ng Birheng Maria sa kanyang katawan. Nang nahila na ang
rebulto sa gitna ng entablado, nagbalik si Mrs. Weil.
“Iron Maiden!” bulalas ni Mrs. Weil at mayroon siyang
kinalikot sa kanang bahagi ng katawan ng rebulto at tila
pintong nabuksan ang harapan ng rebulto. Pumalakpak ang
lahat ng bisita nang makita nila ang loob ng katawan ng
rebulto: punong-puno ito ng matutulis na tinik na may iba’t
ibang laki at haba. Ipapasok sa loob ng rebulto ang biktima
at dahan-dahang isasara ang pinto nito. Makukulong ang
biktima sa loob at hahayaang matusok ang ilang bahagi ng
katawan habang ilang oras na nakatayo. Malupit na kagamitan
ang Iron Maiden, naisip ni Betchay habang nakatanaw ito sa
entablado mula sa kubli nilang lugar.
Inilabas sa kung saan si Azalea. Nakatali ang kanyang
mga kamay at paa at may busal sa bibig. Hila-hila siya ng
dalawang lalaki. Napansin ni Anna na ang mga lalaki ay
kabilang sa mga lalaking lumapit sa kanya sa restoran sa
Bacolod. Nagpalakpakan ang mga bisita. Inihanda nina
Baloy, Jason, Hamida, at Betchay ang kanilang mga armas.
Dalawang minuto at kasama na rito na ilalabas si Sir Pablo.
Binuksan na rin ni Billy ang dalawang galon ng gasolina para
isakatuparan ang plano.
Patuloy ang paghikbi ni Azalea habang pilit siyang
ginuguyod papasok sa Iron Maiden. Nakatingin lamang sa
kanya si Mrs. Weil at nakangiti. Lumilipat din ang ngiti ni
Mrs. Weil sa mga bisita paminsan-minsan, para ipakita ang
pagkaaliw niya sa pagpupumiglas ni Azalea na makapasok
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sa Iron Maiden. Parang ang marahas ng pagpupumiglas ng
biktima ay bahagi ng kasabikan ng palabas.
Nakahanda na si Baloy. Sa oras na isasara nila ang Iron
Maiden ay ihahagis na niya ang tear gas. Nakasuot ng gas
mask ang lima. Handa na ang Sacred Circle para sa isang
marahas na gabi.
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Isang putok ang narinig ng lahat bago pa man
maisara ang pinto ng Iron Maiden. Natahimik ang
lahat at hinanap kung saan nanggaling ang putok. Bumagsak
ang lalaking magsasara sana ng pintuan. Nang mahanap ng
madla kung saan nanggaling ang putok, nagsimulang tumili
ang mga kababaihan. Napunta ang mga tingin nila, maging
ng mga naka-kubling Sacred Circle sa nakatayong si Sir Pablo.
Nakataas pa ang kamay nito na hawak ang baril na pinaputok.
At saka inihagis ni Baloy ang tear gas.
Nagdilim ang buong lugar. Nagkagulo. Ang malalakas
na pagtili ay nahalinhinan ng mga pag-ubo, pagbagsak ng
mga bangko, at pagbabanggaan ng mga katawan. Kulob ang
lugar kaya walang siwang na lalabasan ang usok. May ilang
putok na narinig. Sunod-sunod. Nanggaling ang mga putok
kay Hamida at Baloy. Isa-isang bumagsak ang mga lalaking
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bantay ni Mrs. Weil. Sina Hamida at Baloy na rin ang kumuha
kay Sir Pablo pabalik ng lagusan.
Si Baloy ang kukuha kay Azalea sa Iron Maiden.
Patungo siya sa entablado nang masalubong niya si Mrs.
Weil. Mabilis niyang niyakap si Mrs. Weil, hinigpitan niya ang
yakap sa katawan ng matanda.
“Sino ka? Sino ka?” ang pagpupumiglas ni Mrs. Weil sa
mahigpit na yakap ni Baloy. Nang hindi na makakilos si Mrs.
Weil, sinakal na niya ito, pinisil ang lalamunan.
“Ako ang pumaslang sa iyong anak,” ang bulong ni
Baloy.
“Help! Help!” sigaw ni Mrs. Weil. Inilibas ni Baloy ang
kanyang jungle knife. Marahan niyang pinadaan ang talim
nito sa leeg ni Mrs. Weil. Isang pagdaan lang para tuluyang
magilitan ang matanda. Bumulwak ang dugo sa harapan
nilang dalawa ni Mrs. Weil. Binitiwan ni Baloy ang katawan
ng matanda na nangingisay pa sa sahig saka niya kinuha si
Azalea at dinala sa lagusan palabas.
Bago makaakyat ang grupo, sinilaban ni Billy ang
itinapon niyang gasolina sa gilid ng lagusan. Inihagis naman
ng Sacred Circle ang mga granada nila sa mga nasusunog na
bahagi ng lihim na lagusan, sa entablado, at sa labasan ng
lihim na silid habang papalabas. Sunod-sunod na malalakas
na pagsabog ang narinig ng buong komunidad. Mabilis at
mabilis na nagtakbuhan palabas ng mansiyon ang mga
bisitang hindi imbitado sa palabas. Mabilis na nakuha ng
Sacred Circle ang kanilang mga gamit na una na nilang
inihanda, at nakatakbo rin sila palabas ng mansiyon.
Patuloy ang pag-ubo ni Sir Pablo hanggang sa
nakalabas na silang lahat, kasama si Billy at ang Sacred Circle,
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sa nasusunog na mansiyon. Nakita ng mga bisita at ng mga
kapit-bahay na naglabasan sa kani-kanilang mga bahay kung
paanong nilamon ng apoy ang unang palapag, ang ikalawang
palapag at bumagsak ang mga dingding hanggang sa tuluyang
bumulaga sa madla ang laman ng mansiyon na ngayon ay
nagliliyab na. Nakatayo ang lahat habang pinagmamasdan
ang mga maskara, ang maskara ni Marcos, ang mga katawan
sa loob na unti-unti nang nilalamon ng apoy.
Isang putok ang narinig ng mga tao pero hindi nila ito
pinansin dahil inaakala nilang galing sa loob ng nasusunog
na mansiyon ang putok o kable ng kuryente na naabot ang
apoy. Isa sa mga nakatayong tao ang bumagsak. Napasigaw
ang isang ale. Naglapitan ang mga tao sa tumumbang lalaki.
Si Dr. Benipayo. Si Betchay ang nagpaputok ng baril. Isa ito sa
mga alituntunin ng Sacred Circle: walang ititira sa kaaway,
nakakatakot ang paghihiganti.
Alas-dos ng madaling-araw nang dumating ang mga
pulis at bumbero. Pero tuluyan nang bumagsak at natupok
ang mansiyon. Dinala ng ambulansiya si Sir Pablo at ang iba
pang mga sugatan.
Nagtungo ang anim sa Balay Negrense sa paanyaya ni
Billy, doon muna sila magpapalipas ng gabi. Hindi rin nakatulog
ang pito sa Balay Negrense dahil sa ingay ng wang-wang
ng pulis, ambulansiya, at midya. At habang nagliliwanag ay
patuloy din ang pagdating ng mga usyoso. Pero napanatag na
ang Sacred Circle habang nakasalampak sa kahoy na sahig
ng ikalawang palapag ng Balay Negrense. Amoy na amoy pa
rin nila ang usok ng nasusunog na kahoy, semento, pulbura,
at katawan ng tao.
Pagsikat ng araw, nagpasya ang grupo na tumuloy
muna sa isang hostel sa Silay City para magpalit ng damit
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Isa sa mga nakatayong tao
ang bumagsak.
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at kumain, at sa paanyaya nina Billy, Sir Pablo, at Cocoy—
magtungo muna sa Bacolod City para sa taunang Masskara
Festival.
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nihatid na silang anim nina Sir Pablo, Cocoy, at Billy sa
airport. Maraming pasalubong ang binili ng matanda
para sa kanila. Nang tinawag na ang flight number at
pinaghanda na ang mga pasahero na mag-check-in, niyakap
ni Sir Pablo si Betchay at nagpasalamat. Sinabihan niya ang
anim na magbalik sa Negros, sa Silay, palaging bukas ang
kanyang tahanan.
“Paalam, Sir Pablo.”
“Walang anuman, Betchay. Malaki ang naitulong mo
sa amin dito.”
“Hindi na po siguro babalik pa si Elena dahil wala na si
Mrs. Weil,” paniniguro ni Betchay.
Malalim ang paghinga ni Sir Pablo bilang tugon. “Hindi
ko alam, Betchay. Nasunog lang natin ang mansion. Mananatili
ang mga Mrs. Weil at ang multo ni Elena hanggang hindi ang
tunay na pagwasak...”
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“Alamin lang natin, Betchay,
kung kaninong pagwasak ang
papanigan natin.”
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Niyakap ni Betchay si Sir Pablo. “Mabubunot din silang
lahat sa lupa, Sir Pablo...at hindi na po tayo mumultuhin
pagkatapos noon...”
“Alamin lang natin, Betchay, kung kaninong pagwasak
ang papanigan natin.”
Nagpaalam din si Billy kay Betchay at sinabi nito
na pagkatapos ng pag-aaral niya sa Silliman University sa
Dumaguete, susubukin niyang maghanap ng trabaho sa
Maynila. Hahanapin din niya si Betchay at palagi niyang
kakamustahin sa Facebook. Nagbiro pa si Billy na nais niya
ring sumali sa Sacred Circle, natawa ang anim at nagbiro pa
si Hamida na “Hihintayin ka namin doon insha Allah…”
Halos tumagal ng kalahating oras ang paghihiwalay at
pamaaalam ng siyam.
Sa loob ng check-in area, naupo ang Sacred Circle na
parang pagod na pagod sila mula sa isang mahabang biyahe.
“Sayangatnasunogdinangmansiyon,” panghihinayang
ni Azalea. “At ang mga diyamante.”
“Mabuti na rin na nasunog kasama ng mansiyon si Mr.
Weil at ang lahat ng mga kakutsaba niya. Bukas isa na naman
itong malaking balita sa diyaryo,” si Baloy. Nasa isip pa rin
niya ang pagpaslang kay Gerald, sa paghulog ng Hummer sa
dagat sa likod ng SM Bacolod.
“Dapat ganyan ang ginawa natin sa mga Marcos
noon,” diin ni Azalea; hindi mawari ng mga kaibigan niya
kung kausap ba niya ang sarili o ang kanyang mga kaibigan.
“Dapat hindi na natin sila pinatakas. Pinaslang na dapat natin
ang lahat ng mga Marcos noong 1986. Dapat binunot natin
sila sa lupa...”
Naiyak nang naiyak si Azalea dahil tila sumambulat
sa kanya ngayon ang lahat ng kanyang mga pagkakamali.
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Niyakap siya ng kanyang mga kaibigan. Inihilig naman ni
Anna ang ulo niya sa balikat ng kanyang kakambal.
Narinig na nila ang flight number ng eroplanong
sasakyan nila patungong Maynila. Nagtayuan na ang mga
kasama nilang pasahero. Sabik na sabik nang makabalik
sa Maynila ang Sacred Circle para makitang muli si Ma’am
Soraida at ibalita ang tagumpay ng kanilang misyon.
Tumunog ang mobile phone ni Betchay, si Ma’am
Soraida. Kinausap siya ni Betchay. Lumayo si Betchay sa mga
kasama sa pila para mas marinig ang usapan o tila pribado
ang pinag-uusapan nila ni Ma’am Soraida. Nang nasa loob
na ng eroplano, bago ang take-off, nagtanong si Hamida kay
Betchay kung ano ang pinag-usapan nila ni Ma’am Soraida.
“Madugo,” mariing sagot ni Betchay.
“Ha?” Nagtatakang sagot ni Hamida. “Ano’ng ibig
mong sabihin?”
“Dalawampung tao raw ang nasagasaan ng tren sa
Cubao Station ng MRT. Kailangan na nating makabalik ng
Maynila.”
Natahimik lamang si Hamida dahil alam niyang isa
naman itong kaso na ipareresolba sa kanila ni Ma’am Soraida
pagdating nila ng Maynila. Magiging abala na naman silang
anim. At lumipad na ang eroplano nila papalayo sa isla ng
Negros.
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PA S A S A L A M AT

Sinimulan kong isulat ang nobela na ito sa Pilipinas at
natapos ang huling bersiyon sa Mae Sot, Thailand habang
nasa fellowship ng Asian Cultural Council. Marami
akong dapat na pasalamatan sa paglikha ng aklat na ito.
Kay Jehu Laniog, Anna Camille Cambronero, Kristine
Mae Cambronero, Elizabeth Mapula, at Raquel Grace
Braga, Jensen Villanueva, mga kasama sa Balangiga
Press. Kay Michael Nelmida ng Philippine Normal
University sa pagbabasa ng manuskrito. Rowena Festin
sa pagpapakinis nitong nobela. Pasasalamat kay Rayji de
Guia sa pagtitiwala—at mayroon pa tayong walong aklat
na ilalabas pagkatapos nito. Kay Amir Mawallil sa lahat
ng suporta sa pagsusulat nitong akda at sa akin bilang
manunulat.
Rogelio Braga
Mae Sot, Thailand
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