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Prologue

hey say, no matter how strong the King is, his heart 
will always be fragile when it comes to his Queen.

j
I always act composed and calm, hindi dahil iyon talaga 

ang ugali ko but because that was the only way para mas 
maprotektahan ko siya. And everytime I do that, mas lalo akong 
lumalayo sa kanya. Mas lalo kong nararamdaman ang puwang sa 
pagitan naming dalawa. 

“Lyra!”
Pinilit kong iabot ang kamay ko sa kanya habang unti-unti 

siyang lumulubog sa tubig matapos mabangga ng isang truck ang 
Bugatti Veyron na sinasakyan niya.

Itinaas niya ang kamay pero masyado pa ring malayo para 
mahawakan ko iyon. Kinakapos na ako ng hininga at pakiramdam 
ko, mamamatay na ako.

Hindi sa pagkalunod o ano pa man, kundi sa posibilidad na 
mawala siya sa akin nang tuluyan.

Sinubukan ko pang sumisid nang mas malalim. Napapapikit 
na ako sa hapdi ng mga mata ko pero hindi ako pwedeng sumuko. 
Ayokong magising na lang isang araw na lahat ng tungkol sa kanya 
ay alaala na lang.

Napasinghap ako nang makaahon kami mula sa tubig. 
Hawak-hawak ko siya at wala na siyang malay. Patuloy pa rin sa 
pagdurugo ang sugat niya sa ulo at maputla na rin ang kulay ng 
kanyang mukha.

Agad ko siyang isinakay sa sasakyan ko at umalis.

T

X
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A King’s Heart 2Calm… Calm… Calm…

Paulit-ulit ko iyong isinigaw sa utak ko habang nagmamaneho 
ako. Kailangan kong mag-isip. Hindi pwedeng malaman ng kahit 
na sino ang nangyaring ito sa kanya. Kapag nangyari iyon, mas 
malaking gulo.

Si Klio…
Hindi. Kapag nalaman niya ang tungkol dito, sigurado ako… 

sigurado ako na babalik na naman kami sa dati. Siya, bilang si 
Bloody Maria at ako, ako na best friend niya.

At ayokong mangyari ‘yon.
“Kumalma ka!” Napasuntok ako sa manibela. Hindi ko na 

alam ang gagawin ko. Ayokong mawala sa akin si Lyra pero ayoko 
nang bumalik sa dati naming buhay, sa kung ano kami ngayon.

Calm… Calm… Calm…
Paulit-ulit akong napasuntok sa manibela habang pinapakalma 

ang sarili ko. Kung sa ibang tao, madali lang namang gawin ito. 
Pero pagdating sa kanya, bakit hindi ko mapakalma ang sarili ko?

Ikinumot ko kay Lyra ang jacket na kanina ay suot ko bago ko 
hinawakang muli ang kambyo at itinuloy ang pagmamaneho. Mas 
lalo akong kinabahan ngayong nanlalamig na ang balat niya at 
lumalalim pa lalo ang kanyang paghinga.

Isang tao lang ang naiisip ko na pwedeng makatulong sa amin.
j

Dumaan muna ako sa drug store at bumili ng kahit anong 
pwedeng makatulong kay Lyra. Ginamot ko ang sugat niya habang 
nanginginig ang mga kamay ko. Wala pa rin siyang malay at sa 
tuwing titingnan ko siya, mas lalo akong nawawalan ng pag-asa.

Pero siya si Lyra eh. Siya si Bloody Maria. Hindi ang mga 
ganitong bagay lang ang papatay sa kanya. Hindi ang mga 
ganitong bagay lang ang makakapa—f*ck Caleb!

Naihilamos ko ang kamay ko sa mukha ko at doon ko 
naramdaman ang luhang pumapatak sa aking mga mata. Shit, 
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Si Lyra…
“Pakiusap, siya lang ang meron ako. ‘Wag si Lyra… ‘wag siya.”
Hindi ko alam kung papaano kami nakarating ng Davao na 

ganito ang itsura naming dalawa. Isama pa na biglang lumakas 
ang ulan at nagsimula nang kumulog at kumidlat. Mabuti na lang 
at nakakuha ako ng chopper na maghahatid sa amin sa kabila ng 
masamang panahon.

Agad akong bumaba sa sasakyan ko nang makarating kami sa 
tapat ng bahay niya. Sa sobrang pagmamadali ay tinalon ko na din 
ang gate sa halip na katukin o buksan pa iyon.

Sobrang lakas ng hangin at ulan. Sobrang lamig pero parang 
balewala lahat ng iyon sa tuwing maiisip ko si Lyra.

Kumatok ako sa pinto pero wala pa ring sumasagot. Alam ko 
na gising siya dahil sa biglang pagbukas ng ilaw. Sinubukan ko ulit 
kumatok nang biglang bumukas ang pinto sa harapan ko.

Bakas sa mukha niya ang labis na pagkagulat nang makita ako 
sa harapan ng bahay niya. Alam ko na matagal na niyang iniwan 
ang mundong ginagalawan namin ngayon para magbagong-buhay, 
pero heto ako at nasa harapan niya, pilit siyang ibabalik sa bagay 
na iyon para kay Lyra.

Para sa kanya. 
Iniharang ko ang kamay ko sa pinto na pilit niyang isinasara. 

Kahit naipit na ako at dumudugo na ang kamay ko, wala akong 
pakialam.

“Let go, Caleb,” pakiusap niya pero ayaw makinig ng puso ko 
kahit gusto na ng utak kong bumitaw sa sakit.

Natutuklap na ang balat sa mga daliri kong nakaharang sa 
pintuan habang walang tigil ang pagdurugo ng mga iyon.

“Caleb.”
“Pakiusap…”
‘Yun lang ang nasabi ko sa kanya. Pakiusap.
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kanino. May paraan ako kung paano gawin ang mga bagay-bagay 
na aayon sa plano ko. Pero para kay Lyra, para sa kanya, kahit 
lumuhod pa ako, gagawin ko.

“Pakiusap…”
Alam ko na maging siya ay nabigla sa sinabi ko. Siya na lang 

ang pwede kong lapitan. Siya lang ang tao na hindi pagdududahan 
ng kahit na sino. Siya lang. Siya lang.

“Umalis ka na…”
Bumitaw ako sa pintuan. Masakit at mahapdi na ang kamay 

ko. Tumutulo na din ang dugo sa sahig mula dito. Parang nabalot 
na ako ng lamig dahil sa bagyo at maging ang boses ko ay 
nanginginig na.

Pabagsak akong lumuhod sa harapan niya. “Tulungan mo ako, 
Christine. Pakiusap… I don’t want her to die. I can’t let her die. 
Tulungan mo ako.” Unti-unting pumatak mula sa mga mata ko 
ang luha na kanina ko pa pinipigilan mula nang dumating kami 
dito. Napakapit ako sa paa niya para hindi siya umalis at pakinggan 
niya ako.

Tumingin siya sa labas kung saan naroon ang sasakyan 
ko at natanaw ni Christine si Lyra. Alam ko na alam niya din 
ang tungkol sa katauhan ni Lyra, kaya siya lang ang pwedeng 
makatulong sa akin.

“Umalis ka na.” Tinanggal niya ang pagkakahawak ng kamay 
ko mula sa paa niya at itinulak ako palabas saka malakas na isinara 
ang pinto.

Ayokong mawalan ng pag-asa. Ayokong mag-isip ng masama, 
pero bakit ginagawa n’yo sa akin ito? Nanatili akong nakaluhod sa 
labas ng pintuan niya. Siya na lang ang pwede kong lapitan.

Umuusok na sa lamig ang hininga ko. Tinuyo ko ang luhang 
patuloy pa ring umaagos sa pisngi ko. Iyon na lang ang nag-iisang 
mainit na bagay na nararamdaman ko ngayon.
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kung aalis ako ngayon, wala rin akong alam na ibang malalapitan.

I can’t trust anyone pagdating kay Lyra dahil alam ko, lahat 
sila, kamatayan ni Lyra ang hinahangad.

Mas lalo pang lumakas ang hangin at ang ulan. Hindi ko 
na alam kung ilang oras na akong nakaluhod sa kinalalagyan ko. 
Namanhid na ang mga binti ko. Nanlalabo na ang paningin ko 
pero ok lang… ok lang. Isa pang oras, dalawa, o kahit kalahating 
araw pa…

Kaya ko pa.
“Caleb.”
Nag-angat ako ng mukha nang makitang muling bumukas 

ang pintuan. Hindi ko alam kung ano na’ng itsura ko para maging 
gan’un ang reaksyon niya.

“I want her to live. Kahit siya lang. Tulungan mo siya. 
Nakikiusap ako sa ‘yo. Tulungan mo si Lyra.”

Sumulyap si Christine sa sasakyan sa likuran ko bago muling 
bumaling sa akin. Napapikit siya at umiling. Mahirap sa kanya 
ang bagay na ito at napakasama ko para ibalik siya sa mundo na 
matagal na niyang tinalikuran pero…

“Get in.”
Dumerecho siya kay Lyra, ipinatong ang isa nitong braso 

sa mga balikat niya at inakay ito papasok sa loob ng bahay niya. 
Sinubukan kong tumayo pero hindi ko na magawang iangat pa 
ang mga paa ko. Parang napako na ang mga ito doon at ayaw nang 
maalis.

Hinawakan ako ni Christine at tinulungang makatayo 
hanggang sa makapasok kami sa may sala niya. Halos kaladkarin 
niya ang katawan ko, maipasok lang ako sa loob.

“What happened?”
“Just help her.”
Nakaupo lang ako sa sahig habang nakatingin pa rin kay Lyra 
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ilang bahagi ng katawan.

“How can I do that kung hindi ko alam ang nangyari sa 
kanya?”

“Car accident.”
Kilala ko si Lyra. Malakas siya at matapang. Hindi siya takot 

mamatay pero sa itsura niya ngayon, she was hopeless, so fragile, na 
kapag hinawakan ko, agad siyang mababasag.

“It’s not good. Kailangang natin siyang dalhin sa ospital.”
“Kung posible ‘yun, dapat sa ospital ko na lang siya dinala.”
Madami at malawak ang connection ng mga Apostle at ng 

iba pang mga gangsters na gustong pumatay kay Lyra. Sa oras na 
magtanong sila kung ano’ng nangyari, sigurado ako na madali nila 
kaming mahahanap.

“I’m sure na kumikilos na sina Klio at Persona para hanapin 
siya.”

“Bakit hindi mo na lang siya ibigay sa kapatid niya?”
“I can’t do that.”
Hindi ko na alam kung saan nanggagaling ang lakas ko para 

magsalita pa. Parang awtomatiko silang lumalabas para sagutin 
ang mga tanong ni Christine habang nakatulala akong nakatingin 
kay Lyra.

I want her to have a normal life. Hindi ‘yung ganito na araw-
araw nasa hukay na ang isang paa. I want her to smile and move 
freely, ‘yung walang inaalala.

I want her to be normal like the other girls. Gusto kong 
maranasan niya ang mundong iyon, na walang pinoproblema.

“We’ll take her to the hospital.”
Hinawakan ni Christine si Lyra at binuhat. Gusto ko siyang 

pigilan pero sobrang pagod na ang katawan at utak ko para gawin 
pa iyon. Inangat ko ang kamay ko at pilit na hinawakan si Lyra 
kahit sa ang paa lang nito.
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I don’t want her to die…
‘Yun na ang huling naaalala ko bago ako tuluyang nawalan ng 

malay. 
j

Nagising na lang ako sa ospital pagkalipas ng tatlong araw. 
Wala pa ring malay si Lyra pero sabi ni Christine, stable na daw 
siya.

Kilala ni Christine ang doktor na tumingin kay Lyra. Nangako 
ito na walang pagsasabihan tungkol sa mga nangyari.

Nakatayo lang ako sa harap ng pintuan ng kwarto ni Lyra. 
Gusto kong pumasok para makita siya. Gusto kong hawakan ang 
kamay niya, ang mukha niya, pero natatakot ako.

Paano kung pagbukas ko ng pintuan na ito, iba ang makita 
ko? Paano kung magalit siya sa akin? Paano kung magtanong siya? 
Ano’ng sasabihin ko?

Napabuntong-hininga ako at naupo sa pinakamalapit na 
bench. Gaano katagal na ba akong ganito? Pupunta ako dito para 
makita siya pero pagdating sa pintuan, bigla akong matatakot at 
aatras.

Minsan nga gusto ko na lang na surpresahin na lang niya ako 
para at least hindi na ako makatakas. Isa pa, kinakabahan ako. 
Ilang linggo na rin siyang walang malay. Hindi ko alam kung 
normal pa ba iyon o hindi na.

“Ano na’ng pinaplano mo ngayon?”
“We’ll stay here…”
Nakapag-research na ako sa lugar na ito. Hindi ito basta-basta 

mapapasok ng kahit sinong may dalang armas dahil sa maayos na 
pamamalakad ng gobyerno ng Davao. Knowing Lyra’s personality 
as Bloody Maria, walang mag-iisip na dito siya pupunta.

Hindi. Posibleng ang iniisip na ngayon ng lahat ay patay 
na siya. With that kind of damage to the car, malabong may 
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“Hindi mo pwedeng gawin ‘yan.”
Alam ko kung bakit nasabi ni Christine ang bagay na ‘yun. 

Kapag nanatili kami dito at nalaman nila na tinulungan niya kami, 
maging siya ay pwedeng madamay at mapahamak. Sobra-sobra 
na na tinulungan niya kami nang gabing iyon, pero wala na akong 
maisip na ibang lugar kung saan magiging ligtas si Lyra.

“Caleb, kapag nandito kayo, mas malaki ang chance na 
bumalik ang buhay ko sa dati. Alam kong maraming gangsters ang 
naghahanap sa inyo at ayoko nang madamay sa gulo lalo na sa gulo 
ng mga Apostle.”

“Nadamay ka na nang tulungan mo kami.”
“I know at hindi ko pinagsisisihan iyon, pero itong iniisip 

mo…”
Alam ko nang masama ako para sabihin sa kanya ang mga 

bagay na ito. Parang inaalisan ko siya ng pagpipilian para lang 
mailigtas kami. Alam ko na makasarili ako at hindi ko siya inisip.

“I just realize…” Huminga ako nang malalim. Napatingin sa 
akin si Christine habang nakaupo ako at nakayuko. “She deserves 
a normal life, katulad mo. Malayo sa UC, sa mga gangsters, sa 
buhay na kinalakihan na niya, sa lahat ng meron siya noon. Kung 
mananatili kami dito, alam kong magiging normal ang buhay niya. 
Mapoprotektahan ko siya. I don’t care kung tawagin akong selfish 
o masamang tao, tatanggapin ko lahat iyon. Kung magalit man 
siya o kamuhian niya ako sa gagawin ko, tatanggapin ko lahat iyon. 
Ayoko nang manatili siyang si Virgo at ipagpatuloy ang miserable 
niyang buhay bilang si Bloody Maria…”

“Caleb.” Hinawakan ni Christine ang kamay ko, and this time, 
sinalubong ko ang mga mata niya. 

“Mali ba na gustuhin ko ‘yun para sa babaeng pinakamamahal 
ko?”

Napalingon kami nang bumukas ang pintuan sa kwarto ni 
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naman hindi ko maiwasang hindi mag-alala.

“May malay na ang pasyente.”
Kinakabahan ako. Nauna nang pumasok si Christine sa 

loob habang nanatili ako sa labas, nakasilip sa awang ng pintuan. 
Nakikita ko ang mahaba niyang buhok na kumikinang dahil 
nasisinagan iyon ng araw. Nakatalikod siya sa gawi ko kaya 
sigurado ako na wala siyang ideya na nandito ako, maliban na lang 
kung nararamdaman niya ang presensya ko.

Chineck up siya ng doctor at may mga itinanong ito sa kanya. 
Nanatili lang ang mga mata ko na nakapako kay Lyra habang nag-
iisip.

Ano’ng sasabihin ko kapag nakita na niya ako? Paano ako 
magpapaliwanag sa kanya? Maiintindihan ba niya kung anuman 
ang sasabihin ko?

Napakuyom ako ng mga palad at naglakas loob na maglakad 
papasok sa kwarto. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. 
Katulad pa rin ng dati, she had those powerful and fierce eyes set 
in an angelic face na kayang lokohin ang lahat.

Kalmado ang mukha niya ngayon na para bang nawala ang 
lahat ng problemang dinadala niya, na para bang ibang tao siya.

Nakatingin si Lyra sa akin at gan’un din ako sa kanya habang 
unti-unti akong lumalapit.

How come this girl could make me feel like I was in heaven 
sa tuwing titingnan ko siya? I know hindi ‘yun dahil sa puting 
hospital gown na suot niya o sa puting disenyo ng kwarto. She was 
the only one who could make me feel this way and I love it.

Nag-iwas siya ng tingin sa akin at bumaling kay Christine na 
nag-iwas naman ng tingin sa kanya.

Lumapit ako at naupo sa tabi ni Lyra. Gusto ko siyang 
yakapin nang mahigpit, sobrang higpit na ayaw ko na siyang 
pakawalan. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil iyon. Kahit 
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Buhay siya… buhay siya at nandito siya ngayon sa tabi ko.
Nag-angat ako ng paningin sa kanya at ngumiti. “Lyra.”
Nakatingin lang siya sa akin, pinag-aaralan ang mukha ko. 

Bahagyang kumunot ang noo niya na para bang napapaisip pero 
gan’un pa rin, biglang kakalma ang mukha niya pagkatapos niyon.

“Sino ka?”
Sa isang iglap, nawala na parang bula ang lahat ng nasa isip ko 

sa sinabi niya. Parang sirang plaka na nagpaulit-ulit sa isip ko ang 
mga salita.

“Lyra.”
Gusto kong isipin na nagbibiro lang siya katulad ng lagi 

niyang ginagawa, na pinagtitripan lang niya ako at may iba siyang 
pakulong iniisip. Napahawak ako nang mahigpit sa kamay niya 
pero nanatiling may pagtataka sa kanyang mukha. Naghintay 
ako nang ilang sandali. Baka sakaling bawiin niya ang sinabi niya 
kanina pero nanatili lang siyang tahimik.

Damn it.
Alam ko hindi lang ito palabas at mas lalong hindi niya na ako 

pinagtitripan. Sa itsura niya, kung paano niya tinanong kung sino 
ako, alam ko na…

Wala siyang naaalala…
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X1
est friend...

Hanggang doon na lang ba ‘yun? Best friend? Dapat 
hindi na lang niya sinabi eh. Nakakainis!

Nag-insert ako ng coins sa machine at pumuwesto habang 
hinihintay na lumabas ang bola.

“The best ka talaga. Kaya ikaw ang best friend ko eh.”
Tsk. Nakakainis…
Hinawakan ko nang mahigpit ang bat saka muling pinalo ulit 

ang bola na papalapit sa akin.
“Talo ka na nga, hindi ka pa rin sumusuko.”
Mas lalong humigpit ang hawak ko sa baseball bat saka pinalo 

ang kasunod pang bola. Hindi ako lumingon sa kanya pero alam 
ko na kumuha din siya ng bat para maglaro.

“Bilib din naman talaga ako sa kumpyansa mo. Pumunta ka pa 
dito para sabihin lang ‘yan?”

Pumalo ulit ako. Sobrang higpit na ng hawak ko sa bat at nag-
e-echo na sa paligid ang tunog ng pagpalo ko.

“Hindi ko lang sinasabi ito, ipinapamukha ko pa sa ‘yo.” Pinalo 
din niya ‘yung bolang lumilipad palapit sa kanya.

Saglit akong tumigil at pinunasan ang pawis ko. Sa tingin 
ko hindi ko na kailangang pigilan ngayon ang lahat ng galit at 
frustration ko. “Bakit? Pakiramdam mo ba panalo ka na n’yan? 
Girlfriend mo lang siya.”

“At mas may karapatan ako sa kanya.”
Humarap din siya sa akin at itinuro ako gamit ang baseball bat 

na hawak niya. Alam kong nagpunta siya dito para ipamukha sa 

B
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Pero…
Humigpit ang hawak ko sa bat at ipinalo ko iyon sa bat na 

hawak niya saka muling humarap sa machine. Alam kong nagulat 
siya sa lakas ng hampas ko. 

Hindi lang ‘yan ang kaya kong gawin, Montenegro.
“You never know, Jireh. Wala pa akong ginagawa kaya ‘wag 

kang pakasiguro.”
At ipinagpatuloy ko ang pagpalo sa mga bola. Mas mabilis na 

silang dumating kumpara kanina at mas malakas na din ang mga 
palo ko ngayon.

“Ano ba’ng kaya mong gawin? Para sa akin, best friend ka lang 
niya at hanggang d’un lang ‘yun.”

This time, tumigil ako sa pagpalo at hinayaang lumampas 
ang bola. Sa sobrang bilis ng pag-ikot niyon, nag-iwan iyon ng 
nagdurugong sugat nang dumaplis iyon sa pisngi ko.

“’Wag mo akong subukan, Montenegro. Isang pitik ko lang, 
kaya kong baliktarin ang mundo mo.”

Ano kaya’ng gagawin mo, kapag sinabi ko sa ‘yo na si Lyra at 
si Virgo ay iisa? Na ang taong gustong-gusto mong patayin at ang 
girlfriend mo ay iisa? Na ang babaeng gusto mong protektahan ay 
ikaw pa pala ang papatay?

“Pagod na akong pakinggan ang mga pinagsasasabi mo. Bakit 
hindi mo na lang gawin?”

Lumapit siya sa akin. Bigla akong napangisi kay Jireh. 
“Ginusto mo ito. ‘Wag kang magtataka kung isang araw, bigla na 
lang siyang mawala sa ‘yo.” Saka ko inihagis ang bat at umalis.

I am your greatest nightmare, Montenegro. ‘Yun ang dapat mong 
malaman. Mali na kinalaban mo ang isang tulad ko.

j
Dumerecho ako sa shower room, mabilis na naghubad saka 

binuksan ang shower. Hinayaan kong dumaloy ang tubig sa 
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sakit.

Sinuntok ko ang pader. Hindi lang isang beses pero paulit-ulit 
hanggang sa dumugo na ang kamay ko. 

Isang beses ko pa lang nararamdaman ang ganitong klaseng 
sakit at pakiramdam ko noon mababaliw na ako. Pero ngayon na 
naulit ito, para na akong mamamatay.

Buong buhay ko, si Lyra lang ang hiniling ko. Siya lang. Pero 
bakit pati siya hindi maibigay sa akin? Ano pa ba’ng dapat kong 
gawin?

Napalingon ako sa locker area nang tumunog ang cellphone 
ko. Lumabas ako ng shower, lumapit agad ako at sinagot iyon.

“Nawawala si Lyra.”
Sa kabila ng malakas na pagbuhos ng tubig sa shower at 

ng ingay sa labas, rinig na rinig ko ang sinabi ni Kneel mula sa 
kabilang linya. Ginusto ko na magkahiwalay sila pero ang umabot 
sa mawala si Lyra?

“Bigla na lang nawala si Lyra sa paningin ko. Mukha ring 
hindi lang ako ang nakapansin n’un kundi pati ang Gemini. Hindi 
ko rin sigurado baka—”

“No.”
Dahil alam na ng lahat na may relasyon sina Lyra at Jireh, 

sigurado akong kumikilos na ang mga Apostle. Hindi imposible na 
mangyari ang bagay na ito.

Pero sino? Sino ang gagawa nito? It couldn’t be Libra. He likes 
watching events unfold. Sina Gemini and Pisces? Imposible ring 
sila.

It would have to be someone who didn’t know that Lyra is 
Bloody Maria, someone na may kaugnayan sa Helena Gang, an 
Apostle.

Pero sino sa kanila?
Agad akong nagbihis at lumabas, it would be fatal kung 
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Apostle may be revealed at wala ‘yun sa plano ko.

Napatigil ako sa paglalakad nang makita ang mga underlings 
ng Helena Gang. Mukhang alam na din nila ang tungkol sa 
pagkawala ni Lyra, pero maling desisyon ang gumamit ng ganitong 
karaming tao para hanapin siya. Mas lalo lang mapapahamak si 
Lyra sa ginagawa nila, pero ano’ng gagawin ko?

Dumerecho ako sa cafeteria para makapag-isip. Naupo ako 
sa isang mesa sa may bandang dulo at uminom ng tsaa, kailangan 
kong pakalmahin ang sarili ko para makapag-isip.

Usap-usapan na ngayon ng lahat ang pagkawala ni Lyra. 
Hindi naman sana magiging issue ‘to kung tahimik lang na 
kumilos ang Helena Gang, pero ano pa nga ba ang aasahan mo sa 
kanila lalo na sa leader nila? Halos ipagsigawan na niya sa lahat na 
nawawala si Lyra.

“King.”
Nagpanting ang tenga ko nang marinig kong tinawag ni Skye 

si Jireh. Lumapit agad ang grupo nila sa akin kaya napatingin ang 
lahat sa amin.

“Masyado ka naman yatang kalmado. Nawawala ang best 
friend mo.”

Best friend. Uminom lang ulit ako mula sa tasa ko at hindi siya 
pinansin. Wala akong ganang pansinin ang mga walang kwentang 
bagay na ginagawa niya.

“Dahil alam niya kung nasaan si Lyra.”
This time, it was Prime who spoke. Ibinaba ko ang tasa ko at 

tumingin sa kanila. Sa kanilang lahat, masasabi ko na si Prime lang 
talaga ang gumagamit ng utak although medyo nagdududa din ako 
sa pagkatao n’ung si Yola.

Agad na nagsilayuan ang ilang mga estudyante na malapit sa 
amin habang naghihintay naman ng mga susunod na mangyayari 
ang iba.
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Hindi lang talaga ako madaling mag-panic katulad mo.” Alam 
ko na nagiging isip-bata ako sa ginagawa ko pero hindi ko talaga 
maiwasang hindi mainis, lalo na at sila na ni Lyra.

Tinabig ni Jireh ang mesa sa harapan ko at hinawakan ako sa 
kwelyo. Gan’un pa man, nanatili lang akong nakaupo.

“You said it! Na ginusto ko ito at ‘wag akong magtataka kung 
bigla na lang siyang mawala.”

“Then prove it.” Natahimik silang lahat. Alam ko kung gaano 
siya kagalit ngayon sa akin at kung gaano siya kadesperado na 
makita si Lyra. “Patunayan mo na nasa akin nga siya.”

Nakatitig lang siya sa akin habang naghihintay ako kung ano 
ang sasabihin niya.

“Mukhang sa ating dalawa, ikaw yata itong satsat lang nang 
satsat.” Saka ko hinampas ang kamay niya para bitawan niya ako.

Tumayo ako at nagpagpag saka lumakad palayo. Hahabulin 
pa sana ako ni Jireh pero pinigilan na siya ni Ryo. Alam ko na 
sinusundan nila ako ng tingin habang naglalakad ako palayo. I 
tried to calm myself dahil sa totoo lang, simula nang makita ko 
si Jireh, gusto ko na siyang suntukin. Siguro, kung hindi pa ako 
umalis, baka ‘yun nga ang nangyari. 

Kung aasa ako sa pagkilos ng Helena Gang, baka maging huli 
na ang lahat para kay Lyra. I had to do something. 

j
“I wonder where she is at kung sino ang kumuha sa kanya. 

Baka mapahamak siya kung—”
“Kahit naman sabihin natin na may amnesia siya, siya pa rin si 

Bloody Maria. Maaalala ng katawan niya ang hindi maalala ng isip 
niya. But I have an idea kung sino ang kumuha sa kanya.”

Pinagmasdan ako ni Kneel habang nakasandal ako sa may 
pintuan ng art room ng Wimbledon. Dito kami madalas mag-usap 
dahil bukod sa tahimik, iilan lang ang taong dumadaan sa lugar na 
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Pero ngayon…
Humakbang ako palapit sa pintuan at pinihit ang door knob. 

Tama ako. May nakikinig sa usapan namin ni Kneel.
Si Azaleia Fatima Sy. 
“Alam mo kung nasaan si Lyra?” tanong niya.
Hindi ako sumagot. She wasn’t even a threat at sa itsura niya 

ngayon, mukhang nalilito pa rin siya sa mga narinig niya.
The first time I saw her n’ung nasa airport kami, kababalik ko 

lang n’un galing Japan. Inasar ko lang siya n’un pero nagkataong 
may kaugnayan pala talaga siya sa Helena Gang. Kababata niya si 
Jireh. Bukod pa doon, it was obvious na gusto niya ito. 

Tumalikod siya at balak sanang tumakbo palayo sa akin pero 
nasa likod na niya si Kneel para harangan siya. Napaatras siya, 
lumingon ulit sa akin. “Who the hell are you really?”

“I’m Caleb Jesuahel Aragon.”
‘Yun lang ang kailangan niyang malaman. Magiging 

komplikado ang lahat kung malalaman niya ang katotohanan 
tungkol sa katauhan ko, sa katauhan ni Lyra, sa lahat-lahat.

Lumapit sa kanya si Kneel kaya mas lalo pa siyang napaatras 
sa direksyon ko.

“Ano’ng gagawin natin sa kanya?”
“Mas malaking gulo kung pati siya mawawala…”
Nakatuon ang atensyon ng lahat sa pagkawala ni Lyra. Kung 

mawawala din si Azaleia, hindi man agad iyon mapapansin ng 
Helena Gang, alam ko na may gagawin at gagawin pa rin sila. Isa 
pa, ayoko nang may madamay pa sa gulong ito maliban sa amin.

“Pababayaan lang ba natin siya? What if she tells Helena? 
Lalo na si Jireh?”

Hanggang saan ba ang narinig niya? Mukhang ang tanging 
alam lang niya ay ang posibilidad na alam ko kung nasaan si Lyra. 
Kung sasabihin man niya ‘yun sa Helena Gang, useless na din 



19 altheadelarama1dahil alam nila na alam ko kung nasaan si Lyra.
“Jireh won’t talk to her. She knows that.”
Matapos ang ginawa niya kay Lyra at sa paninira sa relasyon 

ng dalawa, I doubt paniniwalaan siya ni Jireh. Pwede itong 
makinig kay Azaleia pero sa tingin ko hanggang d’un lang ‘yun.

 “At kung magsalita man siya, isang tao lang ang maniniwala 
sa kanya, and that is Prime.”

Among the members ng Helena Gang, si Prime ang nag-iisip 
sa kanila. Alam niya kung paano pagtugma-tugmain lahat ng mga 
pangyayari kahit pa isang maliit na detalye lang ang kanyang alam.

“Wareware wa, kare ga mata dekinai, kare o kika sete.” Pabayaan 
na natin siya, wala din naman siyang magagawa.

“Tadashī—” But—
Saglit akong napatigil at nag-isip. Ano nga ba ang pwedeng 

mangyari pagkatapos nito? No, I should think kung ano ba ang 
kayang gawin ni Azaleia.

“Since you’re already out of the picture, it’s only a matter of 
time kung kailan ka mamamatay. That depends sa mga gagawin at 
sasabihin mo. Naiintindihan mo naman siguro ako, Azaleia?”

Napalunok siya sa sinabi ko. Alam ko na kinakabahan siya at 
natatakot, but that was the reality. Kung makikialam pa siya, mas 
lalo lang siyang mapapahawak. Walang takot pumatay ang isang 
Apostle, inosente man o hindi.

Napabagsak na lang si Azaleia sa kinatatayuan niya at 
tumalikod na ako at naglakad palayo.
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X2
aleb…”

She was smiling at me. At parang ‘yun na ang 
pinakamagandang bagay na ginawa ng Diyos sa mundo.

Dahan-dahang naglakad si Lyra palapit sa akin at kinuha ang 
kamay ko. Ang lambot ng palad niya at ang init. I squeezed it at 
ngumiti ako sa kanya.

Matagal ko nang gustong hawakan ang kamay niya na tulad 
nito pero mabilis na nagbago ang mga pangyayari. She was still 
smiling at me pero unti-unti siyang lumalayo. Unti-unti niyang 
binibitawan ang kamay ko.

I tried to run after her pero hindi ako makaalis sa kinatatayuan 
ko. Naiwan na ako ditong mag-isa at napako habang tuluyan na 
siyang lumayo at nawala sa paningin ko.

“Lyra!”
Nagmulat ako ng mga mata at habol-hiningang napabangon. 
Shit! It was just a dream pero pakiramdam ko, totoo siya. Lyra 

was moving on habang nakapako pa rin ako sa nakaraan, sa kanya.
Bumangon na ako at nag-ayos para sa burol ni Lowell. 

Matapos maligo ay isinuot ko ang mofuku na inihanda ni Kneel 
para sa akin. This was the first time na magsusuot ako ng ganito at 
nakakalungkot isipin na para pa kay Lowell.

Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng mga tao ko tungkol sa 
nangyari sa kanya. Sumabay pa ang pagkawala ni Lyra. Sigurado 
ako na planado ang bagay na ito at sa kung ano ang dahilan, ‘yun 
ang aalamin ko.

There were many reasons para kidnapin si Lyra. First, siya si 
Bloody Maria and second, because of her connection sa Helena 

“C
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nakalipas. People who didn’t know her real identity will use the 
second reason as an excuse to take her. Kung hindi kasi iyon, 
imposibleng may nakakaalam pa sa katauhan niya maliban sa 
amin.

Mas madaling sabihin na nagpakidnap siya para hanapin 
namin siya dahil gan’un na gan’un ang ugali ni Lyra. Pero gagawin 
lang niya ‘yun kung siya pa si Bloody Maria. Hindi niya alam iyon 
ngayon. Ang posible lang na kumuha sa kanya ay isang Apostle na 
hindi alam na si Lyra at si Bloody Maria ay iisa. Since the source 
came from Wimbledon kung saan kami nag-aaral at kung saan 
unang ikinalat ang tungkol sa relasyon ni Jireh at Lyra, malamang 
nandito lang din ang gumawa n’un dahil agad itong kumilos.

Nangyari ito matapos maging sila ni Jireh pero bago iyon, 
isang bagay pa ang naganap na pwedeng mag-involve sa mga taga-
labas.

‘Yung ulong nakita sa labas ng gate ng Wimbledon, ang ulo ni 
Lowell, isa sa mga kaibigan ko. I kept my mouth shut during that 
time because I didn’t want Lyra to worry, but not this time.

N’ung mga oras na ‘yun, sinu-sino ang mga taong nakapasok 
sa Wimbledon? The series of events leading to Lowell’s death and 
Lyra’s disappearance was more like an invitation para mapalabas 
ako dahil lahat sila ay may kaugnayan sa akin at hindi dahil sa 
relasyon ni Lyra sa Helena.

Shit! Mas lalong sumasakit ang ulo ko sa ginagawa ko.
j

Ilang oras na kaming nasa burol ni Lowell nang mapamulat 
ako dahil pumasok ang isa sa mga tauhan ko.

“Bosu, rōu~eru no karada ga miidasa remashita.” Boss, Lowell’s 
body has been found.

Nanatili akong nakaupo sa unahan habang nasa harapan ang 
mga labi ni Lowell.
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bantayan ang galaw nina Klio at Scorpio. Sinabihan ko siya na may 
posibilidad na mangyari ito pero hindi pa rin nawawala ang guilt 
na kasalanan ko ang nangyari sa kanya.

At isa pa, iniwan talaga ang ulo niya sa harap ng Wimbledon 
para ipaalam sa akin kung ano ang kayang gawin ng pumatay sa 
kanya. Maraming mga estudyante ng Wimbledon, kasama na si 
Lyra, ang nakaalam niyon. Mabuti na lang at nagawan agad ni 
Kneel ng paraan.

Napabuntong-hininga ako at pinagpag ang suot kong 
mofuku bago humarap ulit sa unahan. Gaano na ba kami katagal 
nagluluksa? Ayaw naman naming ilibing ang mga labi ni Lowell 
na hindi pa nahahanap ang ibang bahagi ng katawan niya.

Alam kong naghihintay ang mga tauhan ko ng utos tungkol sa 
susunod na gagawin. Bawat isa sa amin, gustong ipaghiganti ang 
pagkamatay ni Lowell, pero hindi ako pwedeng magpadalos-dalos.

Kaibigan ko si Lowell, pero kailangan ko ring pag-isipan nang 
mabuti ang mga plano ko lalo na at posibleng madamay si Lyra. 
Hindi, nadamay na din pala siya dahil may posibilidad na iisa lang 
ang may gawa nito at ang kumuha kay Lyra.

“Caleb, nakahanda na ang sasakyan.”
Tumayo ako at sumunod kay Kneel. Agad kaming sumakay 

kasunod ang mga tauhan ko at pinuntahan namin ang lugar kung 
saan natagpuan ang katawan ni Lowell.

Bata pa lang ako ay kilala ko na siya. Hindi lang kaibigan ang 
turing ko sa kanya kundi kapatid. Sa nangyari sa kanya ngayon, 
hindi ko alam kung paano ko mapapatawad ang sarili ko.

Bumaba kami sa isang isolated na lugar. Madamo roon, 
tahimik, at maaliwalas ang paligid maliban lang sa isang bagay, 
may isang masangsang na amoy.

Hindi ko na pinasunod ang mga tauhan ko at kami lang ni 
Kneel ang lumapit sa pinanggagalingan ng amoy. Nagtakip agad si 
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Pinagmasdan kong mabuti ang katawan sa harapan namin. 

Gusto kong isipin na nagkamali lang kami, pero kilala ko siya at 
alam kong kay Lowell nga ang katawan na ito.

May marka ang mga paa at kamay niya, palatandaan na 
ginapos siya. May mga pasa at mga sugat din siya sa buong 
katawan. Nang baliktarin ko ang katawan ni Lowell, lapnos na 
ang balat niya sa likod at may mga insekto nang gumagalaw doon. 
Pumutok din ang hita niya mula sa pagkakapalo.

Naikuyom ko ang palad ko. Hindi ko lubos maisip na may 
taong kayang gumawa ng ganito at sa kaibigan ko pa. Ang sakit. 
Masakit na nawalan ako ng kaibigan, pero mas malala pala kapag 
nalaman mo kung paano siya pinatay.

“Caleb.”
Hindi ko na alam kung paano ko pakakalmahin ang sarili ko 

sa pagkakataong ito. Parang napagod na ang bibig ko sa kasasabi 
ng salitang ‘yun at maging ang utak ko, ayaw na ring sumunod.

Agad akong hinawakan ni Kneel para pigilan ako kung 
ano man ang posibleng gawin ko. Hindi ko mapapatawad kung 
sinuman ang gumawa nito kay Lowell. Pagbabayarin ko siya.

Buhay ang kinuha niya kaya sisiguraduhin ko na buhay din 
ang kapalit. Sisiguraduhin ko na mararamdaman niya lahat ng 
naramdaman ni Lowell habang pinapatay niya ang kaibigan ko.

Umalis ako sa lugar at agad na sumakay ng sasakyan. Kinuha 
ko ang mga files na ibinigay sa akin noon ni Lowell. Mga 
impormasyon iyon tungkol kina Aries at Scorpio, ang mga hideouts 
nila at mga tauhan. Bukod sa katawan ni Lowell, may ilan pang 
mga bangkay ang natagpuan sa lugar malapit doon at base sa pag-
aaral ko, itinuturo ako niyon sa isa pang lugar.

Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang ginawa niya, para 
kay Lyra at para sa akin.

“Saan mo siya hahanapin?”
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ko siya matatagpuan. Ibibigay ko sa kanya ang gusto niya.”

“Delikado ‘yang gagawin mo.”
“Mas delikado ang banggain ako,” seryoso kong saad at itinabi 

ang files.
Wala nang nasabi si Kneel. Alam ko na kinakabahan siya sa 

mangyayari at sa kaya kong gawin. Dalawang Apostles lang ang 
pinapabantayan ko kay Lowell: Aries and Scorpio.

Kilala ko si Klio. Oo, kaya niyang pumatay pero hindi katulad 
nito, pero si Scorpio? Alam kong kaya niya.

“Shit!”
Bakit hindi ko agad naisip ‘yun? N’ung nagpunta si Scorpio sa 

Wimbledon, may hinahanap ito. Shortly after, naging sina Lyra at 
Jireh. Kung pagbabatayan ko ang sitwasyon, hindi alam ni Scorpio 
na si Lyra at Bloody Maria ay iisa kaya…

“Posibleng siya din ang kumuha kay Lyra.”
Mapapatay talaga kita, Persona.
“Boss, give us the order. We will kill Persona. Just say it.” 

Humarang si Kneel sa mga kasamahan, samantalang ako ay 
tahimik pa rin habang nag-iisip.

“Boss.”
Bumaba lang ako ng sasakyan, walang sinasabi o inuutos. 

Sumunod si Kneel sa akin. Sa lahat ng mga tauhan ko, si Kneel 
ang masasabi kong kanang kamay ko. Katulad ni Lowell, para ko 
na rin siyang kapatid. 

Tumigil ako at pumasok sa isang kwarto nang makabalik kami 
sa mansion habang naiwan sa labas si Kneel para magbantay.

Isinara ko ang pintuan at sumandal doon. Ito ang kauna-
unahang pagkakataon na pumasok ako sa kwartong ito at alam ko, 
paglabas ko, malaki ang magiging pagbabago.

Malinis ang silid at walang ibang gamit maliban sa tatlong 
katana na nasa unahan. Lumakad ako palapit at tiningnan ang 
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I had used the first sword to kill a special person at ngayon ay 

gagamitin ko ang ikalawa para sa kaibigan ko at para kay Lyra.
Kinuha ko ang katana at hinugot ang blade mula sa saya nito 

saka iyon tinitigan.
“Never before had I felt the need to kill someone so badly 

until now. You’re the reason, Persona. Face the consequences.”
Mabilis akong nagbihis at muling kinuha ang katana. Hinanap 

ko din ang susi ng motor ko saka binuksan ang pintuan. All I 
need to do is to track down Persona. Hindi ako matatahimik 
hangga’t hindi natatapos ang gulo na ito, hanggang sa hindi ko siya 
napapatay.

Humarang si Kneel sa dadaanan ko nang makita niya ako. Isa 
lang ang nararamdaman ko ngayon, galit. At magpapalamon ako 
sa galit na ‘yun para lang mabigyan ng hustisya ang kaibigan ko at 
mailigtas si Lyra.

“Move,” utos ko sa kanya.
Kneel knew how strong I was. Higit sa lahat, siya ang 

nakakaalam ng kakayanan ko. Maaaring pigilan niya ako pero alam 
niya ang posibleng mangyari sa kanya kapag ginawa niya iyon.

“Makakaalis ka lang kapag nalampasan mo ako,” seryosong 
saad ni Kneel.

Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad 
patungo sa kung saan nakaparada ang motor ko. Isinuot ko ang 
helmet ko at binuhay ang makina ng motor.

Hinawakan ni Kneel ang motor at tumingin sa akin.
“Don’t make me repeat myself,” banta ko sa kanya.
Pinaingay ko ang motor para malaman niyang seryoso ako.
“Boss!”
Naglabasan na din ang iba pa sa mga tauhan ko para pigilan 

ako at humarang sa daraanan ko. Pinaandar ko ang motor at 
hinarap sila. Sa ginawa ko, nahila si Kneel at natumba siya.
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Yumuko ako para iwasan ang blade saka inagaw ang saya ng katana 
mula sa kanya. Ipinangsangga ko iyon sa atake ni Kneel bago siya 
itinulak nang malakas.

“I told you, masama akong kalaban.” Pinaandar ko na ang 
motor at mabilis na umalis.


