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For you whom I haven’t met yet.
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 PROLOGUE

The Afterlife

I

It was empty. 
Probably just a wide space. 
Tanging ang kulay na puti lamang ang makikita sa lugar na 

iyon. Wala ni isa mang klase ng ingay ang maririnig. Maging ang 
klima sa lugar na iyon ay hindi rin mararamdaman.

“Welcome back!” masayang sabi sa kanya ng magandang 
lalaking nakasuot ng puting pantalon at puting damit na may 
mahabang mangas.

It was Jair. Kasabay niya itong dumating doon. Sa katunayan 
ay ito mismo ang naghatid sa kanya sa lugar na iyon.

Nang unang beses niyang makita si Jair ay nag-alangan siya 
hindi lamang sa kasarian kundi maging sa katauhan nito. May 
kahabaan ang buhok at napakaamo ng mukha ni Jair kaya kung 
hindi pa siya nito kinausap ay hindi niya maiisip na lalaki ang 
kanyang kaharap.
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Ngunit pamilyar na siya rito ngayon. At alam niyang hindi 
lang siya kilala ni Jair. Alam din nito ang lahat-lahat ng tungkol sa 
kanya dahil isa lamang ito sa mga gumagabay sa mga kaluluwang 
tulad niya na kaaalis lang sa mundo ng mga tao.

Tiningnan niya ang paligid. Pinakiramdaman niya ang ibang 
kaluluwa na dumarating na rin sa lugar na kinaroroonan nila. 
Naramdaman niyang wala doon ang hinahanap niya kaya muli ay 
binalingan niya si Jair. Ngunit inunahan siya nito sa pagsasalita. 

“Tatlong beses ka ng namatay hindi ka pa rin ba nadadala?” 
kaswal na sabi lang nito sa kanya.

Napatiim-bagang siya. Nainis siya dahil nahulaan na agad ni 
Jair ang nais niya sanang itanong. At tila sasawayin pa siya nito na 
bumalik na naman sa mundo ng mga tao.

Mula nang makilala niya ito ay napatunayan niya sa sarili niya 
na hindi lahat ng mga psychopomp ay mababait. May iba’t ibang 
ugali rin ang mga ito na kahalintulad ng sa mga tao. Ang ilan ay 
tila matatanda kung magsalita. Ang iba naman ay moderno kung 
umasta at minsan naman may mga inosente at tahimik lang dahil 
wala pa talaga silang alam tungkol sa iba’t ibang mundo.

Pero magaling ang memorya ng mga psychopomp. 
Naaalala nila ang bawat tao o kaluluwa na nakakasalamuha nila. 
Bawat psychopomp ay may kanya-kanyang responsibilidad at 
pinagtutuunan ng atensiyon. Tulad na lamang ng kaso ni Jair. Ito 
ang kumakausap sa mga kaluluwa ng mga taong namatay na at 
tatawid na sa ibang mundo.

“I know I’m just your escort,” Jair said while signaling a 
quotation mark at the last word he uttered. “Pero hindi ka pa rin 
ba susuko sa paghahabol mo sa kanya?” 

“You know I would do anything to have her back,” seryosong 
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sagot niya rito. 
“Why do you have to make such efforts just for that one 

woman?”
“That’s exactly the point.”
Tumingin si Jair sa kanya. 
“Hindi na ko makakahanap ng kapalit niya dahil nag-iisa lang 

siya.” 
Napailing na lang ito. Kusa na itong sumuko sa determinasyon 

niya.
“’Better ask the twins then. Alam nila kung sino ang mga 

kaluluwang nasa sinapupunan na ng mga buntis o ng mga 
manganganak.”

Sinabi ni Jair ang kinaroroonan ng kambal na hahanapin niya. 
Nakarating siya sa isang lumang ospital. Parehong maganda at 
mukhang mabait ang kambal pero nang sabihin niya kung ano 
ang pakay niya ay nagkatinginan at tila nag-alangan pa ang mga 
ito na tulungan siya. Ngunit mayamaya lang ay itinuro ng isa sa 
kambal ang babaeng nakaupo sa isang silya.

Tulala ang babae at tila wala sa sarili.   
“Sino siya?” tanong niya sa mga ito.
“Siya ang magiging ina ng taong hinahanap mo,” sagot ng 

isa sa kambal.
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 CHAPTER ONE

 

Blank Face

I

Katatapos pa lamang ng palabas ngunit hindi na nagpaawat ang 
ibang tao na makausap o ma-interview si Lolo Theo. Nagsiksikan 
agad ang mga ito upang lapitan ang mahigit animnapu’t pitong 
taong gulang na matanda para matanong tungkol sa mga nailimbag 
nitong mga libro.

Walang nagawa si Cid kundi tingnan lang ang nangyayari. 
Maging ang mga security guards ay walang nagawa upang awatin 
ang mga tao―mapa-media man o hindi―sa paglapit sa kanyang 
abuelo. 

Kilala si Timotheo Crisostomo bilang isang manunulat ng 
mga kakaibang kuwento. Naglimbag ito ng isang dosenang libro 
na tungkol sa mga karanasan ng grupong itinatag noong 1998. He 
was the head of  the group called Reviewers and Inquisitors of  the 
Paranormal, or RIP, and the books he had written were popular 
because they were usually about authentic fairy tales and ghost 
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stories. Some people were intrigued if  the group actually existed, 
so inevitably the books became popular through word of  mouth. 

Kaya naman nang makarating sa maraming tao ang balita na 
dadalo sa premiere night si Timotheo Crisostomo sa isang play 
na hango sa isa sa mga libro nito ay maraming tao ang dumalo 
para lang makiusyoso. Kanina pa napansin ni Cid na hindi sa stage 
play nakatuon ang atensiyon ng karamihan ng mga nanuod kundi 
sa kanyang abuelo na nakaupo sa pinakaunahan katabi ng mga 
kakilala at kaibigan nitong bumuo ng palabas na iyon.

Patuloy pa rin ang pagdumog sa kanyang abuelo ngunit nakita 
niyang mas may kontrol na ang ilang guwardiya sa sitwasyon. 
Nakahinga na si Cid nang maluwang nang makita niyang maayos 
nang nakaupo si Lolo Theo malapit sa ilang mga guwardiya. Kung 
hindi pa nagsalita ang ka-date niyang si Christine ay malilimutan 
niyang isinama niya nga pala ang nililigawan niya upang ipakilala 
na rin ito sa kanyang lolo. Pero mukhang sa nakikita niyang 
hitsura ni Christine ay hindi na ito magtatagal pa sa lugar na iyon. 
Nagpapaalam na kasi ito sa kanya na mauuna na itong umuwi. 

“Hindi mo ba nagustuhan iyong palabas?” nag-aalalang tanong 
niya kay Christine.

“No—I mean, yes, I liked the play but I really need to go 
home now,” naiilang na sagot nito.

Nang magprisinta si Cid na ihahatid niya si Christine ay 
tumanggi pa rin ito. Wala siyang nagawa kundi ihatid na lang si 
Christine palabas at isakay sa taxi. Bagsak ang mga balikat na 
napatingin na lang siya sa sahig pagkatapos ay malungkot na 
bumalik siya sa loob. He was sure she was lying but he couldn’t 
complain because that might be her subtlest way of  saying she 
did not want him in her life.
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Kung tutuusin dapat ay sanay na si Cid sa ganoong klase ng 
pangyayari. Kahit kailan kasi ay hindi nagtatagal ang mga relasyon 
niya sa ibang tao. Hirap siyang makipagkaibigan o makipagrelasyon 
dahil ang totoo mas lapitin siya ng mga patay kaysa ng mga buhay. 
He could see what most people didn’t see ever since he was seven. 
Hindi nga lang niya iyon alam noong una hanggang sa paunti-unti 
ay ipinapaliwanag iyon ni Lolo Theo sa kanya.

Pagpasok uli ni Cid sa hallway ay patuloy pa rin ang tila press 
conference ni Lolo Theo. Malamang na may magtampo na kakilala 
nito dahil mas nakuha na talaga ng kanyang lolo ang atensiyon 
ng mga tao.

“O, ba’t ka nandito? Asaan na iyong ka-date mo?” tanong ni 
Gab sa kanya nang makalapit siya sa puwesto nito at ng kapatid 
nitong si Abby.

Hindi man halata, base na rin sa klase ng pananalita at kilos 
nito, ay babaeng-babae si Gab. Ngunit minsan ay nalilimutan ni 
Cid ang tungkol sa katotohanang iyon kahit pa hanggang balikat 
ang wavy nitong buhok.

“Huwag ka ng mang-asar. Para namang hindi mo alam na 
iniwanan na ‘ko ni Christine. Nakita mo namang hinatid ko siya 
‘di ba?” masungit na tugon niya.

Natawa si Gab. “Malay ko bang uuwi na pala siya. Magtatanong 
ba ‘ko kung alam ko na ang sagot sa tanong ko?”

“Sabi ko naman kasi sa ’yo, ‘di ba? Hindi ka papatulan n’on,” 
sabi naman ni Abby sa kanya. Nakababatang kapatid ito ni Gab. 
Mahaba ang tuwid nitong buhok. Pero hindi tulad ng kapatid nito 
ay may kaliitan si Abby kaya madalas na napagkakamalan itong 
high school student. Maamo ang mukha ni Abby pero kabaliktaran 
n’on ang ugali nito.
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“Tama na! Ayoko ng pag-usapan iyon,” naiinis na sabi ni Cid 
sa mga ito. 

Tulad ni Cid ay nakakakita din ng mga espiritu at kakaibang 
nilalang sina Gab at Abby pero hindi niya masasabing kaibigan 
niya ang mga ito, kaasaran puwede pa siguro. Hindi kasi sila 
magkasundo kahit noon pa mang mga bata pa sila. At bago pa 
man magsimula ang palabas kanina ay duda na ang magkapatid 
kung maipapakilala niya nga si Christine kay Lolo Theo. Duda rin 
ang mga ito kung makakasundo ni Christine ang kanyang abuelo.

“Sa susunod magtanong ka na muna kasi kay Sydney para alam 
mo na kung sino ang babaeng makakatuluyan mo,” suhestiyon 
ni Abby.

“I already did, that’s why I’m disappointed,” sagot niya.
Si Sydney ang kaisa-isang pinsan niyang babae na maituturing 

niyang kapatid, iyong tipong panganay, istrikta, at salbahe sa 
nakababatang kapatid. Hinulaan siya ng pinsan niya na may 
ipapakilala siyang babae sa lolo nila sa buwan na iyon ng 
Septyembre. Her cousin said that the girl he was supposed to 
introduce to their grandfather was someone special. Kaya naman 
inakala niyang si Christine na ang babaeng iyon dahil si Christine 
lang naman ang babaeng nagugustuhan niya. Ngunit dismayado 
siya nang hindi niya nagawa iyon dahil kung nagawa niya iyon ay 
mapapatunayan sana niyang sila na nga ni Christine ang para sa 
isa’t isa.  

“Where is Syd, anyway?” tanong niya sa magkapatid.
Itinuro ng magkapatid ang isang lamesa na may nakapatong na  

crystal ball at ilang tarot cards. Nakita niyang nakatingin si Sydney 
sa babaeng nanghuhula. Malamang na inoobserbahan nito kung 
totoo ang abilidad ng manghuhulang naroroon o hindi. Parte ng 
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palabas ang ilang booth na may kinalaman sa paranormal. Maging 
sina Abby at Gab ay naisipan na rin na magbenta ng mga lucky 
charm na gawa ng mga ito sa lugar na iyon. 

“Sir, totoo ba talagang nangyari ang mga kuwento sa mga 
librong isinulat mo?”

Natigilan si Cid nang marinig ang tanong ng isang lalaki sa 
kanyang abuelo pagkatapos ay napatingin siya sa direksiyon ng 
mga ito.

Mula nang makilala ang mga libro ni Lolo Theo ay paulit-ulit 
nang naitanong sa kanyang lolo ang tanong na iyon. May mga 
nagsasabi pa nga na gawa-gawa lang iyon ng kanyang abuelo upang 
makilala ang pangalan nito. Pero palaging hindi iyon sinasagot o 
nililinaw ni Lolo Theo kaya mas lalong naiintriga ang mga tao.

Detalyado man kasi ang mga lugar at ilang impormasyon sa 
mga istoryang isinulat nito ay hindi naman ibinigay ng kanyang 
abuelo ang totoong pangalan ng mga pangunahing tauhan. Kung 
tutuusin ay maaari pa iyong mapagkamalang children’s book dahil 
maninipis at tila mga maiikling kuwento lamang ang labindalawang 
libro.

“Yes, they do exist,” seryosong pahayag ng kanyang lolo.
Napatingin agad si Cid sa magkapatid na katabi niya. 

Pagkatapos ay tiningnan niya din ang reaksiyon ni Sydney. Halatang 
nagulat rin ito sa narinig nila. 

“But if  you’re going to ask me if  the characters were real, I 
won’t answer any more questions,” dugtong ni Lolo Theo.

Doon lang sila nakahinga uli nang normal. Akala nila ay 
ibubuking na ng lolo niya ang sekreto nila. The four of  them were 
members of  RIP and they were a part of  the books he had created. 
The purpose of  the books were to simply record their encounters 
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with several entities or spirits. Hindi nila inaasahang magiging kilala 
iyon. Hangga’t maaari ay iniiwasan nilang makakuha ng maraming 
atensiyon. Despite telling a few things about their gifts to some 
people, they needed to hide some things about them in order to 
protect themselves. Mabuti na lamang at hindi nailagay sa mga 
libro ang mga pangalan nila maging kung ano-ano ang kanilang 
deskripsiyon. Kung sakali ay pagpipiyestahan na din sila ng media. 

Nang mapatingin si Cid sa isang grupo na nasa isang sulok 
ay nakita niya ang isang babae na may kulot at mahabang buhok 
na lagpas ng balikat nito. She was also wearing black feather 
earrings. Marahil ay magkasing-edad sila ng babae. Nakangiti at 
tila nakikipagbiruan ang babae sa mga kasamahan nito. Pero hindi 
lamang ang hitsura ng babae ang nakakuha ng atensiyon ni Cid 
kundi ang tila anino na nasa tabi nito.

Hugis-tao iyon na tila anim na talampakan ang taas.
Hindi iyon gumagalaw.
Hindi rin masyadong detalyado ang hugis ng katawan ng 

anino. 
Pero ang hula niya ay lalaki iyon.
Kaya naman mahahalata agad ng ibang tao na makakakita sa 

anino na hindi iyon anino ng nakangiting babae. 
“Napansin mo rin pala siya,” mahinang sabi ni Gab sa kanya 

na pasimpleng tumabi sa kanya.
“Kanina pa ba siya nandito?”
“Oo. Kaibigan ‘ata siya ng ibang staff  dito.”
Saglit siyang napaisip bago muling binalingan ang magkapatid. 

“Should we tell her or not?”
“It’s probably best if  we keep our mouth shut,” sagot agad 

ni Abby.
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“But I think it’s best if  she knew—”
“Wait for Lolo Theo, he’ll know what to do,” putol ni Gab 

sa sasabihin niya.
“Pero… hindi ba muna natin siya kakausapin?” 
“Hindi,” sabay na sagot ng mga ito.
Napakamot si Cid sa pisngi niya. Kung minsan talaga walang 

pakialam sa ibang tao ang magkapatid na kaharap niya. Kunsabagay 
nauunawaan naman niya iyon. Mahirap sabihin sa isang tao 
ang mga kakaibang bagay na nakikita, naririnig, o nakakausap 
nila. Hindi lang sila magmumukhang tanga maaari pa silang 
mapagkamalang nasisiraan na ng ulo. 

Iyon ang karaniwang nagiging problema ni Cid mula pa 
noong bata pa siya. Kapag inaamin niya sa mga nakakalaro niya 
noon na may nakikita siyang ibang tao ay iniisip ng mga ito na 
nagpapapansin lang siya o kaya naman ay nag-iimbento lang siya 
ng mga kuwento. Ang paliwanag pa nga ng iba ay naghahanap lang 
siya ng atensiyon dahil sabay na pumanaw ang mga magulang niya. 
Pero alam niya at ni Lolo Theo na hindi ganoon ang sitwasyon.

Naniniwala si Cid na may koneksiyon ang lahat sa bawat 
isa. He believed that there was no such thing as coincidence and 
nothing happened by chance. Kaya nang makita niya ang babae at 
ang anino na katabi nito ay naisip niya agad na tulungan ito. Wala 
na muna siyang pakialam kung mapagkamalan siyang siraulo. Ang 
mahalaga ay makausap niya ang babae.

Nang makita ni Cid na humiwalay ang babae sa mga 
kasamahan nito ay agad siyang kumilos. Sinundan niya ito. Narinig 
niya ang pagtawag sa kanya nila Gab at Abby pero hindi na siya 
nagpaawat. Nang makita niyang pumasok ng restroom ang babae 
ay wala siyang nagawa kundi ang maghintay.
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Pagkalipas ng ilang segundo ay nakita niyang lumabas na ang 
babae. Kasunod pa rin nito ang espiritu. Agad din na napatingin sa 
kanya ang babae dahil nakatayo siya sa mismong tapat ng restroom 
na nilabasan nito. And then, she did the most amazing thing he 
had never expected from anyone―she smiled at him. 

He would often tell himself  he could relate to how a spirit or 
a ghost felt when they were in a crowd yet no one paid attention 
to them. Madalas kasi iyong mangyari sa kanya. Kung minsan 
tuloy naiisip niya kung ano nga bang kaibahan ng patay sa buhay? 
Kung hindi pa kasi siya ang unang makikipag-usap ay hindi siya 
papansinin ng mga kaklase o kakilala niya.

Hindi sanay si Cid na may ngumingiti sa kanya kaya nagulat 
siya sa reaksiyon ng babaeng kaharap niya. Ngunit kabaliktaran ng 
ekspresyon nito ang aura na nararamdaman niya sa kasama nito. 

He couldn’t think of  what to say because he was distracted 
by the spirit behind her. Spirits or ghosts usually show a part of  
themselves that would identify them but this one was different. 
It had no clear form, only a translucent body similar to a shadow, 
but its shape was of  a tall man. And when he looked up to its 
face it was blank.

Mukhang napansin ng babae ang pag-aalangan niya na 
magsalita maging ang pasulyap-sulyap niya sa ibang direksiyon. 
Kunot-noong tumingin ito sa likuran nito at bahagya pa itong 
luminga-linga sa magkabilang gilid nito upang hanapin ang 
tinitingnan niya. Pero ang hula niya ay wala itong nakikita kahit 
na tama na ang unang direksiyon na tiningnan nito.

“A-are you aware… that you have a companion?” nanginginig 
at kinakabahan na tanong niya rito. 

Muntik na siyang tumakbo palayo nang maramdaman 
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niyang galit na ang kasama nito pero kabaliktaran pa rin iyon ng 
ekspresyon na nakikita niya sa mukha ng babaeng kaharap niya. 

Ngumiti uli ang babae bago ito sumagot sa kanya.
“You mean my guardian, right?”
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 CHAPTER TWO

The Guardian 

I

Hindi napigilang matawa ni Lanie sa reaksiyon ng lalaking kaharap 
niya. Magkahalong gulat at takot ang nakikita niya sa mukha nito. 
Ngunit mukhang tulad ng mga kaibigan niya ay may kakayahan 
itong makakita ng mga espiritu at iba pang nilalang na hindi basta-
basta nakikita ng ibang tao.

Sa unang tingin ay mukha itong seryoso. Matangkad, moreno, 
may kahabaan ang tuwid nitong buhok na brown na umaabot sa 
mga pisngi, at maganda rin ang brown nitong mga mata. He also 
wore ragged clothes. If  he didn’t talk to her the way he did she 
would have really thought he was intimidating.

“A-alam mo?”
Tumango siya bilang tugon sa tanong nito. “Medyo.”
Nagpalipat-lipat ang tingin ng lalaki sa kanya at sa bandang 

kanan niya.
“Alam kong may katabi ako ngayon pero hindi ko nakikita,” 
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sabi niya sa lalaking kaharap niya habang hindi inaalis ang tingin 
dito.

Hindi sila magkakilala pero nang kausapin siya nito ay 
magaan agad ang loob niya dito.

“Kung hindi mo siya nakikita paano mo nalamang may 
kasama ka?”

Nagkibit-balikat siya. Hindi niya na sinabi na bukod sa halata 
sa direksiyong tinitingnan nito na may nakikita itong hindi niya 
nakikita ay may kilabot siyang nararamdaman sa bandang kanan 
niya. 

Ang totoo, nabanggit na rin iyon ng kaibigan niyang si 
Summer sa kanya bago pa man nila mapag-usapan ang tungkol 
sa mga panaginip niya noon. Summer could sense some entities 
while her other friend Alyssa had some odd dreams almost 
same as hers. Noong unang beses na nagpunta si Summer sa 
bahay nila ay agad na inamin nito sa kanya na may iba silang 
kasama kahit silang dalawa lang ang naroon sa bahay nila.

Ang sabi rin ni Sum sa kanya, madalas daw siyang may 
kasamang lalaki. Kaya naisip nila ni Ate Aly na may koneksiyon 
ang mga panaginip niya sa lalaking madalas ay nakasunod sa 
kanya.

Pero hindi magawang maniwala agad ni Lanie kahit alam pa 
niyang hindi nagbibiro ang mga kaibigan niya. Wala kasi siyang 
pakialam sa mga walang katuturan na mga bagay.

Wala rin siyang maalala na hitsura ng lalaking napapanaginipan 
niya. Mabilis niyang nakakalimutan ang kanyang mga panaginip 
dahil hindi niya na rin naman pinagtutuunan pa ng pansin ang 
tungkol doon.

Nang makapagtapos si Lanie ng pag-aaral ay itinuon na niya 
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ang kanyang atensiyon sa iisang bagay at iyon ay ang magtrabaho 
upang kumita ng pera. Pero ngayong may ibang tao nang 
kumukumpirma ng mga bagay na hindi na niya pinagtutuunan 
ng pansin ay nakumbinsi na siya na totoo nga ang sinasabi ng 
mga kaibigan niya.

Ilang segundo rin siyang tinitigan ng lalaking kausap niya. 
Halata sa hitsura nito na naguluhan ito. Hindi niya ito masisisi 
kung iisipin nitong nasisiraan na siya ng ulo. “Guardian” ang tawag 
nilang magkakaibigan sa lalaking sunod nang sunod sa kanya. 

“Did you come here alone?” tanong nito. “Of  course, when 
I say ‘alone’ I meant you being physically alone.”

Tumango siya at napangiti uli nang makita niya ang reaksiyon 
ng kanyang kaharap. Mukhang hindi ito komportable sa kasama 
niya. She knew her guardian was probably angry. At iyon ay 
dahil nakikipag-usap siya sa isang lalaking ni hindi niya alam ang 
pangalan.

Kung minsan ay parang alam niya kung ano ang iniisip o 
nararamdaman ng lalaking madalas niyang kasama kahit hindi 
pa niya ito nakikita. Kung minsan tuloy ay naiisip niya na kung 
hindi man masyadong aktibo ang imahinasyon niya ay baka nga 
nasisiraan na siya ng bait.

“Yeah, I came alone. I was actually hoping to talk to Mr. 
Crisostomo. But it seems he’s too busy to entertain further 
questions,” sabi na lang niya sa lalaki.

“Ano’ng kailangan mo kay Lolo Theo?”
Tumaas ang mga kilay niya dahil sa sinabi nito.
“Are you really related to him or you just call him that 

because…”
“We are related,” dugtong nito sa sasabihin niya. “I’m Cid 
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Crisostomo.”
Inilahad nito ang kamay sa kanya.
Tiningnan niya iyon bago muling tiningnan ang mukha 

nito. Ang alam niya ay malalapit na kakilala lang ni Timotheo 
Crisostomo ang tumatawag dito ng “Lolo Theo” kaya hindi niya 
inaasahang may apo pala talaga ang matanda.

Inimbita si Lanie ng mga dating katrabaho niya na manood 
ng play pero bukod doon ay nais niya rin sanang makilala si 
Timotheo Crisostomo dahil nabasa at nagustuhan niya ang mga 
librong isinulat nito. Ayon na rin sa mga nabasa niya tungkol sa 
matanda ay wala itong asawa.

“I’m Melanie Cruz. But please just call me ‘Lanie.’ Pakiramdam 
ko kasi, minumura ako kapag binubuo ang pangalan ko,” she jokingly 
said before she held his hand for a brief  handshake.

Ngumiwi agad si Cid nang mahawakan niya ang kamay nito 
kaya agad na bumitiw siya. She was about to apologize when he 
spoke to her.

“I didn’t want to scare you―and I hope I am not scaring 
you―but I need to tell you that your companion seems angry 
at me.”

Muli ay napatingin siya sa mukha ni Cid. She never really 
thought it was possible to talk to a stranger about her guardian. She 
also couldn’t believe what he just said because he just confirmed 
what she was thinking a moment ago.

“Anong hitsura niya?” tanong niya kahit nahuhulaan na niya 
ang sagot.

“H-he’s taller than I am.”
“Probably six feet?”
“Yes. He’s also lean and as I’ve said angry.”
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“Anong hitsura ng mukha niya?”
“Ahh… iyan ang hindi ko masasagot.”
Napakunot-noo siya. “Bakit?”
“All I can see now is a shadow. At mukhang wala siyang balak 

ipakita sa ibang tao kung ano talaga ang hitsura niya.”
She paused before asking another question which would 

confirm something about Cid.
“Are you a clairvoyant?”
Huminga muna ito nang malalim at bahagyang yumuko bago 

ito muling sumagot.
“Unfortunately… yes.”

II

Ang inaasahan ni Cid ay tatakbo na palayo si Lanie sa kanya. Pero 
nagulat na naman siya nang muli siya nitong ngitian.

“When did you figure that out?” she asked.
“Ever since I was seven. By that time I was never really sure 

I had the ability to see them until Lolo Theo taught me a lot.”
“Hindi ka natatakot?”
“H-hindi naman.”
Tiningnan siya ni Lanie na para bang alam nitong hindi siya 

nagsasabi ng totoo.
“Okay, I’m scared of  them. Normal lang naman siguro 

iyon, ‘di ba?” amin niya bago muling tiningnan ang kasama 
nitong mukhang galit pa rin sa kanya. “Gusto mo bang ipakilala 
kita kay Lolo Theo?”

Hindi sigurado ni Cid kung ang nakikita niyang anino ay may 
mabuti o masamang pakay kay Lanie pero malalaman niya rin iyon 
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kung magagawa niyang ipakilala ito sa abuelo niya. Mas eksperto 
ang matanda kaysa sa kanya.

“Ah… sige. Kaya lang baka may mga kausap pa siya,” 
nag-aalangang sagot nito.

“Wala na siguro,” sabi niya bago ito yayain patungo sa 
direksiyon kung saan nakapuwesto kanina ang abuelo niya. 

Nakita niyang nakatayo si Lolo Theo patalikod sa kanila. Wala 
nang gaanong tao na nakapalibot dito. Kaaalis lang din ng kaibigan 
nitong direktor na malamang na kinausap nito dahil sa nangyaring 
“press conference” kanina. Narinig pa niya itong nakikipagbiruan 
at tumatawa habang kausap nito ang direktor kaya naman nagulat 
siya nang makitang tila galit ito nang malapitan niya.

“Wala akong naintindihan sa pinanood ko kanina,” sabi ni 
Lolo Theo sa kanya bago nito nilingon ang mga kasama niya. 
“He was glaring at me the whole time so I couldn’t stop myself  
from being distracted.”

“Lolo…” awat niya rito at palihim na sinesenyasan ito na 
marami pa ring mga tao ang posibleng makarinig ng sinasabi nito. 

Alam niyang hindi ito nakikinig. Bukod sa mahirap talaga 
itong awatin kapag galit ay sadyang matigas din ang ulo nito. His 
grandfather could also be intimidating if  he wanted to. He was 
tall, had long white hair, and dark skin.

“Magpasalamat ka dahil puwede ko pang panoorin uli iyong 
play kanina, kung hindi ay palalayasin kita rito.”

Hindi na niya malaman kung ano ang gagawin. Sa paningin 
ng ibang tao ay mukhang si Lanie ang kaaway nito pero ang totoo 
ay sa aninong nakasunod sa babae ito nakatingin at nakikipag-
usap. Kung paano makipag-usap si Lolo Theo sa mga espiritu ay 
ganoon din ito sa mga tao.
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“Ahh… Sir,” narinig niyang sabi ni Lanie. “Would you please 
tell me who exactly you’re talking to?”

Humugot ng malalim na hininga ang lolo niya at mabilis na 
tumingin sa ibang direksiyon bago nito muling hinarap ang babae.

“He’s probably your soul mate.”
“Ohh… okay,” kaswal na sagot ni Lanie.
“Hindi ka naniniwala sa ‘kin?” 
“Hindi po,” nakangiting sagot ni Lanie na tila naaaliw pa kahit 

galit na ang kanyang lolo.
Nakita niyang naningkit ang mga mata ni Lolo Theo 

pero wala pa rin siyang magawa para pigilan ang galit na 
nararamdaman nito.

“He knows you but you don’t know him. He’s been following 
you around ever since you were born because he is so obsessed 
in protecting you and he keeps pestering me awhile ago just to 
tell you that. Kung hindi ka pa rin maniniwala sa ‘kin, problema 
n’yo nang dalawa iyon.”

“If  he’s been with me ever since I was little, then he 
knows everything I do,” kunot-noong sabi ni Lanie sa kanyang 
abuelo bago ito napasinghap na para bang may naalala itong 
nakakatakot na pangyayari. “I-ibig sabihin… kahit nasa kubeta 
ako, tinitingnan niya ako at nakikita niya kung ano’ng ginagawa 
ko?”

Napamaang siya.
Ang ibang tao ay karaniwang natatakot kapag sinabihan ng 

lolo niya na may ibang kasama o may multo o espiritung gumagala 
sa pamamahay ng mga ito. Ngunit mukhang ibang-iba si Lanie sa 
lahat ng nakasalamuha na nila kaya namamangha siya. 

Pero tinawanan lang ng lolo niya ang naging reaksiyon ni Lanie 
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na para bang hindi mainit ang ulo nito kanina. 
“If  you’re ready to know a few things about him, then do call 

me up,” sabi ni Lolo Theo habang inilalagay sa palad ni Lanie 
ang calling card nito na bihira nitong ipamigay kung kani-kanino.

Pero imbes na ngumiti ay nakangiwing tiningnan iyon ni 
Lanie na para bang may nakakadiring bagay na nilagay sa palad 
nito.

“Thanks,” sabi ni Lanie kahit halatang kulang iyon sa 
sinseridad. 

Agad na ring nagpaalam si Lanie sa kanila at habang papalayo 
ito ay may naramdaman siyang panghihinayang. Alam niyang hindi 
naman sila tatawagan ni Lanie. Ang masaklap pa, hindi na niya 
malalaman kung ano ang mangyayari dito dahil hindi rin naman 
niya hiningi ang numero nito.

“Stop frowning,” saway ng lolo niya sa kanya.
Sinubukan niyang alisin sa isip niya ang nararamdamang 

panghihinayang pero hindi niya iyon magawa, lalo na nang maalala 
niyang dalawang babae ang hindi niya nagawang ipakilala sa lolo 
niya.

“‘Lo, hindi ko na po pala maipapakilala sa ‘yo iyong ka-date 
ko kanina,” sabi na lang niya rito kahit ang hula niya ay alam na 
rin naman nito ang tungkol doon. 

“Hindi ko naman talaga inaasahang maipapakilala mo siya 
sa ‘kin.”

Napangiwi siya. “Did Sydney tell you that?”
“Yes. At tama ang hula niya. The girl we just met is indeed 

special.”
“But you didn’t even give me the chance to introduce her 

to you.”
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“That’s because I already know her name. Sinabi na iyon sa 
akin kanina ng kasama niya.”

Napamaang siya at tulalang napatingin na lang siya sa lolo niya. 

III

“Ate, I met a few weird people today,” narinig niyang sabi ni Lanie 
habang nakaupo ito sa kama at nakasandal sa pader. Kausap nito 
sa telepono ang isa sa mga kaibigan nito. Hindi niya maiwasang 
mapangiti. Pakiramdam kasi niya, kahit hindi siya nakikita nito, 
at kahit hindi naman talaga siya ang kinakausap nito, ay alam ni 
Lanie—kahit papaano—ang tungkol sa kanya.

“Hindi ko alam kung dapat ko bang ikatakot ‘to pero 
mukhang posibleng totoo nga na may kasama ako parati,” 
sabi pa ni Lanie. Tiningnan muna nito ang paligid ng maliit na 
kuwarto bago ito nagpatuloy sa pagsasalita. “With regards to this 
‘guardian’ thing, I still don’t know if  I should keep wondering 
about it. Ayokong makakita ng kung ano-ano, pero hindi ko 
naman maiwasang hindi isipin kung bakit minsan ang weird 
talaga ng mga panaginip ko.”

Ilang sandali na nakinig si Lanie sa sinasabi ng nasa kabilang 
linya.

“Yeah, ka-text ko na rin si Sum kanina at sabi niya, weird nga 
raw iyong mga nakausap ko. Anyway, kailan pala tayo puwede 
magkita-kita nina Sum?”

Kinuha ni Lanie ang maliit na kalendaryo at minarkahan iyon. 
Napagkasunduan ng mga ito na magkita sa Linggo. Pagkatapos 
ay agad na ring naghanda sa pagtulog si Lanie.

She switched off  the light. He waited for a few more 



28 Anonymous

minutes before he slowly entered her room. He didn’t have 
a solid body so it was easy for him to walk inside that room 
even if  tangible objects blocked his way. But if  he wanted 
to he could also walk or sit on any tangible object simply by 
floating and pretending.

He knew she never really believed in the paranormal but she 
didn’t really ignore the fact that some things could never have a 
definite meaning. And if  certain things couldn’t be defined by 
science or with proper reason, then she simply forgot about it. It 
was only at certain moments that she was reminded about him. 
And with that he was grateful.

May liwanag na pumapasok mula sa bintanang pinagmulan 
niya kaya kahit patay na ang ilaw ay nakikita niya ang mukha 
ni Lanie. Alam niyang hindi siya nakikita nito ngunit kung 
minsan ay tila nararamdaman na nito ang presensiya niya. Kung 
minsan din ay sinusubukan niyang hawakan ito. Pero gustuhin 
man niyang mahawakan talaga ang mukha ni Lanie ay hindi 
niya magagawa iyon. Tatagos lamang ang kamay niya rito. Ang 
maaari lamang niyang gawin ay ang magpanggap. Inilalapat 
niya ang kanyang kamay sa ulo o kaya sa pisngi nito at iisipin 
na lang niya kung ano ang posibleng pakiramdam ng balat nito.

Bago pa man ito ipanganak sa mundong iyon ay binabantayan 
na niya si Lanie. Kaya alam niya kung kailan ito malungkot, masaya, 
galit, o problemado. Alam niya rin kung sino-sino ang mga lalaking 
posibleng nagugustuhan nito kaya hindi niya ito binibigyan ng 
pagkakataon na makasama ang sino man sa mga iyon. Kapag 
may lalaki namang nagkakagusto kay Lanie ay hinahayaan niya 
lamang ang mga iyon. Mas istrikto siya kapag si Lanie na mismo 
ang nagkakagusto sa ibang lalaki.
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Nang kausapin ni Lanie si Cid kanina ay agad na nainis 
siya. Hindi niya inaasahan na may makikilala silang lalaki, bukod 
kay Timotheo Crisostomo, na may kakayahan upang makita 
siya kahit bahagya lamang. Sa mga ganoong pagkakataon na 
nakakakilala ng ibang lalaki si Lanie ay agad siyang naiirita, lalo 
na at mukhang posibleng may mamagitan sa mga ito. Kung 
puwede lang ay gusto niyang ikulong si Lanie sa isang lugar 
kung saan siya lang ang makakakita rito. Ngunit alam naman 
niyang imposible iyon.

He never liked it when she fancied someone else. He knew 
it would only make her cry or even miserable if  he let her 
love another guy. He would often act like a strict father to her, 
sometimes a loving brother, or her dearest friend. But if  truth 
could only be told to her, he only wanted one thing to happen in 
that lifetime. And that was to finally be with her again. He was 
hoping that soon she would realize how important he was.

Nagsasawa na siyang maghintay rito. Nagsasawa na siyang 
hindi nito napupuna na lagi silang magkasama. Nagsasawa na 
siyang magpanggap at paniwalain ang sarili niya na sa bandang 
huli ay silang dalawa pa rin ang magkakasama. So he already made 
up his mind regarding this matter. And even if  he knew he’d only 
have a limited time to prove to her that he actually existed, there 
would be no turning back. 
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 CHAPTER THREE

Soul Mates

I

“Ano nga uli ang ginagawa natin dito?”
Napangiti si Lanie nang marinig niya ang tanong ng kaibigan 

niyang si Alyssa habang nakatayo sila sa harap ng itim na gate. 
Kasabay ng pagkamangha nito sa bahay ay ang pagtataka.

Maganda at malaki ang bahay. It was of  a modern Spanish 
design, with an asymmetrical layout that had a curved door, curved 
roof  tiles, small balconies, and painted in neutral colors. Lolo 
Theo was somewhat a celebrity. Kaya hindi na nagtaka si Lanie 
na sa ganoong klase ng tahanan ito nakatira.

“Nandito tayo kasi may gusto tayong itanong, ‘di ba?” paalala 
ni Lanie kay Ate Aly habang sinasagot na rin ang tanong nito.

“Magtatanong ka lang naman pala, ba’t hindi mo na lang 
siya tinawagan sa telepono?” pagsusungit ni Ate Aly sa kanya na 
ikinatawa lang nila ni Summer. Kahit kasi dalawang taon ang tanda 
ni Ate Aly sa kanila ay parang kaedad lang nila ito kung umasta.
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“Ginawa ko na nga iyon, ‘di ba? Ang sabi sa ‘kin pumunta na 
lang daw ako rito.”

“Ate, kung ayaw mo talagang sumama, sana nagpaiwan ka,” 
malumanay na sagot ni Sum.

Bago pa man sila makarating sa bahay ni Timotheo 
Crisostomo ay nagtatalo na silang tatlo kung tutuloy sila o hindi. 
Sum was eager to support her crazy idea of  knowing the truth 
behind her guardian while Ate Aly, being scared for obvious 
reasons, thought otherwise. 

Maingay silang tatlo habang nasa sasakyan. Si Sum ang 
dakilang driver nila habang sa passenger seat nakaupo si Ate Aly 
at mag-isa siyang nakapuwesto sa backseat. At dahil magkatulong 
sila ni Sum sa pangungumbinsi kay Ate Aly, kahit paulit-ulit na ang 
pinag-uusapan nila, ay wala itong nagawa kundi ang magreklamo 
habang magkakasama sila. Sa huli, nakarating pa rin silang tatlo sa 
address na nakalagay sa calling card na ibinigay sa kanya. 

Nang may nagbukas ng gate ay sinabi nila sa babaeng kulay 
brown ang buhok at mga mata na ang sadya nila ay si Cid. Pero 
nagkatinginan silang tatlo nang marinig nila ang isinagot nito. 

“Akala ko ba lalaki iyong Cid na nakilala mo at ipapakilala mo 
sa ‘min?” pabulong na tanong ni Ate Aly.

“Baka naman nagta-transform siya depende sa mood niya,” 
hirit ni Sum.

Naikuwento na niya si Cid sa mga kaibigan niya kaya nagtataka 
sila sa sinasabi ng babaeng kaharap nila na ito raw ang taong 
hinahanap nila. Nang marahil mapuna nito ang reaksiyon nila ay 
agad itong nagtanong. 

“Wait, I think you’re looking for a guy named Cid, right? 
I’m often called Syd by other people but my real name is 
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Sydney.”
Saglit silang hindi nakasagot pero agad din siyang 

tumango.
“Come in then. Nasa sala lang sila ni Lolo Theo,” sabi 

ng babae habang pinapapasok na sila sa bahay.
Agad na ipinaalam ni Sydney ang presensiya nila sa dalawang 

lalaki na nasa sala. Ipinakilala ni Lanie ang mga kaibigan niya 
sa mga ito. 

“Sigurado ka na ba sa desisyon mo bago ka nagpunta rito?” 
seryosong tanong ng matanda sa kanya pagkaupong-pagkaupo 
nila.

“I just want to know why, in my dreams, I keep running 
away from someone I never really know. Gusto ko rin po sanang 
malaman kung konektado ang mga panaginip ko sa lalaking lagi 
kong kasama.”

Nakita niyang sinenyasan ng matanda si Sydney na umalis 
bago siya muling tinanong nito.

“Anong plano mong gawin kapag nalaman mo na lahat ang 
sagot sa mga tanong mo?”

“Depende na po siguro iyon sa sagot na makukuha ko.”
“Paano kung hindi mo magustuhan ang isasagot ko sa ‘yo?”
“Ano ho ba’ng sagot sa tanong ko?”
Ngumiti ito. “Smart girl. Hindi ko siya masisisi kung ba’t ayaw 

ka niyang pakawalan.”
Napakunot-noo siya. Maging ang mga kaibigan niya ay 

naguluhan sa isinagot ni Lolo Theo.
“Nasabi ko na sa ‘yo kung sino ang lalaking madalas mong 

kasama, hindi ba?” 
“I don’t believe in soul mates, Sir,” magalang na sagot niya.
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“Well, you should. Lahat naman tayo ay mayroon n’on pero 
hindi sa lahat ng pagkakataon ay puwede nating makatuluyan o 
makasama ang soul mate natin. Soul mates simply means two 
souls that compliment each other. In other words, they are the 
perfect match. Natutulungan nila ang isa’t isa na matuto dahil alam 
nila pareho kung ano ang pangangailangan ng isa’t isa, pisikal na 
bagay man iyon o hindi.”

Napakamot si Lanie sa ulo niya. “Konektado po ba ‘yan sa 
mga panaginip ko?”

“Oo. At hindi totoong hindi mo siya kilala. Matagal na kayong 
magkasama. Ilang beses na kayong ipinanganak at namatay nang 
sabay o halos magkasunuran lang.”

Halos sabay-sabay silang nag-react ng mga kaibigan niya. 
“Ows?”

Tumawa ito. “Mukhang hindi ka rin naniniwala sa 
reincarnation.”

“Hindi nga po,” amin niya. 
“I’ll tell you about it anyway,” sabi ni Lolo Theo. “May 

kakayahan ang kaluluwa natin na muling bumalik sa mundong ito 
kahit minsan na tayong nabuhay bilang tao. Our soul has the ability 
to recycle itself. Souls keep coming back with different reasons 
but most of  them have an unfinished mission. Some probably 
want to learn something or experience something they weren’t 
able to do when they were alive.”

“Kung nabuhay man ako noon. Bakit hindi ko po natatandaan 
iyon?” nagdududa pa ring tanong ni Lanie kay Lolo Theo.

“Dahil oras na mamatay tayo at makatawid papunta sa mundo 
ng mga espiritu ay doon lang natin maaalala ang lahat ng naging 
buhay natin, pero kapag ipinanganak uli tayo ay mabubura agad 
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ang lahat ng nalalaman natin dahil kailangang magsimula uli tayo 
sa simula.”

“Hindi nga po talaga tayo matututo niyan. Paulit-ulit lang 
nating gagawin ang mga nagawa nating mali kasi hindi natin 
naaalala iyon,” sagot niya kahit hindi pa rin siya kumbinsido na 
totoo ang lahat ng sinasabi nito. 

“Mali. Doon tayo mas matututo. Mahirap ang sitwasyon ng 
isang tao na masyadong maraming nalalaman o nakahihigit sa 
karamihan. Hindi sa lahat ng oras ay maaalala natin na marami 
pa tayong puwedeng matutuhan. Kung alam din natin kung ano 
ang mga naging pagkakamali natin noon ay magkakaroon tayo ng 
takot na kumilos o magdesisyon. Bihira lang kasi ang mga taong 
nakakatanggap ng kanilang pagkakamali. Only our soul would be 
able to know if  we attained the perfection we wanted to achieve. 
And by perfection, I meant the satisfaction felt by the soul that 
would make it stop reincarnating itself.”

Nagdududang tiningnan niya ang matanda. “Alam mo po ba 
kung sino ka noon? At kung sino po ang napangasawa mo dati?”

“Yes. I had previous lovers.”
“Lovers? As in with the letter ‘s’ talaga sa hulihan?” biro niya.
“Yes, but that was before. Now I’m an old man with no wife 

and a family of  my own.”
She laughed at him. “Now I believe in karma.”
“Karma isn’t a reward or punishment, my dear. It is simply a 

law of  cause and effect,” tila nang-uuyam na sagot nito. “Hindi ka 
ba nagtataka kung bakit minsan ay may mga taong kakakilala mo 
pa lang pero pakiramdam mo ay matagal mo na silang kasama?”

Awtomatikong napatingin siya kay Cid na katabi ng matanda. 
Dahil sa sinabi nitong iyon ay napaisip siya bigla. Napatingin din 
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siya sa mga kaibigan niya na tahimik at nakikinig na lamang.
“May mga tao na nagagalit dahil ang akala nila ay wala silang 

kontrol sa mga pinagdaraanan nila. Some would even say we could 
never choose our parents but actually we can. When souls decide 
to reincarnate they choose which particular time and place they 
should live in.”

“Is it like buying a computer? We choose which brand to buy 
and which program to install but once we start using it we usually 
find ourselves clueless on what to do when something pops up, 
or worst, when it suddenly crashes.”

“Precisely.”
Huminga siya nang malalim. Kung ihahambing ang mga 

sinasabi ni Lolo Theo sa mga bagay na pamilyar siya ay mas 
madali niyang naiintindihan ito ngunit hirap pa rin siyang 
paniwalaan ang lahat.

“Okay, let’s say everything you said is the truth. What is the 
meaning of  my dreams then?”

“He is simply trying to communicate with you. Wala kang 
kakayahan na makakita ng espiritu o ibang nilalang kaya sa 
panaginip niya dinadaan ang pakikipag-usap niya sa ‘yo.”

“May magagawa ba kayo para tigilan na niya ako?”
“Hindi naman siya masamang espiritu kaya bakit gusto mo 

siyang mawala sa buhay mo?”
“Kasi kahit madalas na umaga ko lang siya napapanaginipan 

ay nawiwindang pa rin ako. At dahil marami nang nagsasabi na 
madalas nga raw akong may kasama na hindi ko naman nakikita, 
pakiramdam ko ay wala na akong privacy. Ayos lang naman iyon 
noon pero ngayon kasi―”

“Mas nararamdaman mo na ang presensiya niya,” salo ni Lolo 
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Theo sa sinasabi niya.
Huminga siya nang malalim. “Yes.”
“Then I think there’s a very simple solution to your problem.”
“A-ano po iyon?” kinakabahang tanong niya.
“You should see him.”
Napatanga siya maging ang mga kasama niya.
“Lolo Theo, hindi ba―” kontra ni Cid pero pinatahimik agad 

ito ng matanda.
“Sydney has already prepared the other room, so let’s go 

there. Shall we?”
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 CHAPTER FOUR

Sad Eyes

I

“Eh, mga sira pala kayo, eh. Pumunta-punta kayo sa bahay ni 
Timotheo Crisostomo ‘tapos, uuwi kayo rito na parang nakakita 
kayo ng multo!”

Nais mapangiwi ni Lanie pagkatapos silang bulyawan ni Ate 
Freya. Ikinuwento nila rito ang tungkol sa nangyari sa lakad nila.

“Oo nga, nakakita nga talaga kami ng multo,” sagot ni Sum 
sa nakatatandang kapatid nito.

Nasa bahay sila nina Summer. Hanggang nang mga oras na 
iyon ay hindi pa rin sila makapaniwala sa nasaksihan nila sa bahay 
na pinanggalingan nila.

Nang pumasok sila sa isang kuwartong walang laman maliban sa mga 
kandilang nasa sahig ay kinutuban na si Lanie ng masama. Pero dahil 
sa paliwanag at pangungumbinsi nina Sydney at Timotheo Crisostomo, 
nahikayat silang tatlo na manood sa gagawin nito. Para lang daw iyong 
ordinaryong pakikipag-usap gaya ng pagtawag sa telepono; ang kaibahan 
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lang ay paikot na nakaupo silang lahat sa sahig at tanging ang matanda 
ang duma-dial sa numero. 

Nakikinig at nakatingin lamang silang lahat sa matanda. May 
inilabas itong malaking nakarolyong papel at inilatag nito iyon sa sahig. It 
was called a Spirit’s Reflector. It was like a compass drawn on an old paper 
with two four-pointed stars overlapping each other and a smaller circle drawn 
within a bigger circle. May mga simbolo rin siyang nakita roon at narinig 
niyang may inusal ang matanda na mga salita na hindi niya sigurado kung 
maikokonsidera niyang dasal o panawagan. 

“Let one not imagine what will appear. Let judgment come but do not 
let others define what was seen,” narinig niyang sabi ni Lolo Theo.

Pagkatapos ay may tinatawag ito na para bang may ibang tao pa sa 
kuwartong kinaroroonan nila.

“Alam kong kanina ka pa nagtatago riyan. Alam ko rin na narinig mo 
na ang lahat ng pinag-usapan namin kanina kaya alam kong inaasahan mo 
na rin na mangyayari ito. Ipapaalala ko lang sa ‘yo na ito lang ang tulong 
na maibibigay ko. After you step in to this circle it’s up to you what to do,” 
sabi nito sa maawtoridad na boses.

“Ah, Lanie, tingin ko dapat umaalis na tayo,” bulong sa kanya ni 
Sum na nasa tabi niya.

“Kanina pa kaya natin dapat ginawa iyon,” sarkastikong bulong din 
ni Ate Aly sa kabilang gilid niya. Kanina pa sila hindi mapakali mula 
nang pumasok sila sa kuwarto pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay 
sinusunod pa rin nila ang mga sinasabi ng matanda.

Ilang sandali pa at may itim na usok na unti-unting nabubuo sa gitna 
ng malaking papel na pinalilibutan nila. Maliit lamang iyon sa simula kaya 
inakala niyang nagmumula lang iyon sa mga kandila. Ngunit mabilis na 
kumapal ang usok hanggang sa lumaki iyon at naging hugis-tao. Napatingala 
silang lahat, lalo at mas naging malinaw ang hugis na nakikita nila.
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Isa iyong lalaki. 
Napalunok siya at agad na pinanlamigan ng mga kamay. Wala ni isa 

man sa kanila ang may kakayahan na kumilos o nais na magsalita, lalo na 
nang makita na nila ang mukha ng lalaking nasa harap nila.

Agad na nag-iwas si Lanie ng tingin. Hindi pa rin siya makapagsalita 
kaya ang tanging nagawa niya ay ang mapatingin at tahimik na humingi 
ng tulong sa matanda.

Kung nais nitong maniwala siya sa lahat ng sinabi nito ay maniniwala 
na siya basta itigil lang nito ang ginagawa nito. Hindi niya kakayanin 
kung magtatagal pa sila sa lugar na iyon kaya agad siyang nakiusap kay 
Lolo Theo.

Ngunit ni hindi man lang ‘ata nito napuna na totoong natatakot na siya.
“Huwag ako ang kausapin mo. Siya,” utos nito sa kanya habang 

itinuturo ang usok.
Pumikit si Lanie at paulit-ulit na napamura siya sa isip niya.
Nang imulat uli ni Lanie ang mga mata niya ay wala na ang lalaking 

nakita nila. Normal na rin ang tingin niya sa kuwartong kinaroroonan nila 
na para bang hindi nabalutan iyon ng maitim na usok kanina.

Nang matapos ang ritwal at makabawi sila sa pagkabigla ay agad silang 
tumayo ng mga kaibigan niya at kumaripas ng takbo palabas ng bahay. 
Hanggang sa makarating nga sila sa bahay nina Summer at ikinuwento 
nila kay Ate Freya ang nangyari sa kanila.

Tulad ni Summer ay nakakakita rin ng mga espiritu at multo 
si Ate Freya pero hindi tulad ng kaibigan niya, mas malakas ang 
loob ni Ate Freya na makipag-usap sa mga iyon. Nasa in-denial 
stage pa rin ang kaibigan niya tuwing tinatanong niya ito tungkol 
sa mga ganoong bagay. Habang si Ate Aly naman ay may mga 
nababasa at napapanood lang tungkol sa mga espiritu at multo, 
pero tulad niya ay takot din si Ate Aly kaya wala sa wish list nito 
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ang maka-experience ng tulad ng nangyari sa kanila kanina. If  
it weren’t for their boredom and curiousity they wouldn’t have 
ended up terrified.

“Ano ba kasing nakita n’yo r’on?” tanong ni Ate Freya.
“Hindi ko sigurado. Hindi ko kasi siya natingnan nang 

matagal,” sagot ni Sum.
“Bakit? Sobrang nakakatakot ba ang hitsura niya?” 
“Hindi,” tanggi ni Ate Aly.
“He looked good,” amin niya. Pilit man niyang kinakalimutan 

ang kanyang nakita ay nanatili iyong nakatatak sa isipan niya. “But 
I couldn’t stand looking at him.”

“Hindi naman pala siya mukhang nakakatakot, ano ngayong 
problema n’yong tatlo?”

“Eh, kasi nga, nawindang kami pare-pareho sa nakita namin. 
Malay ba naming magpapakita siya sa aming tatlo!” masungit na 
paliwanag ni Sum.

“At kahit nakita namin ang hitsura niya, hindi pa rin naman 
kami sigurado kung iyon nga talaga ang hitsura niya. Malay ba 
namin kung gawa-gawa lang iyon ng mga tao roon?” tila galit na 
sabad ni Ate Aly pero agad ding nag-iba ang reaksiyon nito nang 
tila may maisip ito. “Pero, Lan… kung gawa lang iyon ni Lolo 
Theo… Shit… Ang guwapo niya, Lan!” kinikilig na sabi nito.

“Hindi gawa iyon ni Timotheo, maniwala kayo sa ‘kin.”
“Ba’t mo naman nasabi ‘yan, Ate Freya?” nagdududang 

tanong niya.
“Bago pa siya makilala bilang magaling na manunulat ay kilala 

na siya bilang ‘Mr. Brown Man’ ng ibang tao o ng mga hindi 
ordinaryong tao na nakakita sa kanya noon na gumagawa ng mga 
kakaibang bagay. Minsan daw, bigla na lang siyang naririnig na 
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nagsasalita kahit wala naman siyang ibang kasama. At hindi iyon 
dahil baliw siya,” sabi agad ni Ate Freya nang makitang hihirit na 
naman silang tatlo ng mga kaibigan niya. 

“Nagagawa niyang makipag-usap sa kahit anong klase ng 
espiritu na katulad ng ginagawa niya sa ibang tao. Noong umpisa 
ay walang naniniwala sa kapangyarihan o kakayahan niya pero 
tingin n’yo ba, sisikat siya at makakapagsulat siya ng ilang libro 
kung nasisiraan lang siya ng ulo?”

“Malay mo naman!” kontra pa rin ni Ate Aly.
“Kung minsan naman, pumapatol din sa mga walang-katuturang 

mga bagay ang mga tao, ‘di ba?” hirit pa ni Sum.
“Sa tingin n’yo ba wala talagang katuturan iyong mga ginagawa 

niya?” tanong ni Ate Freya sa kanila sa tonong nanghahamon.
Nanahimik na lang silang tatlo. Alam naman kasi nila 

na tama ito. Hindi lang talaga nila matanggap na totoo ang 
nangyari sa kanila kanina.

“O sige, sabihin na nating may dahilan ang mga nakita namin 
kanina. Ano ngayong gagawin ko?” maktol niya kay Ate Freya.

“Eh, ba’t hindi mo kaya kausapin iyang guardian mo at nang 
manahimik na kayo pareho?”

Nanlaki ang mga mata niya. “Good luck naman! Baka bago 
ko magawa iyon, hinimatay na ako!”

Inirapan siya ni Ate Freya. “Good luck nga talaga sa ‘yo,” 
hirit pa nito sa kanya.

II

“Kumain ka na?” bungad ng ina ni Lanie nang makapasok na 
siya sa bahay nila. Namamalantsa ito habang ang kanyang ama 
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at kapatid ay nanonood ng lumang palabas sa T.V. na nasa sala. 
Pagkatapos nilang ihatid sa sakayan si Ate Aly ay nagpaalam na 
rin agad siya kay Summer na uuwi na siya.

“Okay na ako, Ma. Pinakain na ako nina Sum kanina,” sagot niya.
Hindi na niya kailangang tanungin pa kung kumain na rin ang 

mga kasambahay niya dahil base sa ayos ng hapag-kainan nila ay 
mukhang nakakain na ng hapunan ang mga ito.

Bago tumuloy si Lanie sa kanyang silid ay kumuha muna 
siya ng maiinom sa refrigerator. Hindi niya naiwasang maisip 
ang mga nangyari sa kanya kanina habang nakatitig siya sa halos 
wala nang laman na refrigerator. Kung totoong napipili ng mga 
kaluluwa ang magiging buhay nila bago pa man sila ipanganak ay 
parang nahuhulaan na niya ang dahilan kung bakit iyon ang klase 
ng buhay na pinili niya.

Hindi sila mayaman, hindi rin mahirap. Pero kung hindi sila 
pare-parehong magsusumikap ng pamilya niya, malamang na 
maghirap nga sila.

Nakatira man sila sa eksklusibong subdibisyon ay masasabi 
niyang pinakamaliit at isa na sa mga pinakaluma ang bahay na 
tinitirhan nila. Bungalow lang iyon at sakto lamang para sa tulad 
nilang maliit na pamilya. At kung sakaling mabibigyan sila ng 
pagkakataon na lumipat sa mas malaki o mas marangyang lugar, 
malamang na magdalawang-isip siya. Kahit simpleng pamumuhay 
lang ang mayroon sila ay masasabi niyang ayos na iyon sa kanya. 

Ang pinakaimportanteng mga tao sa buhay ni Lanie ay ang 
pamilya at malalapit na kaibigan niya. Hanggang alam niyang ayos 
ang kalagayan ng mga ito ay ayos lang din siya.

Nang ibalik ni Lanie sa refrigerator ang bote ng tubig ay 
agad na sinabi niya sa sarili niyang kalilimutan na lang niya ang 
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mga nangyari at nakita nila ng mga kaibigan niya. Ngunit nang 
makarating na siya sa kanyang kuwarto ay natuklasan niyang hindi 
pala magiging madali na kalimutan ang lahat.

Binuksan niya ang ilaw.
Muntik na siyang mapatakbo palabas ng kanyang silid.
Naroroon kasi ang lalaking hindi niya na sana gustong makita 

pa. Nakaupo ito sa kama niya pero agad itong tumayo nang makita 
siya. Tila inaantay siya nito pero dala ng pagkabigla at takot ay 
mabilis na tinalikuran niya ito.

“Please stay.”
Hindi niya alam kung bakit may kakayahan ang dalawang 

salitang iyon upang pahintuin siya sa pagtatangka niyang tumakbo.
Nahirapan siyang lumunok. 
Nahirapan siyang huminga. 
Ngunit paunti-unti ay pinilit niya ang sarili niyang gumalaw 

upang muling harapin ito.
His voice was serious yet seductive. Pero taliwas iyon sa 

ekspresyon na nakikita niya sa mukha nito. Ang mukhang hindi 
niya nagawang tingnan kanina ay nakikita na niya nang malinaw 
ngayon.

Habang pinagmamasdan ni Lanie ang kabuuan nito ay 
naramdaman niyang masyado siyang pamilyar sa presensiya nito 
na para bang iisa nga lang talaga ang lalaki sa panaginip niya at 
ang lalaking lagi niyang kasama.

At masasabi niyang tama ang mga kakilala niya.
Hindi tulad kanina ay mas buo na ang katawan nito na 

nababalutan ng itim na damit. Matangkad ang lalaki. Hindi 
tipikal ang estilo ng buhok nito dahil may kahabaan iyon na 
bumabagay naman sa hugis ng mukha ng kanyang kaharap. Ang 
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itim na buhok at mga kilay na tama lang ang kapal ay mapupuna 
ng kahit sinong makakakita rito. Matangos ang ilong, manipis 
ang mga labi, at malungkot ang mga mata nitong nakatingin 
sa kanya. Dahil doon, kahit naroon pa rin ang pagnanais ni 
Lanie na tumakbo, ay nahaluan na ng pagtataka ang takot na 
nararamdaman niya.

Pero mukhang tulad niya ay hindi rin nito alam ang dapat 
sasabihin sa kanya. Mababakas sa mukha nito ang pagkalito 
at… takot?

“T-totoo ka ba? I mean… am I really awake or I’m just 
dreaming?” lakas-loob na kausap ni Lanie rito.

“You’re awake. This is no longer a dream. I am real.”
Hindi siya makapaniwala. Ang alam niya ay sa mga 

panaginip lang niya dapat nakikita ito. Kung extension man 
iyon ng ginawa nila kanina ay hindi ba’t parang ang tagal na 
ng oras na lumipas kaya dapat ay hindi na niya ito nakikita?

“Nagdesisyon na akong pumunta sa mundo mo at nagawa 
ko iyon sa tulong ni Lolo Theo,” narinig niyang sabi nito na 
ikinagulat niya.

“N-nababasa mo ba kung anong naiisip ko?” nagdududang 
tanong niya.

Umiling ito. “Hindi. Pero dahil kaya mo na akong kausapin 
at harapin ay magagawa na rin nating mag-usap sa pamamagitan 
ng isip lang.”

Pumikit-pikit si Lanie at humugot ng malalim na hininga 
upang kahit paano ay mapakalma niya ang kanyang sarili.

“Okay, at least I still have some privacy.” Tumikhim siya bago 
muling nagtanong. “So, why are you here? Ano bang kailangan 
mo sa ‘kin?”
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“May ilang bagay na hindi ko masasabi sa ‘yo at may mga 
tanong kang hindi ko maaaring bigyan ng sagot.”

“Bakit?”
“Dahil may katapat na parusa kapag sinabi ko sa ‘yo ang lahat 

ng nalalaman ko.”
Muli ay naalala ni Lanie ang napag-usapan nila ni Timotheo 

Crisostomo. Kung totoong hindi dapat naaalala ng isang 
kaluluwang nagdesisyon na ipanganak uli sa mundo ng mga 
tao ang tungkol sa mga nakaraang buhay nito o maging sa mga 
bagay na may koneksiyon doon ay maaaring ipinagbabawal din 
ang pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa reincarnation.

“Pero bakit si Timotheo Crisostomo, nagagawang 
magbigay sa ‘kin ng mga impormasyong itinuturing ninyong 
confidential?”

“Depende iyon sa sitwasyon. May kakayahan siyang ipaalam 
sa mga tao ang tungkol sa nakaraang buhay nila at dahil isa siya 
sa mga piling tao na napahintulutan na magbigay ng ganoong 
klase ng impormasyon, may karapatan siyang kausapin ka tungkol 
doon. Isa pa, gustuhin ko man na makipag-usap sa ‘yo ay hindi 
ko magagawa iyon.”

“Dahil lagi kitang tinatakbuhan?”
“Oo. Isa iyon sa mga dahilan.”
Napakamot si Lanie sa kanyang batok.
Aminado si Lanie na palagi niyang tinatakbuhan ito kahit 

na wala naman siyang alam na dahilan kung bakit ginagawa 
niya ang bagay na iyon. Ang alam lang niya, tuwing makikita o 
mararamdaman niya ito ay natatakot siya o kaya ay natataranta.

Pero kahit ilang beses na niyang tinakbuhan, inaway, at 
pinagsarahan ng pinto sa mga panaginip niya ang lalaki sa 
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panaginip niya ay nananatili pa rin itong matiyaga sa paghabol 
sa kanya. 

Nitong mga nakaraang linggo ay naging normal na sa 
kanya ang pagtulog at paggising nang maaga kaya hindi na niya 
masyadong napapansin ang mga panaginip niya.

Base sa mga naaalala ni Lanie ay bihira na itong sumulpot sa 
mga panaginip niya. Siguro kaya nagdesisyon ito na magpakita 
na sa kanya ay dahil alam nitong mas makakausap siya nito kapag 
gising na siya.

“Ito ba ang hiningi mong tulong kay Timotheo Crisostomo? 
Ang makita kita at makausap?”

“Oo. Siya lang ang kilala ko na puwede kong hingan ng tulong 
para makita mo ako at makapasok ako sa mundo ng mga tao.”

“Kung wala ka pa sa mundo namin, paano mo nagagawang 
samahan ako kahit saan ako magpunta?”

“We both live in different planes that exist in the same world. 
Para sa mga ordinaryong tao na walang kakayahan na makakita 
ng mga espiritu, inaakala nila palagi na ang mga nakikita lang nila 
ang totoo. Pero ibang-iba ang hitsura ng paligid para sa mga taong 
may kakayahan na makita at makausap ang gaya ko.”

“Isa na ba ako ngayon sa mga taong…”
“No,” putol nito sa nais niyang itanong. Mukhang nahulaan 

agad nito kung ano ang ikinakatakot niya. “Alam kong hindi mo 
kakayanin na makakita ng mga multo o espiritu. That’s why I ask 
for Mr. Brown Man’s help. I could only gain a reflection that would 
enable you to see me as a whole if  I enter that circle. I still belong 
to another dimension so touching is still impossible for both of  
us even if  I appear like this. And you won’t see any spirit or any 
entity unknown to you aside from me.”
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“So… it’s like you have this permit that only you can have?”
“Yes.”
“Why?”
Saglit itong nagdalawang-isip bago nito sinagot ang tanong 

niya.
“Dahil gusto kong magkasama na tayo.”
Napamaang si Lanie. Kahit inaasahan na niya ang sagot 

nitong iyon ay hindi pa rin siya makapaniwala na magagawa 
nitong umamin sa kanya. Kahit kasi wala itong sinasabi noon ay 
nararamdaman niya ang kagustuhan nitong makasama siya.

Sabi nga ng kaibigan niyang si Summer noong mga panahong 
napapraning na siya sa mga napapanaginipan niya ay hindi naman 
daw ito masamang espiritu.

Nang minsang naisip niyang hilingin na sana ay malaman niya 
kung tama nga ang opinyon ng kaibigan niya ay napanaginipan niya 
ang lalaki. Hindi man sila nag-usap sa panaginip niya ay nakuha 
naman niya ang senyales na ipinaparating nito sa kanya. It was 
as if  he was drawing a halo on top of  his head signifying he was 
an angel or close to that being. Ang tanging naaalala ni Lanie sa 
panaginip niyang iyon ay iniikot nito ang hintuturo sa ibabaw ng 
ulo nito habang nakatingin at bahagyang nakangiti sa kanya. 

Nang magising si Lanie nang araw na iyon ay hindi niya 
sigurado kung matutuwa siya sa natuklasan niya. Kahit kasi hindi 
ito masamang espiritu ay natatakot pa rin siya dahil bukod sa 
mukhang marami itong alam tungkol sa kanya ay nagagawa pala 
nitong malaman ang mga bagay na karaniwan ay sinasarili lang 
niya. It seemed he was with her twenty-four-seven while she didn’t 
even know his name.

“May pangalan ka ba?”
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Muling umiling ito. “Wala.”
“Can I just call you Anon, for now?”
“Bakit?”
“It’s a short term for ‘anonymous.’ Hindi naman kita mabigyan 

ng pangalan dahil hindi naman kita anak. And you’re also not my 
pet so I don’t think I have the right to give you any name other 
than that,” she said in a serious manner.

“‘Anon’ would be fine,” tila nasisiyahang sabi naman nito.
Nang may kumatok sa pinto ng kuwarto ay agad niyang 

binuksan iyon.
“Sinong kausap mo?” naninitang tanong ng kanyang ama.
“Hindi… wala… nagre-react lang ako sa binabasa kong libro,” 

pagsisinungaling niya bagaman bahagya siyang kinakabahan. 
Inobserbahan niya ang kanyang ama kung may mapupuna itong 
kakaiba.

Pero kahit mukhang duda ito sa isinagot niya ay walang 
salitang iniwanan lang siya ng tatay niya kaya muli ay isinara niya 
ang pinto. 

Dahil sanay na ang pamilya niya na madalas siyang 
nagkukulong sa kuwarto ay hinahayaan na lamang siya ng mga 
ito. Alam naman ng pamilya niya na hindi siya mahilig manood 
ng mga palabas sa telebisyon. Pero nakalimutan niyang maaaring 
naririnig na pala siya ng mga kasambahay niya. Ngunit nadiskubre 
niya na kahit pala naroon pa rin si Anon sa kuwarto niya ay siya 
lang ang nakakakita rito.

Huminga si Lanie nang malalim bago niya muling tiningnan 
ang lalaking nasa kuwarto niya.

“So, uhm… Anon… Puwede ka na sigurong umalis, ‘di ba?”
“Yes,” sagot nito kaya nakahinga siya nang maluwag.
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Ang akala niya ay magagalit si Anon sa pagtataboy niya rito 
pero agad din nitong dinugtungan ang sagot nito kaya nawindang 
na naman siya.

“For now.” 
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Thank you for reading the sample copy.

If  youʼre interested to buy this book please order at 
the Precious Pages Bookstore or send a message at the 

Facebook Page of  BLACK INK. For other inquiries please 
e-mail blackink.editorialgroup@gmail.com.


