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Prologue

Premonition
I
It was dead quiet.
Probably because she was alone and surrounded by the dead.
Bihira na ang tao sa sementeryo nang araw na iyon dahil
lumipas na ang unang araw ng Nobyembre. Sinadya ni Alyssa
na huwag makisabay sa pamilya niya sa pagdalaw sa puntod ng
mga namatay na nilang kamag-anak o kakilala dahil gusto niyang
pumunta sa sementeryo mag-isa.
Sa pagsapit ng buwan na iyon ay hindi maiwasan ni Aly na
pag-isipan nang mabuti kung ano ang nangyari noong huling beses
niyang nakita si Lanie.
Isang taon na ang lumipas mula nang mamatay ang kaibigan
niya. Bangungot ang ikinamatay nito. At madali iyong paniwalaan
kung hindi alam ni Aly ang tungkol sa lalaking madalas na
napapanaginipan ng kaibigan niya noon. Kung minsan tuloy ay
iniisip ni Aly kung may kasalanan siya sa nangyari. Na baka dapat
ay pinigilan niya si Lanie at sinabihan na huwag nang alamin pa
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ang tungkol sa mga panaginip nito.
Noong unang tatlong buwan pagkalipas ng libing ni Lanie ay
sinubukan ni Alyssa na kumbinsihin ang sarili na magiging maayos
uli ang lahat sa buhay niya. Ngunit gumigising si Aly tuwing
umaga na para bang wala siya sa sarili at kusa lang kumikilos ang
kanyang katawan.
Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili dahil siya ang mas
nakatatanda sa kanilang magkakaibigan at siya dapat ang mas
nakakaalam kung ano ang mas makabubuti sa kanila. Kung hindi
pa siya kinausap ng isa pa niyang kaibigan na si Summer ay hindi
pa siya matatauhan.
Naaalala pa ni Aly hanggang ngayon ang eksaktong mga salita
ni Sum sa kanya. Maging kung gaano kakalmado ang ekspresyon
ni Sum habang kausap siya.
“It’s absurd when people become afraid of death as if it’s something we
can avoid. Hindi sa sinasabi ko na bale-wala lang sa ‘kin ang pagkamatay
ni Lanie. Pero kailangan nating tanggapin na wala na talaga siya. Kung
sisisihin natin ang sarili natin sa nangyari palagay mo ba matatahimik siya?”
Nang marinig iyon ni Aly ay tila nagising siya sa matagal na
pagkakatulog. Kasabay niyon ay ang realisasyon na isa siyang
duwag.
She was a fool, an immature.
Isa siya sa mga taong umaasa na hindi limitado ang hinaharap.
Isa iyong kasinungalingan na kay tagal niyang pinaniwalaan at
pinanghawakan kahit alam naman niya ang katotohanan.
From then on, the eleventh day of the eleventh month of
the year twenty eleven became memorable. Hindi lang dahil iyon
ang araw ng kamatayan ni Lanie kundi dahil iyon ang araw na
nagsimula nang magbago si Alyssa.
Hindi man madaling ipaliwanag may kutob si Alyssa na may
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iba pang dahilan kung bakit namatay ang kaibigan niya pero hindi
na iyon mahalaga. Marami na kasing nagbago sa buhay ni Alyssa.
Hindi niya naisip noon na marami palang puwedeng mangyari sa
isang taon, sa isang araw, o kahit pa sa isang oras lang.
Napayuko si Aly.
Tinititigan niya ang lapida ni Lanie.
Iniisip niya ngayon kung ano ang pakiramdam ng nasa ilalim
ng lupa o kung ano ang posibleng maramdaman ng mga kamaganak at kakilala niya kung siya na ang nakalibing sa sementeryo.
Cemeteries are said to be the saddest and scariest place on
earth. Ngunit kalmado lang si Aly nang mga sandaling iyon.
Walang galit.
Walang takot.
Mas lalong walang lungkot siyang nararamdaman.
Nothing.
She felt nothing.
Iniisip tuloy ni Aly kung manhid na siya.
At dahil nananatiling tahimik pa rin ang paligid at walang
hangin na dumadaan sa lugar na iyon ay tila nakahinto lang ang
oras para sa kanya.
The silence was deafening. And so were the thoughts filling
her head.
She used to think that death can be irritating for when it came
there was no stopping it.
It takes what it wants without feeling sorry.
It was like a thief.
A cold man.
A phantom.
Isang lalaki na hindi gugustuhing tingnan ng kahit na sino.
Maaaring nakatakip ng itim na tela ang kanyang ulo at katawan.

10

Androgynous

Minsan ay kalansay ang iniisip ng mga tao na hitsura ni Kamatayan.
Nag-angat si Aly ng tingin mula sa lapida.
Natigilan siya.
Ilang hakbang mula sa kanya ay nakatingin ang isang
magandang nilalang. Matangkad ang taong nakikita ni Aly, may
kahabaan ang medyo kulot na ginintuang buhok, at bigla itong
ngumiti sa kanya na para bang magkakilala na silang dalawa.
Lumapit ito sa kanya.
Nais ni Aly na mapaatras. Pero hindi siya makagalaw.
Natulala siya nang makita kung gaano kaamo ang mukha ng
kaharap niya.
Para itong anghel.
Maputi ang balat at asul ang kulay ng mga mata ng taong
nakatayo na ngayon sa harap niya.
Ngunit tao ba talaga ito? Bakit parang may nagsasabi sa kanya
na hindi? Dahil ba puti lang ang kulay ng damit na suot nito? O
dahil may kakaiba sa presensiya nito?
“Hello, Alyssa,” nakangiti pa rin na bati ng kaharap niya.
Nagulat si Aly hindi lang dahil alam nito ang pangalan niya.
Hindi niya rin kasi inasahang lalaki pala ang kaharap niya.
Napapaisip si Aly. Pero nakakaramdam din siya ng takot.
How can someone be so beautiful and yet so frightening?
“Please don’t be scared. I just want you to know that you’ll
die two weeks from now.”
Lalong hindi nakapagsalita si Alyssa pagkarinig sa sinabi
ng lalaki. Ngayon alam na niya kung bakit takot siya sa kanyang
kaharap kahit pa hindi naman nakakatakot ang hitsura nito.
Sigurado na si Aly.
Hindi ito tao.
At siya talaga ang pakay nito.
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Pero agad din niyang naunawaan ang sinabi ng lalaki. Isa iyong
babala at dahil doon kaya nawala ang takot niya. Agad din niyang
sinagot ang kanyang kaharap.
“I’m not scared. I just need to be prepared.”
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Chapter One

Once Upon a November
I
“Sa susunod kung hindi n’yo kayang gawin nang tama ang trabaho
ninyo huwag kayong mangako sa mga kliyente n’yo!”
Kasalukuyang hawak ni Alyssa ang telepono at kalmado lang
siya nang sumagot kay Mr. Castro na nasa kabilang linya.
“Yes, Sir. We’ll remember that.”
Bilang quality control manager ay inaalam ni Alyssa lahat ng
procedure, sample, recommendation, at ilan pang mga bagay na
makakatulong sa maayos na paggawa ng produkto ng kompanya
nila. Si Aly rin ang nagre-reject ng mga produktong hindi pumasa
sa standard ng kompanya nila.
Hindi iyon ang klase ng trabaho na inaasahang makukuha ni
Aly nang matapos niya ang kursong Mass Communication. Ang
inaasahan din ng mga magulang at mga kakilala niya ay sa movie
industry siya magtatrabaho. Noong nasa kolehiyo si Aly ay mahilig
na siyang manood ng iba’t ibang pelikula at ginagawan niya iyon
ng review sa isang blog.
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Pero heto’t nasa Earthenware si Aly. Ang Earthenware ay isang
kompanyang gumagawa ng iba’t ibang mga plato at mga gamit na
pangkusina. Karaniwan sa mga kliyente nila ay mga may-ari ng
restaurant, chef, o kaya naman ay may-ari ng mga hotel o beach
resort. May ilan rin silang mayayamang kliyente na nagpapasadya
pa ng disenyo ng mga plato at baso para sa iba’t ibang okasyon.
Madaling maunawaan kung bakit halos murahin na si Aly ng
kliyente nilang chef na magbubukas ng restaurant nang linggong
iyon. Late kasi ang delivery kaya nang sabihin nila iyon sa kliyente
nilang si Mr. Castro ay naghuramentado talaga ito. Maihahabol pa
naman ang mga plato ngunit ang nais ni Mr. Castro ay sa mismong
petsa na sinabi nila madala ang mga produkto.
Nakahanap si Aly ng solusyon sa pamamagitan ni Mr. Ruiz.
Matagal na rin nila itong kliyente at nagmamay-ari rin ng restaurant
pero dahil ang na-order nitong mga plato ay katulad ng order
ni Mr. Castro ay sinubukan ni Aly na pakiusapan si Mr. Ruiz na
maghintay nang isang araw pa bago mai-deliver ang in-order nito.
Agad namang pumayag si Mr. Ruiz kaya agad na pinalagyan na
ng restaurant logo at ipinadala ang mga platong dapat ay kay Mr.
Ruiz kay Mr. Castro.
Pagkatapos solusyunan ni Aly ang problema ay tila nakahinga
nang maluwag ang mga kasamahan niya sa trabaho. Some of her
officemates were thankful to her. While some of her officemates
hated their client for being demanding. Alam ni Aly na maaaring
magreklamo pa sa amo nila si Mr. Castro kaya kinakabahan pa
rin ang iba niyang mga katrabaho. Pero kalmado lang na bumalik
sa opisina niya si Aly.
Nauunawaan naman ni Aly kung bakit nagalit si Mr. Castro.
Kung siya ang nasa posisyon nito ay malamang na magreklamo rin
siya. Abala ang kliyente nila sa pagbubukas ng unang restaurant
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nito at nais ni Mr. Castro na maging perpekto ang lahat. May nais
din itong patunayan kaya hindi lang siguro tensiyon at kaba ang
nararamdaman ni Mr. Castro, naroon na rin ang paghahangad na
maabot ang expectation ng mga bisita nito.
Pero hindi gusto ni Aly ang naging pakikitungo ni Mr. Castro
sa kanya. Tila nakalimutan kasi ng kliyente nila na tao rin ang
mga nakakausap nito at maaaring hindi naman kasalanan ng mga
nakakausap nito ang nangyari. Kahit pa gustuhin nilang lahat ay
hindi naman maiiwasang may pagkakamali na magawa ang isa sa
kanila.
Hindi tuloy maiwasang humanga ni Aly kay Mr. Ruiz at
maikompara ang kanilang dalawang kliyente. Hindi kasi madaling
uminit ang ulo ni Mr. Ruiz kahit pa may espesyal na okasyon
din itong pinaghahandaan. Bakit? Dahil masasabi ni Aly na mas
advance mag-isip si Mr. Ruiz. Isang linggo bago ang okasyon
na pinaghahandaan ni Mr. Ruiz ay ang araw ng delivery nila. Sa
madaling salita madali itong nakakapag-adjust ng schedule o
timetable dahil ikinokonsidera ni Mr. Ruiz ang lahat ng posibleng
mangyari.
Napangiti si Alyssa. Ganoong klase ng pag-iisip din kasi ang
natutunan niya habang nagtatrabaho siya sa Earthenware lalo pa
at padami na nang padami ang mga kliyente nila. Natutunan din
niyang huwag magpadala sa emosyon.
Madalas na mas matagal pa ang pakikipag-usap ni Aly sa mga
tao kaysa pag-check sa kanilang produkto kaya nasanay na rin
siyang makakita ng iba’t ibang ugali at reaksiyon. Ang akala ng iba
ay isa lang siyang tauhan na nagsasabi kung ano ang sablay nilang
produkto. Karaniwang nalilimutan ng mga ito na kinakailangan din
niyang ipaliwanag kung ano’ng dapat at hindi dapat gawin ng mga
kapwa niya empleyado para hindi sasablay ang kanilang trabaho.
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Being a critic and an educator is a deadly combination.
Kailangan mapanatili niyang nasa ayos ang lahat.
May tamang sukat.
May tamang timbang.
May tamang disenyo.
At nasa tamang presyo ang karaniwang nais ng mga kliyente

Kung minsan hindi nila puwedeng basta na lang palitan ang
order ng isang kliyente. At hindi rin puwedeng basta na lang sila
pumayag na magpa-cancel ng order dahil hindi naman simple ang
proseso ng paggawa ng mga pinggan at iba pang produkto nila.
Ino-order at ipinapagawa pa nila ang bawat produkto sa ibang
bansa kapag may sigurado ng bibili sa mga iyon.
Masuwerte na si Aly kung lilipas ang isang araw na walang
magrereklamo sa kanilang kliyente, walang made-delay na delivery,
at walang mali sa ipinagawa nilang mga plato.
Kaya masasabi niyang hindi masuwerte ang araw na iyon nang
Lunes at malamang na isang linggo silang stress. Kunsabagay,
inaasahan na ni Aly na may kakaibang mangyayari. Maghapon
niyang hindi maiwasang isipin ang kanyang panaginip lalo na nang
mapatingin siya sa orasan ng laptop niya bago magtanghalian.
11:11 AM
Pumikit si Aly nang dalawang beses.
Nang tingnan niya ang petsa na nasa ibaba ng oras ay nakita
niyang 11/12/2012 ang nakasulat doon.
Napabuntong-hininga siya.
She was thinking about death again.
Araw-araw naman ay naiisip niya iyon.
Sa nakalipas na isang taon ay nabuhay si Aly na para bang
huling araw na ng buhay niya. At hindi lang iyon dahil naniniwala

Androgynous

17

siya sa carpe diem. Ang totoo mahirap sundin at intindihin ang
kasabihang iyon. Hindi kasi ibig sabihin no’n na hinihikayat ang
isang tao na gawin ang lahat ng nais nito habang nabubuhay pa
ito. May mga patakaran pa rin naman na kailangang sundin at
may mga damdamin ng ibang tao na dapat isipin. Hindi lahat ay
puwedeng gawin. At kung sakali naman na araw-araw maiisip ng
isang tao ang kanyang kamatayan ay maaaring mamuhay siya sa
takot o kaba dahil magiging abala ang utak niya sa kakaisip kung
ano ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan.
Tulad ngayon. Ang naiisip ni Aly na posibleng dahilan kung
bakit siya nanaginip na nasa sementeryo siya bago siya bumangon
kanina ay dahil death anniversary ni Lanie nang nakaraang araw.
Maaaring hindi niya naiwasang maisip ang mga eksenang iyon
habang natutulog siya.
But why did she dream about having a warning about her
own death?
Kagustuhan niya rin ba iyon?
Kapag naaalala ni Aly ang mukha ng lalaking kumausap sa
kanya ay natutuliro rin siya.
Napailing siya.
Wala namang dahilan para gustuhin niyang mamatay agad. Her
career, her family, her fiancé helped her to feel content.
Pero muli ay napaisip si Aly.
Maybe because she was content, that was why she felt she
could face death. Hindi rin maiwasan ni Aly na maalala ang huling
sinabi ng lalaki sa kanyang panaginip.
Paano niya paghahandaan ang kanyang kamatayan sa loob
ng dalawang linggo? At bakit nga ba siya binigyan ng palugit? At
higit sa lahat maniniwala ba siya sa mga salitang iyon?
Sumapit ang oras ng uwian.
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Naglakad si Aly palabas ng opisina.
Naghintay siya ng masasakyan na taxi.
Nang may pumarang taxi sa tapat ni Aly ay isang lugar lang
ang biglang pumasok sa isip niya.
Tutal ay hindi mawala sa isip ni Aly ang kaibigan niya maging
ang kanyang panaginip, siguro hindi na rin masama kung babalik
siya sa lugar kung saan puwede niyang kumpirmahin ang ilang
bagay tungkol sa kanyang panaginip.
Napatingala si Aly sa langit na bahagyang maliwanag pa.
Iniisip ni Aly kung nakikita ba siya ni Lanie nang mga
sandaling iyon.
Napasandal si Aly sa upuan na nasa likod ng driver at
pasimpleng napangiti.
II
Nakatingala si Jair sa mundo ng mga tao. Kasalukuyang nakatapak
ang mga paa niya sa ulap. Pero mula sa posisyon ni Jair ay hindi
niya dama na nakabaliktad siya. Wala rin namang epekto sa kanya
kahit pa tumakbo o tumalon siya.
His hair and clothing stayed the same.
No wind.
No gravity.
He wasn’t even breathing in the first place.
Kaya wala siyang nararamdaman na pagkahilo kahit pa mahigit
isang oras na siya sa gano’ng posisyon.
Bilang isang psychopomp ay balewala rin ang paglipas ng
oras. Ang trabaho nila ay siguruhing makakatawid nang maayos
ang mga kaluluwa ng mga kamamatay lang na mga tao. Wala mang
nararamdaman si Jair na kahit na ano ay alam niya kung paano
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pakikitunguhan ang mga sinusundo niyang tao.
Jair knew how to smile so he won’t scare people. He knew
why they cried and become afraid. They couldn’t let go with what
they loved.
But why? Aren’t humans supposed to know that their life will end?
he once asked himself. And it was a question he easily answered.
Humans didn’t know what will happen once their life ended,
so their task was to give comfort to the dying. To let people know
they could still exist after their death. Bilang isang psychopomp,
hindi nila puwedeng ipaalam ang mga impormasyon na iyon
sa mga taong matagal pang mabubuhay sa mundo ng mga tao.
Maliban na lang kung ang taong makakaalam ng tungkol sa mga
katulad nilang psychopomp ay kakayaning intindihin ang mundong
ginagalawan nila.
They knew about people’s emotions despite not being able to
feel. Ang kakayahan nilang makipag-usap sa mga tao at magaya
ang paraan ng pananalita o pagkilos ng mga ito ay nagmumula
sa mga obserbasyon nila tuwing bababa sila sa lupa. Kaya nilang
magpanggap na tao o hayop upang masubaybayan ang taong
susunod na gagabayan nila papunta sa kabilang mundo.
Ang pagpapangalan sa kanilang sarili ay sarili nilang desisyon.
Madalas nilang nakukuha ang kanilang pangalan sa mundo ng mga
tao. Ang karamihan din sa kanila ay may ugali na tulad ng sa mga
tao dahil na rin sa pagpapabalik-balik sa lupa.
Nang muling bumaliktad si Jair ay naglakad na siya papasok
sa mga ulap. May ilang psychopomp siyang nakakasalubong na
hindi nalalayo ang hitsura sa kanya. Nakasuot sila ng puting mga
damit na ibinase nila sa kulay ng mga ulap. At karaniwan na kulay
blonde ang kanilang mga buhok dahil ibinase nila iyon sa kulay ng
sinag ng araw. Asul ang kulay ng kanilang mga mata pagkat iyon
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ang kadalasang nakikita nila na kulay ng langit.
Ang mga psychopomp ang mga klase ng espiritu na
kailanman ay hindi naging isang normal na tao. Ang hitsura at
ugali nila ay base lamang sa mga nasa paligid nila. Madali silang
maimpluwensiyahan. Ito ang dahilan kaya hindi sila maaaring
magtagal sa mundo ng mga tao kung nais nilang panatilihin ang
pagiging psychopomp. Bagaman kaya nilang magpanggap na tao
o hayop tuwing bumababa sila sa lupa ay kinakailangan nilang
bumalik sa kanilang mundo pagkatapos ng kanilang trabaho.
The less time they mingled with humans, the better.
Pero dahil may kalayaan din naman silang mamili kung
gugustuhin nilang manatili sa mundo ng mga tao, ang ilan sa
mga psychopomp ay doon na namuhay hanggang sa mawalan ng
kakayahan na bumalik sa mundo nila maliban na lang kung patay
na ang mga ito.
Napahinto sa paglalakad si Jair. Nakatayo sa harap niya ang
isang babae na nakasuot ng puting bestida. Ngunit itim ang kulot
nitong buhok at kasama nito ang isang matangkad na lalaki na puti
rin ang suot na mga damit at itim rin ang buhok.
The two spirits were familiar to him. Nakikilala ni Jair ang
dalawa dahil madalas niyang sunduin ang mga ito. They were
his constant clients as people would say. Madalas kasing magreincarnate ang dalawa at siya ang sumusundo tuwing namamatay
ang isa man sa mga ito hanggang sa maisipan na ng dalawa na
manatiling magkasama bilang mga espiritu.
“Jair!” masayang tawag sa kanya ni Lanie pagkatapos ay sabay
na lumapit ang mga ito sa kanya. “Kumusta?”
Walang imik na tiningnan lang ni Jair si Lanie.
“Hindi mo na ba ‘ko kilala?”
Walang imik na tiningnan pa rin ni Jair si Lanie hanggang sa
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ang lalaking nagngangalang Anon ang sumagot para sa kanya.
“Hayaan mo na siya. Mukhang ayaw niyang makipag-usap
ngayon,” bulong ng lalaki sabay hawak sa mga balikat ni Lanie.
Pero sadyang mausisa ang babae.
“Ha? Bakit naman? Dapat nga kausapin niya tayo kasi mukha
siyang problemado.”
Napakunot-noo si Jair.
Siya? Mukhang problemado? Imposible.
“Tingin ko dapat magbakasyon ka muna. Mukha ka ng pagod,”
sabi pa ni Lanie sa kanya. Mukhang dahil hindi pa ito matagal sa
mundo nila kaya naiisip nitong puwede siyang makaramdam ng
kahit anong emosyon. At mukhang nakakalimutan din nito na
wala silang bakasyon.
Pero wala nga ba? Hindi ba’t puwede silang bumaba sa lupa?
At kung pipiliin niyang maging tao. Maaari na siyang magbakasyon.
Permanently.
Ngumiti si Jair.
“Saan naman ako pupunta kung sakali?” tanong ni Jair kay
Lanie.
Dudang tiningnan naman siya ni Anon.
“Gusto ko sanang bumalik sa mundo ng mga tao para makita
ko lang kung ano na ang ginagawa ng pamilya at mga kakilala ko.”
“Salamat. Magandang ideya iyang sinabi mo,” nakangiti pa
ring tugon ni Jair.
“Ha?” naguguluhan namang sabi ni Lanie.
“I’ll be on vacation. Ako na rin ang dadalaw sa mga kakilala
mo para sa ‘yo.”
Nang maglakad si Jair palayo sa dalawa ay naguguluhan pa
rin na nakatingin lang si Lanie sa kanya. Pero agad itong kinausap
ni Anon.
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“Alam mo ba kung ano’ng ibig sabihin kapag pumupunta ang
isang psychopomp sa lupa?”
“Hindi. Bakit?”
“Ibig sabihin n’on may susunduin siya para dalhin dito sa
mundong ginagalawan na natin.”
Narinig ni Jair ang pagsinghap ni Lanie at ang pagtatangka
nitong habulin siya.
“Jair! Sandali!”
Ang pagtawag ni Lanie ang huling narinig ni Jair bago siya
biglang nawala.
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Chapter Two

The Visitor
I
“Ano’ng ginagawa mo dito?”
“Hindi mo ba nahulaan na pupuntahan kita ngayon?”
nakangiting bati ni Alyssa kay Sydney nang mabungaran siya ng
babae sa labas ng gate ng pamamahay na tinutuluyan ng huli.
Nakita agad siya ni Syd pagkababa ni Aly ng taxi. Sa hitsura ni
Syd ay mukhang may lakad ito.
“Sinabi ba ‘yan ni Lanie sa ‘yo?” dudang tanong ni Syd habang
nakapamaywang.
“Hindi,” sagot ni Aly.
“Paano mo iyon nalaman?”
“Naisip ko lang na...” hindi maituloy ni Alyssa ang sasabihin
dahil nasa pampublikong lugar pa rin naman sila.
“Hinulaan mo lang. Ganoon ba?” duda pa ring sabi ni Syd
kay Aly.
“Parang ganoon na nga,” amin ni Aly.
Wala naman talagang basehan si Aly para malaman kung
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ano’ng kakayahan ng babaeng kaharap niya. Ang alam lang ni Aly
ay isa si Sydney sa mga taong naniniwala sa mga bagay na kakaiba at
karaniwang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao na kagaya niya.
Lakas loob lang na pumunta si Aly sa lugar na iyon upang
magtanong ng tungkol sa panaginip niya. Hindi man maganda
ang naging resulta ng una at huli nilang pagpunta doon ni Lanie
ay wala namang ibang pagpipilian si Aly kundi balikan ang bahay
na iyon ng mga Crisostomo.
They were the reliable people she knew when it came to the
occult or the paranormal.
“Hindi por que kaya kong manghula ay kaya ko ng hulaan ang
mga mangyayari sa bawat oras,” tila sarkastikong tugon ni Syd.
Or maybe not.
Bigla tuloy ay nais ni Aly na umuwi na lang lalo na at mukhang
walang balak si Sydney na patuluyin pa siya. Pero sinubukan niya
uling magtanong.
“Nandiyan ba si Cid?”
“Wala. Magkasama sila ni Lolo Theo. Ako lang ang makikita
mo dito.”
Natameme si Aly. Wala na pala siyang ibang pagpipilian.
Nang maglakad na si Syd upang iwan si Aly ay agad na
nagdesisyon si Aly.
Wala na muna siyang pakialam kung nasa labas sila ng
pamamahay ng mga ito.
“I dreamt I was going to die.”
Napahinto si Syd at muli ay kaswal na hinarap siya.
“Did you dream you were killing yourself ? Or you were being
killed?”
Umiling si Aly. “No. Someone told me about it.”
“Ano?” kunot-noong tanong ni Syd. Mukhang nakuha ni Aly
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ang atensiyon nito.
“May lalaking lumapit sa ‘kin sa panaginip ko at sinabi niyang
dalawang linggo na lang ang itatagal ko.”
“At naniwala ka dahil Halloween month ngayon?” nakataas
ang mga kilay na sabi ni Syd.
Napabuga si Aly ng hangin. “Dahil hindi ito ang unang
beses na nangyari ito. Kadalasan kapag klarong-klaro sa isip ko
ang panaginip ko ay nangyayari iyon ilang buwan pagkatapos ko
iyong mapanaginipan. Noong umpisa inisip ko lang na kakaiba
ang mga napapanaginipan ko. Pero kapag nangyayari na iyon
ay bigla ko na lang naaalala ora mismo na nakita ko na iyon sa
panaginip ko noon.”
“Deja vu.”
Natigilan si Aly. Iyon lang ang masasabi ng babae? Deja vu?
“So it was nothing?” kumpirma ni Aly.
Tila nag-isip pa si Sydney bago sumagot. “Ano’ng hitsura ng
lalaki sa panaginip mo?”
“Maputi. Matangkad. Mukha siyang babae pero ang totoo
lalaki siya pero para siyang hindi tao—”
“Most psychopomps have androgynous looks,” kompirma ni
Syd sa kanya. “So, congratulations! You really are dying,” sagot ni
Sydney bago siya nito tuluyang iwanan.
II
Nothing changes.
Hindi nagbibiro si Jair nang sabihin niyang bababa siya sa lupa
upang dalawin ang mga kakilala ni Lanie. Nais niyang tingnan kung
ano na ang kalagayan ng pamilya at mga kaibigan nito. Masasabi
ni Jair na normal lang ang lahat. Na para bang hindi dumaan
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sa pagluluksa ang mga kakilala ni Lanie. Kung minsan tuloy ay
nahihiwagaan si Jair sa bilis ng pagbabago ng emosyon ng mga tao.
Kasalukuyan niyang sinusundan ang buhay ng kaibigan ni
Lanie na si Alyssa. Wala namang kakaiba sa ginagawa ng babae.
Tulad ng dati ay nagising si Aly nang maaga para makapag-almusal
bago dumiretso sa kompanyang pinapasukan nito.
There was nothing new on how Aly drank her coffee or how
she prepared a list of what to do the whole day. Yet when Jair
looked at her it was as if it was the first time he had seen a woman.
She still had short straight hair. Kayumanggi pa rin ang kulay
ng balat nito at hindi naman ito tumangkad pa o tumaba. And yet,
Jair couldn’t help but stare.
Nang makarating si Aly sa opisina ay agad nitong binuksan
ang computer nito. Nakatayo si Jair sa likuran ni Aly kaya nakikita
niya ang ginagawa nitong pag-oorganisa sa mga folders at files
na nasa computer.
Hangga’t maaari pala ay nais ni Aly na maayos ang lahat. Nang
matapos si Aly sa pag-aayos ng files ay agad naman itong pumunta
sa ibang departamento upang mag-check ng mga dumating na
delivery. Halos maghapon nitong tinatawagan at inaalam ang
tungkol sa mga order ng mga kliyente. Pero bago pa man matapos
ang maghapon ay nakita rin ni Jair na kinausap ni Aly ang isa sa
mga amo nito. Nagpapaalam si Aly na magbabakasyon.
It was a two weeks’ vacation.
Again, there was nothing odd about it but Jair couldn’t help
but wonder why Aly acted like a dying human. Jair was staring at
Aly, but of course she wouldn’t notice him.
No one will noticed him.
Pagsapit ng oras ng uwian ni Aly ay nagpaalam na ang babae
sa mga kaopisina nito. Iniwan nitong nasa ayos lahat ng gamit na
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nasa lamesa at drawers. May ilang personal na gamit ding dinala
si Aly at inilagay sa isang paper bag.
Naisipan ni Aly na kumain muna sa isang restaurant na kung
tawagin ay Ice Berg. Pinili ni Aly ang isang lamesa na may dalawang
upuan at malapit sa salamin. Habang pumipili ito ng kakainin ay
nakaupo si Jair sa tapat ni Aly at tinitingnan lang ang ginagawa
ng babae.
Jair has been observing her the whole day and not once did he
try to know what was inside her head. He was on vacation anyway
so he would just float around and pretend he was like an ordinary
human. He won’t touch her because if he started knowing her
thoughts he should be responsible for her.
Tila wala sa sarili na hinawakan ni Jair ang isang utensil na
nasa lamesa habang hawak pa rin ni Aly ang menu. Hindi naman
siguro nito mapapansin ang ginagawa niyang pag-urong sa utensil
na lalo pa at tinatawag na ni Aly ang waiter at ibinibigay na ng
babae ang order nito.
Ibinalik na ni Aly ang menu sa waiter pagkatapos ay napatingin
ito sa utensil na iniurong niya nang bahagya. Tinitigan iyon ni Aly
bago ito nag-angat ng tingin sa kanya.
She was almost staring at his eyes.
Almost because Jair knew she was not seeing him.
Yet at that moment he felt like she was actually looking at him.
III
Something’s weird.
Ang alam ni Aly ay malapit nang malaglag ang utensil na nasa
lamesang kakainan niya. Plano niyang iurong iyon pagkatapos
niyang magbigay ng order sa waiter dahil baka masagi niya iyon at
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tuluyan nang mahulog sa sahig. Pero nagtaka si Aly nang makitang
nasa mas maayos na puwesto na ang utensil. Na para bang may
kasama siya at nakaupo iyon sa tapat niya.
Alam ni Aly na walang basehan para maisip niya iyon pero
bigla na lang iyon pumasok sa isip niya. Napailing na lang si Aly at
tahimik na inilabas ang listahan ng mga gagawin niya sa susunod
na mga araw. Binilin niya na sa kanyang mga kaopisina ang mga
iniwan niyang trabaho.
Na-check-an na ni Aly ang tatlo sa mga “To Do List” niya
at masaya na siyang may natapos gawin nang araw na iyon. Ang
mga susunod na gagawin ni Aly na nasa listahan ay mga personal
na bagay na. Mamaya ay mamimili na si Aly ng mga kahon, pentel
pen, at packaging tape.
Nang dumating ang mga pagkaing in-order ni Aly ay tahimik
niya iyong kinain at mayamaya lang ay nagbayad na siya at tuluyan
nang umalis sa lugar na iyon.
IV
Kabababa lang ni Aly sa tricycle dala ang mga pinamili nang
mapansin ni Jair ang itim na pusa na nakatingin kay Aly habang
nakapatong ang hayop sa mailbox ng tinutuluyan ni Aly.
Gumagalaw ang buntot ng itim na pusa na tila naaaliw sa nakikita
nito. Nang mapatingin si Aly sa direksiyon ng pusa ay bahagya
lang nagulat ang babae pagkatapos ay agad din itong ngumiti at
kinausap ang pusa.
“Hello.”
Patuloy lang na nakatitig ang pusa kay Aly. At nang akmang
hahawakan ni Aly ang pusa na hindi naman alam ni Aly kung saan
nanggaling ay nais itong pigilan ni Jair.
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Ngunit walang nagawa si Jair kundi ang panoorin ang
paghimas ng babae sa ulo ng itim na pusa.
Hindi ba alam ni Aly na karaniwang sinasabi na malas ang
itim na pusa?
Pero hindi masisisi ni Jair ang babae dahil kahit siya ay hindi
maiwasang titigan ang asul na mga mata ng pusang kaharap nila.
Alam ni Jair na hindi ito isang ordinaryong pusa pero hindi
iyon alam ni Aly kaya nais ng tumutol ni Jair nang hayaan ni Aly
na sumunod ang pusa papasok ng bahay. Ipinaghanda pa ito ni
Aly ng gatas na maiinom.
Inaayos na ni Aly ang mga pinamili nitong kahon na hindi
akalain ni Jair na maiuuwi ng babae. At habang nagpapalit si Aly
ng damit sa kuwarto nito ay muling tinitigan ni Jair ang itim na
pusa na umiinom ng gatas.
“Bakit ka nandito?” tanong ni Jair na para bang matagal na
niyang kakilala ang pusa.
Tinitigan din si Jair ng pusa. Hindi bumuka ang bibig ng hayop
pero narinig ni Jair ang pagsagot nito.
Wala lang. Ikaw? Bakit ka nandito?
“Nakabakasyon ako,” amin ni Jair kahit alam niyang
nagsisinungaling ang kausap niya.
Ah... kung ganoon... puwede ko palang gamitin ang kaluluwa niya,
sagot ng pusa habang nakatingin sa direksiyon patungo sa kuwarto
ni Aly.
Yumukod si Jair at hinimas ang ulo ng pusa.
Bahagyang nagalit ang hayop sa kanya.
“Hindi ba at may usapan na kayo ng amo mo tungkol sa bagay
na iyan?” kaswal na tanong ni Jair.
Jair won’t mind if other psychopomps will take her soul. But
that should happen not at this moment. Right now he still needed
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Aly for his plan to become human.
Tinangkang kalmutin si Jair ng itim na pusa pero mabilis
na naiiwas ni Jair ang kanyang kamay na ipinanghimas niya sa
ulo nito. Kahit hindi pa siya nagkakatawang tao ay kayang-kaya
siyang kalmutin ng itim na pusa dahil isa rin itong psychopomp.
Ngunit itim ang kulay na tinataglay nito dahil nakagawa ito ng
hindi maganda.
Nangangailangan ito ng kaluluwang puwedeng makatulong
rito upang makabalik sa dati nitong anyo. Kasalukuyan lang
itong nasa anyong itim na pusa upang makalapit sa mga tao. Itim
ang nagiging kulay ng kahit na sinong multo, espiritu, o kahit pa
psychopomp oras na may masamang ginawa ang mga ito. Kaya
nauunawaan ni Jair kung bakit nais baguhin ng pusa ang kulay nito.
Black meant bad in their world.
But right now he couldn’t help but be entertained.
Pinipigilan ni Jair na ngumiti pero alam niyang naasar ang pusa
sa ginawa at sinabi niya. Nakuha kasi agad ni Jair ang impormasyon
na kailangan niya nang himasin niya ang ulo nito. Memories and
information flowed inside him as soon as he touched a living
being or something solid.
Siya ang unang pumunta sa lugar namin. At gusto ko ang aura niya.
It was a common knowledge for Jair. Humans attracted spirits
through their aura.
Mas ikinagulat ni Jair ang impormasyon na nasabi ng pusa.
“Bakit siya pupunta sa bahay nila Lolo Theo?”
Ngumisi ang pusa.
Ah... wala ka pa palang alam, nang-iinis na sabi nito.
Mabilis na naningkit ang mga mata ni Jair ngunit agad din
niyang binago ang kanyang ekspresyon. Psychopomps were
said to be nonjudgmental. Hindi nila dapat hinahayaang maging
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emosyonal ang mga sarili nila at hindi dapat hinahayaang
maapektuhan ang trabaho nila ng kahit ano’ng sitwasyon o
pangyayari.
Ba’t ‘di mo na lang siya hawakan? Madali naman sa ‘yo na makakuha
ng impormasyon, ‘di ba? sabi ng pusa habang nililinis ang kamay
nito sa pamamagitan ng dila. Masuwerte ka nga dahil madali mong
nakukuha ang mga gusto mo samantalang ako mamayang pagtulog niya pa
ako puwedeng makakuha ng impormasyon.
Napikon na si Jair. Alam niyang may ideya na ang kausap niya
na wala talaga siyang balak makialam sa kung anumang sitwasyon
ang kinasasangkutan ni Aly pero tila patuloy siyang inuuyam ng
itim na pusa kahit pa napaka-kaswal lang ng pakikipag-usap ng
hayop sa kanya.
O siguro masyado lang talaga siyang mabilis mapikon. Lately,
Jair was becoming more and more like a human. Nahihirapan na
siyang huwag makaramdam ng kahit ano habang ginagawa niya
ang trabaho niya bilang psychopomp. At dumating na rin siya sa
punto na sawa na siya sa kanyang ginagawa.
Ang plano ni Jair ay manatili na sa mundo ng mga tao. At
para magawa iyon ay kinakailangan niyang magdesisyon kung aling
katawan ang kanyang gagamitin.
Habang kaharap ni Jair ang itim na pusa ay mas napabilis ang
desisyon ni Jair tungkol sa bagay na iyon.
“Hindi lahat madali naming nakukuha,” pagtatama ni Jair sa
iniisip ng kausap niya habang unti-unti siyang nagbabago ng anyo.
“Kung minsan kinakailangan din naming magbago ng anyo para
magawa namin ang kailangan naming gawin.”
Nang tuluyang maging aso si Jair na kulay puti ay mabilis na
tumakbo ang itim na pusa na kaharap niya. Pero mabilis niya rin
itong nahabol upang kagatin at ilabas ng bahay ni Aly. Pero bago
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pa man maabutan ni Jair ang itim na pusa ay pareho na silang
nakagawa ng ingay na dahilan upang mabilis na lumabas si Aly
mula sa kuwarto nito.
Tulalang napatingin sa kanila ang babae. At pareho silang
naestatwa ng hayop na kagat niya dahil alam nila na pareho na
silang nakikita ni Aly bilang aso at pusa.
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CHAPTER THREE

The Boy Who
Wants Life
I
Halatang naguguluhan si Alyssa habang nakatingin sa kanila.
At dahil ang nakikita ni Aly ay kagat ng isang aso ang pusa ay
agad na napalapit ang babae sa kanila. Alam ni Jair na nais ni
Aly na tulungan ang itim na pusa. Pero mabilis na itinulak ni Jair
ang screen palabas ng bahay kaya mabilis din silang nakalayo.
Balewalang tinalon ni Jair ang bakod ni Aly.
“‘Wag mo na siyang sundan,” kaswal na sabi ni Jair pagkalapat
ng isang paa ng lalaki sa sanga ng malaking puno na nasa tapat lang
ng bahay ni Alyssa. “Kailangan ko siya para makapagbakasyon
ako.”
Alam ni Jair na hindi na uli siya makikita ng babae dahil muli
siyang bumalik sa anyo niya bilang isang psychopomp. Kung
mapapatingin man sa puno si Aly ay ang itim na pusa na lang ang
makikita nito.
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Umirap ang pusang kausap ni Jair. Tch! Palibhasa alam mong
hindi ako makakalaban sa ‘yo.
“Hmm…” napapaisip na sagot ni Jair. “Puwede naman kung
gugustuhin mo.”
Kahit malakas din ang kakayahan ko sa bandang huli alam nating
pareho na matatalo lang ako.
“Sa ibang lugar ka na lang maghanap ng kaluluwa,” nakangiting
pakiusap ni Jair pero mas mukha siyang nang-aasar dahil itinataboy
niya na ang pusa palayo.
Eh, kung ikaw kaya ang maghanap ng ibang matutuluyan? asar na
sabi ng itim na pusa.
“Bakit ba iniisip mo na madali para sa ‘kin na makuha ang
mga bagay na kailangan ko? Hindi mo ba naisip na bihira lang
din ang taong puwede kong lapitan para makapagbakasyon ako?”
Ba’t mo ba kasi kailangang magbakasyon?
Nagbaba ng tingin si Jair.
Huwag mong sabihin na—
“Ha-ha! Oo… nakapagdesisyon na akong maging tao.”
Nasisiraan ka na ba? gulat na tanong ng pusa. Kunsabagay hindi
naman na bago iyang ganyang sitwasyon. Napailing na lang ang pusa.
“Siguro nga ako iyong masasabi na nasisiraan na ng ulo.”
Madali sanang paniwalaan iyon kung ordinaryong tao ka na.
Napabuntong-hininga ang pusa. O siya, wala na ‘kong magagawa
kundi ang iwanan ka na sa kanya.
“Maraming salamat… Nye.”
Napalingon ang pusang papalayo.
‘Wag mo ‘kong tawagin sa pangalang iyan, inis na sabi ng hayop
bago naglaho.
Jair knew the black cat thought he chose his favorite human.
But all he wanted was to be free from his other responsibilities
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and discover why having emotions can be more conflicting.
Jair can only know the answers if he decided to be human.
Unlike spirits, psychopomps could not undergo the process
of reincarnation. Psychopomps were considered as higher beings
than spirits so they could be humans simply through their own
decision. They could retain their memories and pick the timeline
and person they’ll be with.
Jair can wander as an adult and be free. But first he needed
a place to stay.
Normally those who saw them had already died. Psychopomps
usually showed their real self to the dying. Often they can appear
as something else.
Kaya ang iniisip ni Jair ay hindi kung paano magpapakita kay
Aly kundi kung paano niya maipapaintindi rito kung bakit siya
makikita nito.
II
Mabilis na napuno ni Aly ang dalawang kahon na binili niya. Lahat
iyon ay naglalaman ng mga gamit na ipamimigay niya. Nakalista
sa bawat kahon ang mga gamit na inilagay ni Aly sa loob niyon.
Maging ang pangalan ng bawat taong padadalhan ng mga iyon ay
inilista na rin ni Aly sa kahon.
Halos puno na ang pangatlong kahon na kasalukuyang
nilalagyan ni Aly ng mga lumang damit nang maramdaman niya
na parang hindi na siya nag-iisa sa bahay nila.
Matagal na rin nang iwan si Alyssa ng pamilya niya. Ang mga
magulang ni Aly ay kasalukuyan ng nagtatrabaho sa Amerika pero
ni minsan ay hindi naisip ni Aly ang posibilidad na mapahamak
siya habang nag-iisang nakatira sa bahay nila. Ligtas naman kasi
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ang lugar nila pero nang mga sandaling iyon ay duda si Aly nawala
ngang mangyayaring masama sa kanya.
Lumingon siya.
Wala siyang nakita o narinig na kakaiba.
Pero nang pakiramdaman ni Aly ang paligid ay tila may
pumapasok na malamig na hangin mula sa labas. Medyo maulan
nang araw na iyon kaya masasabi ni Alyssa na normal iyon.
Pero ang tanda ni Aly ay ikinandado niya na ang lahat ng
pinto. At dahil siya lang ang taong nandoon ay imposibleng may
iba pa siyang kasama na maaaring kumilos mula sa ibang parte ng
bahay. Maliban na lang kung may nagbukas ng pinto at napasok
na siya ng magnanakaw.
Inabot ni Aly ang bola ng baseball na nasa ibabaw ng study
table niya. Hinawakan na rin ng isang kamay ni Aly ang baseball
bat niya. Highschool pa siya nang huli niyang magamit ang mga
iyon pero hindi siya mangingiming gamitin uli ang mga hawak na
gamit lalo na at maaaring doon nakasalalay ang buhay niya.
Lumabas si Aly ng kuwarto. Tahimik at mabagal ang bawat
hakbang niya.
Nang madaanan ni Aly ang sala ay alam niya ng posibleng
hindi doon papasok ang taong magtatangkang magnakaw sa kanya
kaya dahan-dahan siyang naglakad papuntang kusina. Pero dahil
kailangan pang lumiko bago makita ang kabuuan ng kusina ay
kailangan niya munang alamin kung may tao nga doon bago pa
siya sumugod.
Mariin na hinawakan ni Aly ang bola ng baseball.
Maliit lang ang kusina nila at kung may mababasag man siya
doon ay alam niyang kayang-kaya naman niya iyong palitan.
Mabilis na ibinato ni Aly ang bola papasok ng kusina. Narinig
niya ang pagtalbog n’on ngunit walang anumang parte ng katawan
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ng tao na tinamaan ang bola ng baseball. Wala rin siyang narinig na
nabasag o kahit anong kaluskos na magsasabing may natarantang
tao na biglang nagulat sa pagbato niya ng bola.
Nagtaka si Aly. Kasabay niyon ay nakahinga siya nang
maluwang.
Maaaring malamig lang talaga ang panahon ngayon.
Malapit na rin naman ang pasko.
Lumuwang na ang pagkakahawak ni Aly sa baseball bat nang
makita ni Aly ang mabilis na pagtalbog ng bolang ibinato niya.
Lumabas iyon mula sa kusina.
Napasinghap si Aly. Parang tumalbog lang pabalik ang bola
sa kanya.
Pero alam ni Aly na imposible iyon. Ilang segundo rin ang
lumipas bago pa man bumalik ang bola sa kanya.
Muli ay naramdaman ni Aly ang lamig sa paligid maging ang
pagtayo ng balahibo niya sa katawan.
Walang salitang mabilis na tumakbo si Aly papasok uli ng
kuwarto.
III
Oh, my God. Oh, my God! Oh, my God!
Paulit-ulit na sabi ni Aly sa isip niya habang mabilis na
pumapasok sa kuwarto niya. Mabilis na ikinandado niya rin ang
pinto. Hawak pa rin ni Aly ang baseball bat pero kahit mariin
na ang hawak niya doon ay hindi na siya sigurado kung paano
gagamitin iyon.
Alam niyang may kasunod siyang multo. Dapat ay nakutuban
na niya iyon nang biglang may pumasok na aso’t pusa sa bahay
niya. At kahit noong nasa restaurant palang siya ay dapat hindi
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niya ipinagwalang bahala ang kakaibang naramdaman niya.
Shit! Kanina ko pa siya kasama! tili ni Aly sa isip niya.
Naiiyak na tumingin si Aly sa paligid. Nang mahawakan niya
ang cell phone niya ay bigla naman siyang nakarinig ng marahang
katok sa pinto.
Galing iyon sa pinto ng kuwarto niya.
Tumigil ang kanyang paghinga.
Nang makita ni Aly na tila mapipihit ang doorknob ay napatili
na siya. Hinawakan agad ni Aly ang doorknob at pinindot ang lock
niyon. Malakas din na ibinangga ni Aly ang sarili sa pinto upang
madagdagan iyon ng bigat.
Pero lalong nagpumilit ang kung anumang nasa kabilang panig
ng pinto na makapasok sa kuwarto.
Natataranta na si Alyssa.
Nabuksan ang pinto na sinasandalan niya.
Napaurong si Alyssa at takot na hinarap ang kung anumang
nagtatangkang pumasok sa kuwarto.
It turned out to be a man—a very beautiful man.
IV
What’s odd in a dream is that anything can happen and anything
can be twisted or be portrayed as something else. What makes
reality different than fiction and dream is a logical reason is needed
to explain everything that happens.
Kaya habang tinititigan ni Aly ang kaharap niyang lalaki
na nananatili pa ring nakatayo sa kanyang tapat ay agad niyang
naunawaan ang pagdating nito.
“Susunduin mo na ba ‘ko?”
Tumaas ang mga kilay ng lalaki.
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Nakakamangha talaga ang hitsura ng kaharap ni Aly.
Napakaamo ng mukha nito at kung normal lang itong tao ay baka
magawang titigan nang matagal ni Aly ang hitsura nito. Ngunit
saglit siyang nag-iwas ng tingin.
“Ano ang pangalan mo?” medyo nanginginig na tanong ni Aly.
Napangiti ang lalaki bago humakbang palapit.
Napaatras naman si Aly.
“Jair.”
Napakunot-noo si Aly habang patuloy na umaatras at patuloy
na lumalapit ang lalaki. Hindi niya masyadong naunawaan ang
sinabi nito.
“Jer... as in Jeremy?”
“Jair ang pangalan ko.”
“Oh... Jair...” kabadong sabi ni Aly habang naiisip na katunog
ng ‘stair’ ang pangalan ng lalaki base na rin sa pagbikas nito.
“Bakit parang kilala mo na ‘ko?”
“Hindi kita kilala.”
Nang tumigil si Aly sa pag-atras ay tumigil na rin si Jair sa
paglapit.
“Pero... hindi ba... ipinaalam mo na sa ‘kin ang pagdating mo?”
Naguluhan si Jair.
“Kailan ko ginawa iyon?”
“Noong isang araw. Sa panaginip ko.”
“Hmm...”
Nag-iwas ng tingin sa kanya ang lalaki. Mukhang nag-iisip
din ito.
“Hindi ko matandaang ginawa ko iyon.”
Nagtaka na rin si Aly.
“Nakalimutan mo na nag-usap na tayo?”
Umiling ang lalaki. “Imposible ang sinasabi mo. Hindi
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marunong makalimot ang isang tulad ko.”
“Tulad mo na?”
Ngumiti si Jair nang muling tumingin kay Aly. Mukhang
nakutuban nito na nanghihingi siya ng impormasyon kung ano ito.
“Tulad ko na isang psychopomp.”
V
Napabuntong-hininga si Alyssa.
“Okay,” sabi ni Aly habang halata pa rin na kinakabahan.
Jair couldn’t help but observe her.
Kung nais ni Jair ay madali naman niyang makukuha ang mga
impormasyon na nais niya. He can touch anything while in any
form to gain information. Pero ayaw niyang hawakan si Alyssa at
malaman ang lahat ng nasa memorya nito.
Jair can speak any language. Sapat na iyon para magkaintindihan
sila ni Alyssa.
Besides, he was officially on vacation. At ang ibig sabihin
n’on ay mamumuhay na siya bilang tao. Kailangan nga lang niyang
alamin kung paano nga ba mamuhay at umasta ang mga tao.
Hindi rin naman nakakatakot ang hitsura niya. His appearance
was the same with how he presented himself in the afterlife
because he had no reason to pretend. Hindi na siya nag-abalang
baguhin pa ang kulay ng asul niyang mga mata na base sa kulay
ng langit at ang ginintuan niyang buhok na base naman sa kulay
ng sinag ng araw.
“Nandito ako para magbakasyon,” sabi ni Jair sa babae.
“Puwede ba akong makituloy muna sa bahay mo?”
Napatanga si Alyssa sa kanya.
“B-bakit? Ang ibig kong sabihin... bakit dito mo gustong
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tumuloy?”
“Gusto ko kasing turuan mo ako kung paano maging tao.”
“A-ano-ano ba ang gusto mong malaman?” Aly asked shakily.
Hindi nito mapigilan ang panginginig ng boses kahit
gustuhin nitong magmukhang kalmado.
“Kahit ano. Lahat kung puwede,” sagot na lang ni Jair.
“Parte ba ‘to ng dapat kong gawin sa loob ng dalawang
linggo bago ako mamatay?”
“Malapit ka ng mamatay?” gulat na tanong ni Jair.
“Oo.”
“Who says that you’ll die in two weeks?
“You did.”
“When did I say it?”
“In my dreams.”
“I never visited your dream.”
Jair can know everything about a person but he can’t possibly
know what dreams a person was having. Hindi man niya alam
kung ano’ng napanaginipan ni Aly ay sigurado naman si Jair
na natatandaan niya lahat ng taong binisita niya sa panaginip.
Psychopomps visited dreams to try to communicate with humans
and guide them as well. Kaya parte ng kakayahan nila na maalala
lahat ng taong nakikilala at nasusundo nila.
“Then... Maybe I’m the one who visited your dream,” kunotnoong sabi ni Aly.
“That’s ridiculous. We do not dream.”
“Why?”
“Because we don’t sleep.”
“Pero... ikaw naman talaga ang nagsabi n’on sa ‘kin. Nasa
sementeryo tayo at bigla kang dumating at kinausap mo ako,” tila
naiinis ng sabi ni Aly.
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“Alam mo ba kung ano ang kakayahan ng isang tulad ko?”
Umiling si Aly.
“Kaya kong bisitahin ang mga panaginip ng taong malapit
ng mamatay at ginagawa ko iyon para dalhin sila sa ibang mundo.
Kaya ko ring magsalita gamit ang iba’t ibang lengguwahe depende
sa taong kaharap ko. At gaya nga ng sinabi ko sa ‘yo kanina...
imposible ang sinasabi mo.”
“Dahil hindi marunong makalimot ang tulad mo?”
“Hindi lang iyon. Lugar lang para sa amin ang panaginip
ninyong mga tao. Kahit kailan ay maaari namin iyong puntahan.
Mapapanaginipan mo lang ako kapag ginusto kong magpakita sa
panaginip mo pero imposibleng makita mo ako sa panaginip mo
dahil lang ginusto mo.”
“Well, since I can’t die yet maybe I can do crazy risky things.
Sayang din naman ang bakasyon ko.”
“Ang sabi ko lang hindi mo pa oras mamatay pero hindi ko
sinabing imortal ka na. If you die with a psychopomp guiding you,
that’s legal, but if you kill yourself you won’t enter another world.”
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the Precious Pages Bookstore or send a message at the
Facebook Page of BLACK INK. For other inquiries please
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