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Prologue

Alone 
Anim na taon sa grade school.

Anim na taong magkakasama sa isang classroom pero 
ni-isa wala akong naging kaibigan.

Dahil ba mahiyain ako? O kakaiba? Pag-aaral lang ba 
ang kaya kong gawin?

Apat na mga kaklase ang lumapit sa akin.
May tensiyon sa pagitan namin.
Tiningnan ko lang sila.
Gusto kong magsalita pero kinabahan ako at parang 

may kamay na pumigil sa lalamunan ko para magsalita.
“Anne… P-puwede bang makahiram ng pencil?” tanong 

ng isa kong kaklase.
Kinakabahan din sila tulad ko. Gusto rin siguro nilang 

makipagkaibigan sa akin pero nahiya rin siguro sila dahil 
sa ikinilos ko.



Iniabot ko ang “spare” na lapis ko at dali-dali silang 
lumayo sa akin.

Mag-isa na lang uli  ako pero magkahalong 
panghihinayang at pagkaluwang ng dibdib ang 
nararamdaman ko. Nanghihinayang dahil pagkakataon 
ko na iyon para makipagkaibigan. Pagkaluwang ng dibdib 
mula sa nakakasakal na tensiyon na naramdaman namin.

Pinanood ko na lang ang mga kaklase ko. Madalas 
kong gawin ito dahil gusto kong makisabay sa usapan nila 
pero unti-unting naging pampalipas oras na lang ito dahil 
nawawalan ako ng lakas ng loob na lumapit sa kanila at 
makisama sa usapan nila.

Anim na taon na ang nasayang ko. Ngayon, sa bagong 
school year, dapat hindi ko na sayangin ang pagkakataon.
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Chapter 1
Talking Board

“Spirit of the glass, spirit of the glass...”
“Nandiyan ka na ba?”
Trip-trip lang daw sabi ni Lisa. Hindi namin alam na 

may masama palang mangyayari.
Unang araw ng klase sa pagiging grade seven namin. 

Halos lahat ng mga magkakaklase dati magkaklase pa 
rin. Para sa iba siguro masaya ang ganito, mga magbe-
best friend simula dati pa, mga may crush, at iyong mga 
komportable na sa mga naging kaklase.

Sina Lisa at Marco ay mag-best friend na simula 
pa no’ng kinder pa sila at magkapatid sa magkaibang 
magulang. Palagi ko silang nakikitang magkasama kahit 
sa kalokohan.

Ang lolo ni Marco ay may antique shop at palaging 
nandoon ang dalawa para makipagkuwentuhan sa lolo 



ni Marco tungkol sa panahon ng matanda, na madalas 
ginagamit ng dalawa sa kalokohan. Kung minsan, 
nagdadala sila ng mga kung ano-anong bagay sa school 
na galing sa antique shop. Noong minsan, nagdala sila ng 
lumang manyika pagkatapos iniupo nila sa upuan ng isang 
kaklase namin. Takot na takot ito sa nakita at nag-iiiyak.

“Anne!”
Naglalakad ako sa hallway nang may tumawag sa akin. 

Pinauwi na kami nang maaga dahil unang araw lang ng 
klase at pulos orientation lang naman tungkol sa pagiging 
grade seven ang kailangang gawin ngayon. Lumingon ako 
sa pinanggalingan ng tumatawag sa pangalan ko. Bagay 
na pinagsisisihan ko.

Sa tapat ng classroom namin, palapit na kumakaway si 
Marco sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya kumakaway 
sa akin, o kung bakit niya ako tinatawag. Hindi naman 
kasi kami close at buong grade school, magkaklase lang 
ang turingan namin sa isa’t isa.

“Bakit?”
Hindi sa interesado ako sa kanya pero curious lang ako 

kung bakit ako tinawag ng isang matagal ko nang kaklase 
pero ni minsan, hindi ko nakausap.

“Pauwi ka na ba? Busy ka ba?”
Ganito ang mga naririnig kong linya sa mga palabas sa 

TV kapag gustong yayaing makipag-date ng isang lalaki 
ang isang babae. Pero hindi ba parang masyado pa kaming 
bata para sa ganito?

“Oo sana, bakit?”
“Naghahanap kasi kami ng kasama ni Lisa. May nakita 
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kami sa antique shop ni Lolo at gusto namin subukan.”
“Ano namang kalokohan `yan? At idadamay n’yo pa 

ako.”
“`To naman! Kailan ba kami gumawa ng kalokohan na 

may napahamak?”
Kunsabagay may punto nga naman si Marco doon. Lahat 

kasi ng ginagawa nilang kalokohan pulos katatawanan lang.
Pinuntahan namin si Lisa sa isang bakanteng classroom. 

Naka-Indian sit siya sa gitna ng madilim na kuwarto. 
Tinakpan nila ng kurtina ang mga bintana at ang 
nagsisilbing ilaw lang sa loob ng kuwarto ay isang kandila 
sa gitna. Nakatalikod si Lisa sa pinto.

“Lisa! Si Anne lang nakita ko, eh!”
Lumapit si Marco kay Lisa na nakayuko habang 

nakaupo.
“Lisa?”
Nagtataka si Marco kasi hindi sumasagot si Lisa.
Hinayaan ko lang na si Marco ang lumapit at tumayo 

lang ako sa may pinto dahil sa pagkakaalam ko, isa na 
naman ito sa mga kalokohan nila.

“Wah!” Mabilis na lumingon si Lisa kay Marco at mabilis 
na napasigaw ang lalaki.

“Lisa naman, eh! `Wag ako ang takutin mo!”
“Ha-ha! Sorry, sorry! Ang tagal n’yo kasi, eh! Magsimula 

na tayo!”
Lumapit ako kay Lisa at agad kong napansin ang nasa 

harap niya.
“Ouija? Hindi ba delikado `to?”
Notorious na ang Ouija dahil sa mga possession na 
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nababalita sa mga media, pero curious pa rin ang ibang mga 
bata sa hiwaga nito. Siguro, iyon mismo ang nakakatakot 
sa Ouija. Alam mong masama pero mahirap pigilan ang 
sarili na subukan pa rin ito.

“Trip-trip lang naman, eh.”
Iyon ang sinabi ni Lisa. Iyon din ang mga sinasabi ng 

mga batang nagsusubok maglaro ng Ouija.
“Okay lang `yan, umupo ka na dito. Tatlo naman tayo, 

eh.”
Nakaupo na si Marco habang hawak-hawak ang kamay 

ni Lisa.
Umupo ako at hinawakan ang kamay nila. Nakapa-

triangle ang puwesto namin at nasa gitna ang Ouija. Pinikit 
namin ang aming mga mata at nagdasal.

Isang Lord’s prayer o Our Father...
Tatlong Hail Mary...
Isang Glory Be...
Matapos ang pagdarasal, ipinatong namin ang hintuturo 

ng mga kanang kamay namin sa ilalim ng basong nakataob.
“Spirit of the glass, spirit of the glass, spirit of the glass…”
“Nandiyan ka na ba?”
Tahimik ang paligid at ang boses lang ni Lisa ang 

umaalingawngaw sa buong kuwarto. Siguro dahil sa kaba 
at sa madilim na kuwarto kaya nagsimula akong lamigin.

“Spirit of the glass, spirit of the glass, spirit of the glass…”
“Nandiyan ka na ba?”
Napatingin ako kay Marco matapos ulitin ni Lisa 

ang pagtawag sa kung ano mang kaluluwa ang nasa 
paligid. Napatingin din si Marco sa akin na para bang 
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nagkakaintindihan kami ng iniisip.
Magkahalong emosyon ng pagkabigo at pagkatuwa 

ang nararamdaman namin dahil sa hindi nangyayari ang 
inaasahan naming mangyari.

“Spirit of the glass, spirit of the glass, spirit of the glass…”
“Nandiyan ka na ba?”
Sa pangatlong tawag ni Lisa ay wala pa ring nangyaring 

kakaiba. Siguro nga, rumor lang talaga iyong kumakalat 
tungkol sa mga sapi na dulot ng paglalaro ng Ouija, o may 
mga bata lang na naghahanap ng atensiyon.

Bago pa man ako tuluyang mawalan ng interes biglang 
gumalaw ang baso. Napatingin kami sa isa’t isa na para 
bang nagtatanungan kami.

Ginagalaw mo ba?
Iyan sana ang sasambitin namin pero alam namin na 

hindi namin ito ginagalaw. Magaan lang ang pagsayad ng 
mga daliri namin sa baso pero gumagalaw ito.

“YES.”
Pumunta ang baso sa isang bilog na may nakalagay 

na, “YES.”
“Maaari ba naming malaman ang pangalan mo?”
Nakikiusap si Lisa sa kaluluwa. Alam namin na 

kailangan naming igalang ang kaluluwang tinawag namin 
para kami ay galangin din.

Unti-unting gumalaw ang baso sa mga letra na 
nakasulat sa Ouija.

“J-U-L-I-O”
Natatakot ako sa mga nangyayari pero hindi ko 

mapigilan ang sarili ko na ituloy ang paglalaro. Alam ko na 
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natatakot na rin sina Marco pero kailangan naming gawin 
ito nang tama para hindi kami mapahamak.

“Paano ka namatay?”
Natatakot at kinakabahan na tinanong ni Lisa ang 

kaluluwa na kausap namin. Isa ito sa mga tanong na ayaw 
kong malaman ang kasagutan dahil sa takot na maging 
bayolente ang kaluluwa na tinawag namin. 

“P-I-N-…”
Hindi ko matukoy kung kailan, pero nag-uumpisang 

magdilim ang gilid ng mga mata ko. Parang inaantok ako 
at bumibigat ang pakiramdam ko.

“A-T-A-Y”
Nanlaki ang mga mata nina Marco at Lisa, alam 

nilang delikado nang ituloy pa ang ginagawa namin. 
Nakakaramdam na rin ako ng pagkabigat ng paligid. 
Parang maraming taong dikit-dikit na nakatayo sa paligid 
namin. Mahina man, unti-unti kong napansin na may 
umaalingawngaw sa mga tainga ko. Mahina sa simula 
hanggang sa unti-unting lumalakas ang naririnig ko. Isang 
mahabang beep na unti-unting nagiging malinaw sa aking 
mga tainga. Nararamdaman ko ang mabilis na pag-ikot ng 
paligid, parang bumabaligtad ang sikmura ko. Hindi ko alam 
kung kailan, pero napansin ko na lang na napabitaw na ako 
sa baso pero tatlong kamay pa rin ang nakasayad doon. 

Nakita ko ang sarili ko na nakayuko habang nakasayad 
pa rin ang daliri sa baso, umiiyak, at nanginginig. Parang 
panaginip o bangungot sa gabi na hindi ako magising-
gising. Nag-umpisang tumawa ang katawan ko. Hindi ako 
pero ang Anne na nakasayad ang daliri sa baso. 
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Bakas sa mukha nina Lisa at Marco ang takot nang 
mag-umpisang tumawa ang katawan ko. Kahit mukhang 
nasa labas ako ng katawan ko, nararamdaman ko ang 
bigat ng pakiramdam na nararamdaman ng aking 
katawan. Ang pagtawa, ang paghinga nang malalim, 
ang takot at kaba. Gusto kong sumigaw pero walang 
lumalabas sa bibig ko. 

Nagdilim ang paligid ko at naririnig ko sina Lisa at 
Marco na tinatawag ako habang umiiyak.

Panaginip lang ba ito? Magigising pa ba ako? Totoo ba 
ang mga nangyari?

Iyon ang mga katanungan sa isip ko. 
Sana nga panaginip lang ito at kinabukasan, okay na 

ang lahat.
Sa gitna ng kadiliman, may boses akong naririnig. Hindi 

ko man maintindihan ang mga salita, alam ko na kailangan 
kong kumapit dito. Mga makalumang salita na pasatsat 
pero habang tumatagal, nagkakaroon ito ng kahulugan. 
Hindi ko masabi o maipaliwanag pero sa loob ko, alam ko 
na ligtas na ako.

Nagising na lang ako sa isang maliwanag na kuwarto. 
Maputi at maliwanag, aakalain ko na nasa langit na ako. 
Pinanood ko sandali ang pag-ikot ng elesi ng ceiling fan, 
unti-unting bumabalik ang pandama ko. Umupo ako at 
nakita ko sina Lisa at Marco na nakaupo sa tapat ko. 

Nasa ospital ba ako?
Hindi, nasa loob lang ako ng school clinic. 
“Anne! ̀ Buti naman at nagising ka na! Nag-aalala kami 

sa `yo!”
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Tuwang-tuwa sina Marco at Lisa na makita akong gising 
at maayos na.

“Ano’ng nangyari?”
Kahit na sariwa pa sa alaala ko ang mga nangyari, gusto 

ko pa ring makasiguro. Nagtinginan ang magkaibigan. 
Bakas sa mukha nila ang pag-aalala at takot. Hindi ko na 
kailangang marinig pa sa kanila na totoo ang mga nangyari.

Sa tapat ko, may isang batang nakatayo na hindi ko 
nakikilala. Halos puti na ang buhok niya pero mukhang mas 
matanda lang siya sa amin ng isa o dalawang taon. May 
kakaiba sa kanya. Natatakpan ng eye patch na parang gawa 
sa leather ang kaliwang mata niya at may bakal na braces 
siya sa kaliwang kamay, iyong parang makalumang brace 
na inilalagay sa nabaling kamay. Pero kahit na nakikita 
ko ang mga iyon, alam ko na hindi iyon totoo. Mahirap 
ipaliwanag pero alam ko, ako lang ang nakakakita sa eye 
patch at brace niya sa kamay.

“`Buti naman at nagising ka na.”
Matalas ang tingin ng estranghero sa akin. Nangingitim 

ang ilalim ng kanyang mga mata. Halatang hindi siya 
nakakatulog nang matino.

“Sino ka?”
Suot niya ang uniporme namin pero hindi ko siya 

namumukhaan. Matagal na akong nag-aaral sa paaralan 
na ito kaya halos kilala ko na sa mukha ang lahat ng nag-
aaral dito.

Sino siya? Siya ba ang nagligtas sa amin?
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Chapter 2
Nox Mundo

“Nox Mundo.”
Iyon ang pangalan niya. Nox na ang ibig sabihin ay 

gabi o kadiliman sa Latin, at ang Tagalog ng salitang world.
Isa sa mga napansin ko sa kanya ang kakaibang liwanag 

sa kanyang noo. Hindi ko iyon napansin kaagad at iniisip 
ko lang na gawa ng pagkadilat ko sa maliwanag na kuwarto 
kaya ko nakita iyon. Pero habang tumatagal, nagiging 
malinaw na nagliliwanag talaga ang kanyang noo.

“Sige na, puwede na kayong umuwi,” sabi niya kina 
Lisa at Marco.

Hindi ko man sinabi, alam ko na alam na niyang gusto 
ko siyang makausap.

“Magkita na lang tayo uli bukas, Anne.”
Iniwanan na kami nina Lisa at Marco. Alam ko na hindi 

rin nila makakalimutan ang mga nangyari.



“Alam kong nakikita mo `to.”
Itinaas niya ang kaliwang kamay at itinuro ang eye 

patch sa kanyang kaliwang mata. 
“Pero nakikita mo ba ang nasa kaliwang tainga ko?”
Iniangat niya ang buhok na nakatakip sa kanyang 

kaliwang tainga. Wala namang kakaiba roon pero ano ang 
ibig niyang sabihin?

“Hayaan mong ipakilala kita sa mga gabay ko.”
Gabay? Ano ang ibig niyang sabihin sa gabay?
Humiwalay ang eye patch sa mata niya at unti-unting 

naging babae, isang babaeng nasa twenties at mahaba 
ang buhok na tinatakpan ang kaliwang parte ng mukha. 
Hindi man niya sabihin sa akin, alam ko na kung ano ang 
tinutukoy niyang mga gabay.

Mga kaluluwa ng mga namatay na.
Natatakot ako sa mga nakikita ko. May mga kaluluwa 

ng mga namatay na ang nasa loob ng clinic, at kaming 
dalawa lang ang buhay. Napasandal ako sa pader, pinipilit 
kong hindi matakot pero nanginginig na talaga ako.

`Wag... Huwag... hindi... dapat... ka... matakot... takot... 
amin.

Hindi man sinabi ng babaeng nakatayo pero 
nararamdaman ko na ito ang gusto nyang sabihin. Isang 
kamay ang dumampi sa kaliwang balikat ko, imposible iyon 
dahil nakasandal na ako sa pader. Napatingin ako sa itaas 
at nanlaki ang mga mata ko.

Isang lalaki na nasa edad na treinta anyos ang nakatayo, 
halos kadikit na ang pader.

Hindi... ka... hindi... namin... sasaktan... `wag... 
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huwag... matakot.
Tulad ng babae, hindi na niya kinailangang magsalita 

para sabihin iyon sa akin.
“Sila si Imy at Armando, mga kaluluwang gabay ko.”
Kalmado lang na nagpaliwanag siya sa akin. Paano niya 

nagagawa ito at hindi natatakot? 
“Paano ko sila nakikita?”
Natatakot na ako sa mangyayari sa akin. Magiging 

ganito na ba ako habambuhay? Hindi ko pinangarap ang 
mabuhay na may nakikitang mga nilalang na hindi nakikita 
ng ibang tao!

“Hay, wala na talagang nangyayaring mabuti ngayon…” 
sabi niya bago magpaliwanag. “Dahil sa pagkaka-possess sa 
`yo ng isang maligno, nabuksan ang third eye o sixth sense 
mo. Hindi pa ito ganap na bukas kaya dalawang kaluluwa 
lang ang nakikita mo pero alam ko na nararamdaman mo 
ang isa.” 

Third eye ba ang sinabi niya? Hindi naman ako 
espesyal na tao para magkaroon n’on! Pero teka, sinabi 
ba niyang may isa pa? Totoo nga na apat na kaluluwa ang 
nararamdaman ko sa loob ng kuwarto bukod sa akin pero 
isa bang galang kaluluwa ang sinasabi niya o isang gabay?

“Ayaw ko nito! Hindi ko ginusto ang ganitong buhay! 
May paraan naman para maisara ito, `di ba?”

Hindi ko pa man nakikita nang buo ang mundo sa 
paningin ko ngayon, alam ko na hindi ko ito magugustuhan 
at maaaring ikasira ito ng aking isip.

“Mas makabubuti kung tatanggapin mo na lang `yang 
nangyari sa ̀ yo. Masuwerte ka na at iyan lang ang inabot mo.”
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Hindi ko gusto ang sinabi niyang iyon. Para bang 
sinasabi niya na dapat lang mangyari sa akin ito. 

“Hindi ko ito kasalanan! Nadamay lang ako!”
Hindi ko kayang mabuhay sa ganitong mundo. Ayoko!
“Tanggapin mo na lang ang nangyari sa `yo dahil 

wala kang pagpipilian. Simula ngayon, kasama mo na sa 
pamumuhay mo ang makakita ng mga ligaw na kaluluwa.”

Hindi ko man tanggap, naiintindihan ko ang gusto 
niyang sabihin sa `kin. 

Parang kapag nalalapit na ang final exams, o presentation 
ng report, o recitation. Hindi ko gustong dumating ang araw 
na iyon. Pero kahit ano’ng gawin ko alam ko na darating 
din ang oras na iyon.

Napansin ko na unti-unti ring naliliwanagan ang isip 
ko. Epekto ba ito ng pagkakabukas ng third eye ko?

“Pero bakit ako? Tatlo kaming magkakasama do’n. Bakit 
ako ang napiling i-possess?”

Hindi naman sa sinasabi ko na sana si Lisa o si Marco 
na lang ang na-possess pero gusto kong malaman kung 
bakit ako. 

“Matanong kita, bago mo pa maranasan ang spirit of 
the glass, naniniwala ka na ba dito?”

Para akong isang kriminal na ini-interogate. Hindi ko 
alam kung ano ang isasagot. Marami na akong nababalitaan 
at naririnig tungkol sa Ouija, spirit of the glass, at spirit of 
the coin. Pero hindi talaga ako naniniwala doon. 

Gaya ng pagtulak sa isang mabigat na bagay, unti-
unti mong hindi mararamdaman ang pagtulak dito kapag 
marami kayong nagtutulak kaya naman sinasabi ng mga 
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naglalaro na gumagalaw mag-isa ang baso.
“Sabihin mo lang ang nasa isip mo, malalaman ko rin 

naman kung nagsisinungaling ka dahil mababasa ko iyon 
sa aura mo.”

Aura? Aura ba ang sinabi niya? Hindi ba’t iyon iyong 
mga nasa anime na pinapalabas sa TV? Totoo iyon?

“Hindi naman talaga ako naniniwala, eh. Hindi ba 
gano’n naman dapat? Kapag hindi ka naniniwala, hindi ka 
tatablan? It’s all in the mind, `di ba?”

Ito ang palaging sinasabi sa akin ng tatay ko tuwing 
may mararamdaman akong masakit. 

“Nakadepende `yan sa pag-iisip mo. Madaling masira 
ang paniniwala ng isang tao kapag nakakita sila ng kahit 
na ano na pagmumulan ng maliit na pagdududa, lalo na 
kung ang pag-uusapan ay mga sensitibong bagay gaya nito 
na mahirap ipaliwanag ng lohika.

“Ang paraan ng pag-possess ay pag-atake sa mga senses 
mo. Paningin, pandinig, pang-amoy, o pandama. Kadalasan 
makikita, maririnig, maaamoy, o mararamdaman mo ang 
isang kaluluwa kapag gusto ka niya i-possess dahil iyon 
ang pinakamadaling paraan sa kanila para mapasok ang 
isipan at kaluluwa mo.”

Siguro dahil na rin sa pagkabukas ng sixth sense ko kaya 
madali kong naiintindihan ang ganito kakomplikadong mga 
bagay. Pero may isang tanong pa rin ang bumabagabag sa 
akin.

“Pa’no ako mabubuhay ngayon?”
Kahit na naiintindihan ko na ang nangyayari sa akin 

ngayon, hindi ko pa rin kayang harapin ang ganitong 
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mundo. Mundo kung saan makikita ko ang mga nilalang 
na hindi ko naman dati nakikita.

“I-text o tawagan mo na lang ako kapag nagkaproblema 
ka.”

Iniabot niya sa akin ang isang papel na may mga 
numero, ang cell phone number niya bago siya nagtungo 
sa pinto palabas.

“Teka! Hindi pa ako nakakapagpakilala!”
Matagal din kaming nag-usap pero ni minsan hindi niya 

tinanong ang pangalan ko.
“Arianne Rivera Dela Cruz, hindi ba?”
Bago pa man ako magsalita, iniisip ko pa lang, sinabi na 

niya. Paano niya nalaman? Sinabi ba nina Lisa at Marco? 
Pero kakaunti lang naman ang nakakaalam ng middle 
name ko.

“Paano mo nalaman?”
“Iyon ang sinasabi ng espiritu mo.”
Napakaikling paliwanag pero malalim ang kahulugan.
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Chapter 3
Cling

Tahanan. 
Lugar kung saan tayo dapat pinakaligtas. Ligtas sa 

malamig na gabi, maulan na araw, mainit na panahon. 
Ligtas sa sino o ano man na maaaring makapanakit sa 
ating mga katawan habang nagpapahinga tayo. Matapos 
ang nakakapagod na trabaho sa labas, hinahanap-hanap 
natin ang kaginhawahan ng bahay. Apat na sulok, apat na 
pader, at isang bubong.

Pero ngayon, ang pag-asam ko sa kaginhawahan ng 
tahanan ay naglaho.

Araw-araw, simula nang mag-grade four ako at hindi 
na ako hinahatid at sinusundo ni Mama sa school, may 
dinaraanan akong kalsada dahil shortcut ito sa bahay 
namin. Ito ay mahabang daan na may mataas na mga 
bakod malapit sa main street, imbes na iikot pa ako kapag 



nagtuloy-tuloy ako sa main street, deretso na ang kalyeng 
ito sa street ng bahay namin. Normal ang kalyeng ito, hindi 
madilim, may mga dumadaang mga tao, hindi makalat, at 
hindi delikado. Safe kumbaga. Nagbago ito kanina nang 
dumaan ako.

Sa gitna ng daan, may isang lalaking nakatayo at 
nakatingin sa pader. Hindi lang siya nakatingin, nakasayad 
na mismo ang mukha niya sa pader. Hindi siya mukhang 
bangkay, hindi iyong katulad ng napapanood natin sa TV 
na inuuod na o duguan. Mukha lang siyang normal na tao 
pero nababalot siya ng kadiliman. Mahirap ipaliwanag ang 
kadiliman na tinutukoy ko dahil para siyang apoy o usok 
na madilim. Hindi ko maintindihan pero alam ko, sinasabi 
ng katawan ko, na huwag na akong tumuloy. 

“It’s all in the mind,” sabi ko sa aking sarili.
Dati na akong dumadaan sa kalyeng ito. Bakit ako 

magbabago ng daan dahil lang sa isang bagay na hindi 
ko naman dati nakikita? Inisip ko na lang na may isang 
butas ang daan na daraanan ko at puwede ko naman iyong 
lundagan na lang.

Naglakad ako nang normal, parang walang nakikita. 
Kinakabahan ako habang papalapit sa lalaking nakatayo. 
Paano kung biglang tumingin siya sa akin o sundan ako? 
Paano kung masama ang balak niya sa akin? Naglalaro 
sa isip ko ang mga palabas na napanood ko tungkol sa 
mga multo. Kinakabahan ako pero itinuloy ko pa rin ang 
paglalakad.

Nasa tapat ko na ang lalaki, ramdam ko ang bigat ng 
dinadala niya. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad.
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`Wag mong pansinin! `Wag mong pansinin! sigaw ko 
sa kaloob-looban ko.`Wag mo siyang tingnan! `Wag mo 
siyang tingnan!

Pakiramdam ko para akong nasa klase, kapag recitation 
at naghahanap ng estudyante na magre-recite ang teacher. 
Kapag tiningnan ko siya makikita niya ako, mapapansin 
niya ako.

Halos katabi ko na siya, naririnig ko na parang may 
ibinubulong siya.

“693... 686... 679... 672... 665... ”
Nagbibilang siya nang pabaligtad! Pero bakit?!
“65—”
Biglang tumigil ang lalaki sa pagbibilang pagkalampas 

ko sa kanya. Natigilan ako, nagdadalawang-isip kung dapat 
ko ba siyang tingnan o magpatuloy na lang.

“Nakikita… Mo… Ako? Ako… Nakikita…”
Isang nakakatakot na boses ang nagsalita, magulo, 

at naghahalo-halo ang mga salita na naririnig ko pero 
naiintindihan ko ang sinasabi niya. Alam ko na ako 
ang tinutukoy niya. Natatakot ako, gusto kong tumakbo 
pero ayaw gumalaw ng mga paa ko. Hindi ko man 
nakikita pero alam ko, nasa likuran ko siya, nakatayo, 
nakatitig.

“Alam kong nakikita mo ako dahil nakikita kita…”
Hindi ko siya naririnig sa mga tainga ko, naririnig ko 

siya sa isip ko na parang kanta na na-stuck na roon, at 
hindi ko maalis.

“Tumingin… Tingin… Sa akin… Ka sa `kin…”
Mahina iyon at malalim. Parang bulong sa loob ng 
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tahimik na library. Kahit gaano ka pa kalayo o gaano kahina 
ang pagbulong mo, maririnig pa rin.

“Tumingin… Tingin… Ka… Ikaw… Sa `kin!” 
Napatakbo ako nang mabilis sa pagsigaw niyang iyon. 

Hinayaan ko na lang na dalhin ako ng mga paa ko sa bahay 
namin. Hindi ko na iniisip ang mga lilikuan ko, kailangan 
ko lang makalayo sa lugar na iyon.

Bumagal ang pagtakbo ko nang mapalapit ako sa bahay 
namin. Isang katanungan ang pumasok sa isip ko.

Paano kung gano’n din sa bahay?
Matagal na kaming nakatira sa bahay namin. Baby pa 

lang ako, doon na kami nakatira.
Napatigil ako sa harap ng gate ng bahay namin. Bigla 

ko lang naalala.
Mag-isa nga lang pala ako hanggang mamayang gabi…
Simula nang mag-grade four ako, bumalik sa 

pagtatrabaho si Mama para makatulong sa gastusin sa 
bahay. Isa iyon sa mga bagay na nakalimutan ko dahil 
nasanay na akong mag-isa hanggang sa umuwi sila.

Natatakot akong pumasok mag-isa, pero hindi naman 
puwedeng nasa labas lang ako ng bahay hanggang sa 
makauwi sila. Nagsimula akong isakatuwiran ang mga 
bagay-bagay; posible rin naman na gaya ng ibang lugar 
na nadaanan ko, na walang ligaw na kaluluwa, wala rin 
naman sa loob ng bahay namin, hindi ba?

Pagkatapos mag-ipon ng lakas ng loob, naglakad 
ako papunta sa pinto ng bahay namin. Hinawakan ko 
ang malamig na doorknob at ipinasok ko ang susi para 
mabuksan ang pinto. Malamig at madilim na kapaligiran 
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ang bumati sa akin sa loob ng bahay. Dati na akong umuuwi 
nang madilim na pero ngayon ko lang namalayan ang 
“patay” na loob ng bahay kapag walang tao.

Agad-agad kong binuksan ang ilaw sa buong bahay. 
Likas na sa mga tao ang magtago sa liwanag mula sa 
kadiliman, isang pagkakamali na pinagsisihan ko.

Sa isang sulok ng kusina, nakatayo ang isang matandang 
babae na nakatalikod sa kinatatayuan ko. May telang 
nakasaklob sa kanyang ulo.

Bakit hindi ko siya nakita kaagad? Nandiyan na ba 
siya habang patay pa ang ilaw o lumitaw siya pagkabukas? 
Nanigas lang ako sa takot, katulad ng nangyari sa kalye 
kanina. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa, sinasabi 
ng utak ko na tumakbo papalabas pero hindi magawa 
ng katawan ko. Ang kusina, kahit maliwanag na dahil sa 
ilaw, ay nababalot pa rin ng kadiliman na nagmumula sa 
matanda. Wala siyang ginagawa pero ramdam ko sa paligid 
na nagdudusa siya, umiiyak, nahihirapan. 

Matapos ang ilang minuto na parang habambuhay na 
pakikipaglaban sa sarili kong katawan, naigalaw ko ang 
aking isang paa paatras―isang maliit na kilos na napansin 
ng aking bisita. 

Paunti-unti siyang lumingon, halos bakat na sa mukha 
niya ang kanyang bungo. Kulubot na ang kanyang balat 
at madilim ang kanyang mga mata na parang napakalalim 
na hukay. Hindi ko maintindihan ang nakikita ko dahil sa 
kakulangan niya ng detalye sa mukha. Wala siyang ilong, 
mga labi, at mga mata. At madilim lang sa lugar kung saan 
dapat nakalagay ang kanyang mga mata. 
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Walang panlilisik o galit akong nararamdaman sa mga 
titig niya, isang madilim na kawalan lang. Ang totoo, akala 
ko nakakatakot ang matitigan ng nanlilisik na mga mata 
pero hindi ko inakalang mas nakakatakot pala ang matitigan 
ng kawalan. Walang emosyon, walang poot o galit. Ang 
iba siguro sasabihin na mas nakakatakot ang mapupulang 
mata, pero iba ang mga mata ng kawalan. Hindi mo alam 
kung gagawan ka ng masama o hindi. At kung gagawan ka 
man ng masama, hindi mo alam kung kailan. Nanginginig 
ang mga tuhod ko sa kagustuhan kong tumakbo, wala 
ako magawa kundi ang panoorin ang matanda habang 
tinititigan niya ako. Isang salita ang umalingawngaw sa 
isip ko na nagbigay ng lakas sa akin para tumakbo.

“Hija…”
Pakiramdam ko ang boses na iyon ay nagmula sa 

matanda sa kusina.
Pamilyar ang boses niya pero hindi ako nakakasiguro 

kung saan ko iyon narinig.
Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko maalala ang 

detalye kung paano ako nakapunta sa garden namin. Basta 
nandoon na lang ako, nakaupo sa bangko at nanginginig 
sa takot, pilit na pinapakalma ang sarili. 

Totoo ba ang nangyaring iyon?
Sampung minutong titigan sa kadiliman pero parang 

isang oras. Pakiramdam ko, nababawasan ng isang taon 
ang buhay ko tuwing makakaranas ako ng mga ganoong 
pangyayari.

Dinala siguro ako ng aking mga paa sa garden namin 
dahil dito ako naglalagi kapag may problema sa loob ng 
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bahay at kapag napapagalitan ako ni Mama. Dito ako 
nagmumunimuni para pag-isipan nang maayos ang mga 
nangyari. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin, 
unti-unti nang nasisira ang buhay ko. Isa lang ang taong 
malalapitan ko sa ganitong pagkakataon…

Inilabas ko ang cell phone ko at nag-text sa number na 
nakasulat sa papel na ibinigay sa `kin.

“Kuya Nox? Si Anne ito, puwede ba kitang makausap?”
Siya na lang ang pag-asa ko.
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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.


