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Laman siya ng bangungot ng mga bata. Iyong halimaw sa ilalim ng 
kama, sa loob ng cabinet. Siya iyong anino sa kanto ng mga silid 
sa kadiliman ng gabi. Siya mismo ang gabi. Siya ang kadiliman. 
Siya ang multo, ang aswang. Siya mismo ang bangungot ng mga 
aswang. 

At isa rin siya sa mga bayani kung tatanungin ang mga 
taong iniligtas niya. 

Hindi niya nakikita ang sarili bilang bayani. Nagtatrabaho 
lang naman siya bilang pinuno ng hukbo ng isang diyos. Wala 
siyang balak maging bayani at wala siyang balak makipagkaibigan 
sa mga mortal na nililigtas niya. Ni hindi nga dapat maalala ng 
mga iyon na sinagip niya sila.

Wala siyang problema kung ganoon. Wala siyang kailangang 
ipaliwanag pareho sa mga mortal at sa mga imortal. Mas tahimik 
ang buhay niya.

Hindi niya maipaliwanag kung bakit mainit ang ulo niya o 
kung bakit may kakaibang kirot sa kanyang dibdib sa mga oras 
na iyon. It was emptiness, loneliness. Parang may bakanteng 
espasyo kung saan dating naroon ang kanyang puso. 

Iyon din siguro ang dahilan kung bakit naghahanap siya 
ng away.  
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Nakatalungko siya sa bubong ng isang mataas na gusali at 

nakatingin sa ibaba para panoorin ang isang babaeng naglalakad. 
Maliit lamang ito, balingkinitan ang katawan at mukhang 
estudyante pa lamang sa kolehiyo. 

Kung bakit ba naman kasi naglalakad ito sa dilim? 

Nakasuot ito ng paldang hindi lalampas sa tuhod at sapatos 
na may takong na sing-talas ng isa sa mga patalim na dala niya. 
Hindi niya maintindihan kung paano nakalalakad ang mga 
babae na ganoon ang suot at kung bakit kailangang ganoon ang 
kataas ang takong ng mga sapatos ng mga ito. Gayunpaman, 
kahit pa mula sa kung saan siya nakakubli, kita niya kung ano 
ang ginagawa ng mga sapatos na iyon sa magaganda nang binti 
ng dalaga.

Pinanood niya ito nang bumaba ito ng taxi sa tapat ng 
McDonald’s, pumasok sa fast food restaurant at lumabas na may 
dalang isang bag na puno ng pagkain. Nagsimula itong maglakad 
patungo sa gusali kung saan siya naroon. Kahilera lamang 
ng EDSA ang nilalakaran ng dalaga pero dahil alas dos na ng 
madaling-araw, madalang na ang mga dumaraang sasakyan. 

Umakyat ang dalaga ng footbridge. Kahit sa dilim, nakita 
niya ang maganda nitong mukha na dinodomina ng bilugang mga 
mata. Maliit at matangos ang ilong nito, magaganda ang mga 
labing tila ba kay sarap halikan, at nakapusod ang kumukulot na 
buhok. Puti ang suot nitong pang-itaas at hapit sa isang katawang 
bumuhay sa kanyang interes. Pinagmamasdan pa rin niya ang 
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dalaga when he felt a familiar tingle at the back of his neck. 

They were near. They, the cursed. Ang mga Karimlan. 
Pinanood niya ang anim na anino mula sa iba’t ibang direksyon 
paakyat sa footbridge sa ibabaw ng EDSA. Nakita niya ang 
sandaling mapansin ng babae na ito ang pakay ng mga 
dumarating. Nag-angat ito ng ulo at sinulyapan ang mga lalaking 
pumalibot dito. 

Ngumiti si Dorian. Ginalaw niya ang kanyang kamay at 
hinila mula sa ere ang dalawang patalim. Tumuwid siya at 
nagsimulang maghanda para mag-teleport patungo sa tabi ng 
babae nang maunang umatake ang aswang. 

Hindi na siya dapat nagugulat. Sa loob ng ilang libong taon 
na nabubuhay siya, kakaunti na lang ang mga pangyayaring 
ikinagugulat niya. Ngunit nalaglag ang kanyang panga nang 
iangat lamang ng magandang babae ang isang binti at sinalubong 
ang aswang ng isang malakas na sipa. Bumaliktad ang Karimlan. 

Mabilis na tumungo ang dalaga nang lumipad ang braso ng 
isa pang aswang at muli nitong isinipa ang isang binti at tinamaan 
ang kalaban sa panga. 

Sinara ni Dorian ang bibig bago nagdesisyon. Aba’y 
sasamahan na niya ang dalaga bago pa siya maubusan ng kalaban.

—————

Mabilis ang tibok ng puso ni Eliyana de Dios. Magkahalong 
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inis, galit, pagtataka at takot ang naroon habang pinapanood 
ang mga lalaking pumalibot sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya 
ng panahon na bilangin kung ilan ang mga ito. Basta alam niya, 
marami sila. 

Blackbelter siya sa karate pero kapag nasa kompetisyon 
siya, may rules na sinusundan—may referee, may points system. 
Dito sa dilim ng footbridge sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue, 
walang rules. Basta lumabas ka lang sa laban nang buhay. 

Mabuti kung nanakawan lang siya ng mga ito. Mapapalitan 
niya ang wallet, mga alahas at iPhone. Paano kung iba ang gusto 
ng mga ito sa kanya? 

Nakangisi ang mga ito at tumatawa. There was something 
evil and not quite sane in their eyes. Naka-drugs ba ang mga ito? 
Mas mahirap kalabanin ang mga sabog. Parang hindi nasasaktan 
ang mga ganoon. 

Nanatili si Eliyana sa kinatatayuan. Ipinako na siya roon ng 
takot at dahil ayaw niyang umatras para mas lumapit pa sa mga 
lalaki sa kanyang likuran. 

Napatili siya nang magbukas ng bibig ang isa sa mga ito. 
He hissed. Hissed na parang pusang galit at nakita niya ang mga 
pangil nito. Diyos na mahabagin! Pangil!

Lumundag ito patungo sa kanya at hindi na siya nag-isip. 
Awtomatikong lumipad ang binti niya para sipain ito. Mabilis 
siyang tumungo para iwasan ang braso ng isa pang lalaki at sinipa 
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ito sa panga bago in-uppercut sa maselang bahagi ng katawan 
ang sumunod pang lumapit.

Pinalibutan siya ng tatlo pang natitirang mga lalaki. Kung 
magiging matalino ang tatlo at kuyugin siya, mas mahihirapan 
siyang lumaban. Umismid ang isa sa mga ito habang patuloy 
siyang pinalilibutan. Ipinilig ng dalaga ang ulo nang makitang 
may mga pangil din ang mga ito.

This isn’t real. This isn’t real. Namamalikmata ka lang. 

Nagsitayo ang mga balahibo niya sa katawan at alam niyang 
may paparating pang iba. Napatingala siya nang makitang may 
apat pang lalaki na palapit. Galing sa langit ang mga ito! 

Oh, God! Binabangungot ako!

Galing sa ere ang apat at lumapag sa footbridge palibot sa 
kanya!

Nanikip ang kanyang dibdib at halos hindi na siya makagalaw 
sa takot. Gusto na lang niyang pumikit, tumalungko, yakapin ang 
sarili, at magmakaawang gisingin siya ni Dayea. Wala siyang 
nagawa kundi muling tumili nang sabay-sabay na kumilos ang 
mga ito palapit sa kanya. 

Sa bilis ng kilos ng mga aswang, halos hindi niya nakita 
ang galaw ng mga ito, pero hindi siya nahawakan ng isa man 
sa mga lalaki. Nakadama siya ng pag-ikot ng hangin na parang 
ipu-ipo sa palibot sa kanya. May isang matangkad na aninong 
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kumikilos. Hindi niya ito masundan, pero sinubukan pa rin niya 
itong aninagin. Maliban sa anino, nakita niyang isa-isang naging 
abo ang mga lalaking umatake sa kanya. 

Napaatras na lang siya at napasandal sa railing ng footbridge. 
Hindi pa rin maproseso ng utak niya ang mga pangyayari. Para 
iyong galing sa video game o sa pelikula. Hindi niya matanggap 
ang mga pangil at iyong mga taong lumilipad. Sa comics lang 
totoo iyon, di ba? 

Siguro dahil masyado siyang na-distract sa panonood sa 
mga pangyayari kung kaya huli na nang maramdaman niyang 
may isang aswang na sumulpot sa kanyang kaliwa. Pinalibot nito 
ang isang braso sa kanyang leeg. Sa gulat, nabitawan niya ang 
paper bag ng McDonald’s. Tumapon ang softdrinks mula sa mga 
baso at nababad doon ang french fries at burgers. 

It hissed at her ear. Instinct made her slam her head back 
and it screamed. Sinuntok niya ito sa ilong bago binigyan ng 
roundhouse kick. Pero galit itong lumipad patungo sa kanya. 
Sabay silang sumigaw nang bumaon ang takong ng sapatos niya 
sa dibdib nito. Naging abo ito. 

Naging abo! 

Napaatras si Eliyana. Tumama ang kanyang likuran sa railing 
at muntik na siyang bumaliktad at mahulog, subalit nahapit siya 
ng isang pares ng maskuladong braso. Saglit siyang nanlaban, 
pero mahigpit siyang niyakap ng lalaki. 
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“Shh,” anito. “You’re safe.”

His voice was deep and sexy. Humaplos iyon sa kalooban 
niya. Siguro ganoon din ang pakiramdam ng silk sheets kapag 
humaplos iyon sa hubad niyang katawan. 

Tiningala niya ito, takot sa kung ano at sino ang makikita 
niya. Natulala na lang siya. He was the most blatantly attractive 
man she had come across in her entire life. 

He was over six feet tall, dressed in all black to better blend 
with the night. His hair was black, well-cut with locks falling 
softly at his temples to frame his narrow, handsome face. His 
features were straight, symmetrical and perfect. He looked like 
a powerful, wicked, handsome fallen god. 

Tuwid itong nakatayo na parang sundalo at kahit hindi 
gumagalaw, nararamdaman niya ang lakas at kapangyarihan 
ng lalaki. There was something compelling about him. She was 
drawn to him but at the same time, it was telling her to stay 
away. He was like a lethal, wild animal, waiting in the shadows, 
hidden; bidding his time until he pounced on his unwitting prey. 
At pakiramdam niya, siya ang prey na iyon. 

Siya na nasa mga bisig nito. 

Nakapatong sa dibdib nito ang kanyang mga palad. Malapad 
iyon at, tulad ng mga bisig ng lalaki, maskulado. Gusto niyang 
igalaw ang mga kamay para siguruhing tama ang hinala niya at 
may six-pack abs nga ito. The thought of that heated her blood. 
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Binasa niya ang kanyang mga labi. Sinundan ng mga mata 

ng binata ang galaw na iyon na naging sanhi ng pagsiklab ng init 
sa kanyang sikmura. 

“Nasaktan ka ba?” tanong ng estranghero nang muling 
bumalik sa kanyang mga mata ang madilim nitong paningin. 

“Hindi,” turan niya na hindi maalis ang mga mata sa mukha 
ng kaharap. Nakita niyang kumunot ang noo nito. He tilted his 
head to one side to watch her. 

“Sino ka?” untag nito at tumaas ang kilay ni Eliyana. 

“Sino ka?” balik-tanong niya. Nang hindi siya sinagot ng 
binata, tumikhim siya. “Puwede mo na akong bitawan.” 

Pinakawalan siya nito at sumandal siya muli sa railing ng 
footbridge. Agad niyang pinagsisihan ang paghiling na bitawan 
siya nito. Nadama niya sa kanyang kaluluwa ang pagkawala ng 
yakap nito.  

“Ano’ng...” simula niya sa nanginginig ang tinig. She hated 
it. Tumikhim siya at muling nagsimula. “Ano’ng nangyari? Nasaan 
iyong mga lalaki?”

Sinundan ng binata ang kanyang paningin na nagtungo 
sa isang direksyon sa footbridge. Kung niligtas siya ng lalaki at 
binugbog nito ang mga magnanakaw o kung ano man ang mga 
iyon, dapat may mga nakahandusay roon. Pero walang mga 
katawan sa sahig. Naiwan lamang silang dalawa. 
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At iyong isa, iyong sinaksak niya ng takong ng sapatos, ay 

naging abo. 

Nagsimula siyang mangatal. 

“Ano sila?” pabulong niyang tanong.

Hindi siya sinagot ng lalaki. “Hindi ka dapat naglalakad sa 
dilim nang mag-isa.” 

Hindi iyon ang kailangang marinig ni Eliyana, pero dahil 
lutang pa siya at mas kayang tanggapin ng kanyang isip ang 
sinabing iyon ng lalaki, sumagot na rin siya. “Nasiraan ako ng 
kotse. Tatawid lang naman ako sa footbridge ’tapos nandiyan na 
’yong apartment ko.” Napahikbi siya. “God. God! Aswang ba sila? 
May pangil sila! Lumilipad sila!”

Lumapit ang lalaki at idinantay ang dalawang daliri sa 
kanyang noo. “Shh,” sabi nito. “Relax.”

Nagdilim ba ang paningin niya? Parang biglang nagkabulak 
ang loob ng kanyang utak. Ang nakikita lang niya ay ang 
guwapong mukha ng kaharap. 

“You’re safe. This is just a nightmare. Hindi mo na ito 
maaalala. Umuwi ka na. Babantayan kita hanggang makauwi 
ka. Pangako.”

Hinila ng lalaki ang kamay nito at humakbang palayo. 

“Sandali!” tawag niya nang nagsimulang tumalikod ang 
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estranghero. “Sino ka? Ano’ng pangalan mo?” 

Binalingan lamang siya nito sa ibabaw ng isa nitong balikat. 
“Dorian,” he replied. 

“Dorian,” ulit niya. Muling tumaas ang isang gilid ng mga 
labi ng binata bago siya tinalikuran. Imbis na maglakad, naglaho 
ito na parang usok na hinipan ng hangin. 

Naiwan si Eliyana na mag-isang nakatayo sa itaas ng 
footbridge, nakatingin pa rin sa lugar kung saan kanina lamang 
ay nakatayo ang binata. 


