
3after dark

ctober 10, 1994…
He didn’t see her coming.
May tumawag sa pangalan niya habang 

naglalakad siya patungo sa parking lot ng bar. Pagharap 
niya ay may nakatutok nang baril sa kanyang dibdib. 

Biglang umalingawngaw ang putok ng baril.
“Bastard!” the woman hissed a moment before he 

closed his eyes.
He never saw his shooter’s face nor did he hear the 

sound of  another gunshot.
He died. Or so he thought.
Nagising si Louie sa ibabaw ng kanyang kama, sa 

loob ng kuwarto niya, pawisan at humihingal.
“Whew!” Naisuklay niya ang mga daliri sa buhok. 

O

Chapter 1
j



4 The Redeemed Playboy
“Panaginip lang. Thank God!” Hinimas niya ang dibdib. 
Walang butas. Wala ring dugo. Pero pakiramdam niya ay 
totoo ang nangyari. Na binaril siya ng isang babae.

Ipinilig niya ang ulo. Malakas ang tibok ng kanyang 
puso. Ibig lang sabihin, buhay siya. 

Huminga siya nang malalim. “Panaginip lang,” ulit 
niya. He made a short laugh, feeling ridiculous.

Sumulyap siya sa alarm clock; alas tres ng madaling-
araw. Bumangon siya at pumasok sa banyo para 
maghilamos.

Last year lang nabili ni Louie ang townhouse na 
tinutuluyan. Six months ago, binili niya ang kanyang 
unang kotse. Malaki ang kinikita niya bilang isang real 
estate broker. Magaling siya sa sales talk, kaya marami 
siyang nakumbinsing kliyente. Karamihan ay mga babae. 
Mabuti na lang at gising siya nang magsabog ng charm 
si Lord. Idagdag pa ang magandang genes na namana 
niya sa magulang. Ano na nga uli iyong bansag sa kanya 
ng isa niyang kliyente? 

Adonis personified.
He smiled smugly at his reflection.
Paglabas niya ng banyo ay nakarinig siya ng ingay 

mula sa sala. Naiwan ba niyang nakabukas ang TV?
Lumabas siya ng kuwarto. Natigilan si Louie nang 

may makitang lalaki na nakaupo sa paborito niyang 
recliner. Nakapatong pa ang dalawang paa nito sa center 
table.
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“Sino ka?”
Lumingon ito at ngumiti. “Oh, good! Gising ka na.”
What the f*ck? A teenager broke into his house?
“Calm down, Louie. I’m not here to rob you.”
Alam nito ang pangalan niya?
“Halika, maupo ka. Marami tayong pag-uusapan.” 
Ngayon lang nakita ni Louie ang binatilyo. 

Palaisipan sa kanya kung paano itong nakapasok sa 
townhouse niya. Mukha itong sixteen years old. Malay 
niya kung isa itong psychotic killer. Pero kahit anong 
sigaw ng utak niyang tumakas, may kung ano sa tinig 
nito ang humihila sa kanya palapit. Namalayan na lang 
niyang nakaupo na siya sa couch na katapat nito.

“Who are you? Paano ka nakapasok dito sa bahay 
ko?”

Dumakot ito ng popcorn sa bowl na nakapatong sa 
kandungan. Tumaas ang isang kilay niya. 

Weird.
Nagbaon pa talaga ito ng popcorn.
“Wala kang natatandaan sa nangyari?” tanong nito 

habang ngumunguya. Nakatutok ang mga mata nito 
sa TV, naka-full volume ang anime na kasalukuyang 
pinapalabas.

Anak ng tokwa! Balak ba nitong bulabugin ang 
buong block? Marereklamo siya nang wala sa oras ng 
mga kapitbahay. 

Pero teka. Kung full volume ang TV, bakit hindi 
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niya ito naririnig?

Nakiramdam siya sa paligid. Walang ibang ingay 
maliban sa pagnguya ng binatilyo at sa kanyang 
paghinga.

“What the hell is going on?”
Sinulyapan lang siya nito na parang sinasabing ‘hindi 

mo gets?’ 
“Okay, that’s it. Get out!” Tinaasan siya nito ng 

kilay. Tuluyang naubos ang pasensya niya. “Ayaw mo? 
Sige, tatawag na lang ako ng pulis.”

Nasa bedroom ang cellphone niya. Doon na lang 
siya tatawag ng pulis. Kinikilabutan siya sa binatilyo. 

Pagbukas ni Louie ng pinto ay nagulat siya. 
Nagkandapatid-patid siya sa carpet sa pag-atras. Naging 
isang pool ng kumukulong lava ang kanyang bedroom.

“W-what the…?” 
Tinakbo niya ang front door. Hindi na lang pool 

ng kumukulong lava ang bumungad sa kanya. May 
kasama nang nagbabagang mga bato. Napaubo siya sa 
nalanghap na sulfur dioxide.

“Oh, my God! T-this can’t be happening!” Mariin 
niyang ipinikit ang mga mata. “This is a nightmare,” 
paulit-ulit niyang bigkas. Dumilat siya at muling sumilip 
sa labas. Walang nagbago.

“Shit!”
“Hoy!” Napasigaw siya at muntik nang tumalon 

palabas nang maramdaman ang tapik sa balikat. 
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Nasa harapan niya ang binatilyo, ang puno’t dulo ng 
kababalaghang nangyayari sa kanya.

Pinagkrus niya ang dalawang daliri at itinapat dito. 
“Demonyo ka. ’Wag kang lalapit! Lubayan mo ako!” 
Nagsimula siyang magdasal ng Our Father habang 
humahakbang paatras. 

Umikot ang mga mata ng binatilyo.
“P’wede ba, tumigil ka na. Hindi ako tatablan 

niyang dasal mo.”
Gusto na niyang bumunghalit ng iyak. Nanginginig 

ang mga tuhod ni Louie sa takot. Hindi siya duwag. 
Hindi siya naniniwala sa multo. Pero matindi pa sa 
bangungot ang nangyayari.

Hinila siya ng binatilyo paupo sa sofa. Hindi siya 
nakapalag. Napaungol na lang siya.

“Makinig ka. Patay ka na at ang lahat ng nakikita 
mo’y ilusyon lang.”

Nanlaki ang mga mata ni Louie. “M-mali ka. Buhay 
ako. Buhay na buhay.” Muli niyang kinapa ang dibdib 
para tiyaking tumitibok ang puso.

“Binaril ka ng isang babae. Tumagos ang bala sa 
puso mo. Patay ka na bago pa makaresponde ang mga 
pulis.

“No! That… that was just a dream. A nightmare. 
I can’t be dead!” Tumayo siya at dinuro ang binatilyo. 
“You’re lying.”

“Kung hindi totoo ang sinabi ko, paano mo 
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ipapaliwanag ang nangyari sa kuwarto mo? ’Yung nakita 
mo sa labas?”

Paano nga ba? Unless…
“Another nightmare. Tama! Binabangungot na 

naman ako.” Pumikit si Louie at sinampal ang sarili. 
Malakas. Ramdam niya ang hapdi sa pisngi. Pagdilat 
niya ay nasa harapan pa rin niya ang binatilyo.

He slapped himself  twice more, harder.
Bumuntong-hininga ito. “Tanggapin mo na lang, 

Louie. Patay ka na at ilusyon lang lahat ang nakikita 
mo.”

He paused, stared straight into the kid’s eyes—deep, 
compelling eyes. A cold draft swirled around him, 
raising goosebumps on his skin. A deafening silence 
descended over the room filling him with a sense of  
dread. Realization finally dawned on him.

Nanghihinang umupo siya sa sofa, sinapo ng 
dalawang palad ang mukha. “H-hindi siya panaginip. 
Patay na ’ko. Shit, how can I be dead?”

He’s only twenty-eight, for Pete’s sake! Marami 
pa siyang pangarap. Marami pa siyang gustong gawin. 
Hindi pa siya tapos i-enjoy ang buhay.

“So, naaalala mo na?”
Sinulyapan niya ang binatilyo at tinanguan. “What 

are you, the Grim Reaper?”
May nabasa siya tungkol sa isang cloaked figure na 

may bitbit na scythe na sumusundo sa mga kaluluwa. O 



9after dark
umaaligid sa isang taong malapit nang mamatay. But the 
boy didn’t look like one. 

“Mukha ba akong si Kamatayan?”
“You’re an angel then?”
He giggled. “No.” 
He must be in hell, Louie thought. Di nga ba’t 

napapaligiran sila ng kumukulong lava at nagbabagang 
bato?

“Isa lang din akong kaluluwa na naatasang maghatid 
ng balita.”

“Anong klaseng balita?” tanong niya.
Ngumisi ang binatilyo. “Ang mabuti pa’y ipakita 

ko na lang sa iyo.” Hinila siya nito patayo. Bago pa siya 
nakapalag ay nabuksan na nito ang front door at bigla 
siyang itinulak.

“’Wag!”
Ipinikit na lang ni Louie ang kanyang mga mata. 

Hinintay na malusaw siya sa magma. Pero sa halip na 
matinding init ang maramdaman, malamig at mamasa-
masang damuhan ang kanyang binagsakan.

“What the…?” He lifted himself  on fours. Iginala 
niya ang mga mata sa paligid. Nasa isang memorial 
park siya at ilang metro mula sa binagsakan niya ay may 
kasalukuyang inililibing.

“Nasa present time tayo. Libing mo ’yan.” 
Lumingon siya sa kanan. Nakasandal sa isang puno ang 
binatilyo. Nakasuksok pa ang dalawang kamay nito sa 
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bulsa ng pantalon.

Nagpanting ang tainga niya nang makita ito. “What 
is your problem?” singhal niya.  

“Shh!”
Ininguso nito ang grupo ng mga tao. Nakapormang 

semi-circle ang mga ito sa isang itim na casket habang 
nagmimisa ang pari. Wala pang dalawampu ang dumalo 
sa libing niya. Hindi na siya nagtaka dahil wala naman 
na siyang pamilya. Umiikot lamang ang buhay niya sa 
trabaho at mga kaibigan. 

Nakita agad niya ang mga kaopisina, mga katulad 
niyang real estate broker. Isa na roon ang best friend na 
si Tommy.

“Nagpunta sila,” anas niya. 
Maliban kay Tommy, hindi niya masasabing malapit 

siya sa iba. May ilan sa mga ito na nakasamaan niya ng 
loob. Ang pinaka-recent ay si Jacob. Pinatulan niya kasi 
ang girlfriend nito. Hindi niya kasalanan dahil sinabi 
ng babae na nakipag-break na ito sa nobyo. Malay ba 
niyang nagsinungaling ito? 

Naayos din naman kalaunan ang problema nila ni 
Jacob. At iyong babae? Alam naman nitong hindi siya 
seryoso.

So, yes, natutuwa siyang makita ang mga 
kasamahan.

Nakita rin niya si Katie, isa sa naka-hook up niya. 
Tumagal din ng isang linggo ang affair nila. Hindi 
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maganda ang paghihiwalay nila. Pero siguro talagang na-
in love lang ito sa kanya. Hindi nga ito nakatiis na hindi 
siya puntahan sa huling pagkakataon.

The rest were acquaintances and a few clients he’d 
befriended.

Natapos ang misa at naghiwa-hiwalay ang mga tao.
“P’wede ko ba silang lapitan?” tanong niya.
“Sige lang. Hindi ka naman nila makikita’t 

maririnig.”
Una siyang lumapit sa grupo ni Tommy.
“Hindi pa rin ako makapaniwalang pinatay siya. Last 

Friday lang kasama natin siya,” sabi ni Nelson. 
Gusto niya itong tapikin sa balikat, ipaalam na okay 

lang siya sa kabilang buhay.
“Well, hindi na kataka-taka. Considering that he’s a 

f*cking asshole,” dagdag nito na sinagot ng tawanan. 
What?
“Oo nga. Matagal na akong buwisit sa lalaking ’yan. 

Masyadong mayabang. Kung hindi lang galante, hindi 
ako didikit d’yan,” segunda ni Gabriel.

No!
“Tommy, ’wag kang ma-offend, ha? Alam naming 

best friend mo siya,” sabi ni Jacob.
Magalit ka. Ipagtanggol mo ako.
“Bakit naman ako mao-offend? Nagsasabi lang 

kayo ng totoo. And excuse me, inis din ako kay Louie. 
Remember, ilang kliyente ko ang sinulot niya.”
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Aba’t ang gago! Kasalanan ba niyang lumipat sa 

kanya ang ibang kliyente nito?
“Oh, well, ’yan ang tinatawag na karma.”
“Paano ba ’yan? Wala nang manlilibre sa atin tuwing 

Friday.”
“Pfft! Who needs him, anyway?”
“Yeah, good riddance to him.”
Nagtatawanan pang umalis ang grupo samantalang 

si Louie ay hindi makapaniwala sa narinig.
Dumaan sa harapan niya si Katie, may kausap sa 

cellphone.
“I know. But I couldn’t resist. Gusto ko siyang 

makita.”
Oh, Katie… Sweetheart, I’m sorry.
“Ano’ng pakiramdam ko? Eh, di masaya. Karma’s a 

bitch and he got what he deserved. Sayang nga lang at 
nagpakamatay din ’yung pumatay sa kanya. Kung hindi 
baka binilhan ko ’yun ng medal.” Katie giggled, the 
sound grating to his ears.

Louie watched as, one by one, people he knew 
walked away. People whom he thought saw him as a 
friend, someone who would sorely be missed. Turned 
out they hated him and were happy he was dead.

Lumingon siya sa kanyang puntod, sa hindi pa 
napapatag na lupa. May babalik kaya para alayan man 
lang siya ng bulaklak?

May tumapik sa kanya sa balikat. “Oras na para 
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bumalik, Louie.”

He only nodded, too stunned to speak. His mind 
reeled and his heart ached. How could he still feel pain 
in death?

Pumitik ang binatilyo. Sa isang kisap-mata ay nasa 
living room na ulit sila ng townhouse niya.

Walang-imik siyang umupo.
 “I’m sorry. Kailangan ko ’yung ipakita sa iyo para 

maunawaan mo.”
 “’Yung babaeng bumaril sa akin… kilala ko ba 

siya?”
“Si Evelyn. Teller siya ng isang bangko.”
Pamilyar sa kanya ang pangalan. “Yeah, I remember. 

Nag-encash ako ng check sa branch kung saan siya 
assigned. D’un kami nagkakilala.” Sweet and flirty. 
Hindi niya pinalagpas ang pagkakataon.

“Two weeks ang itinagal ng relasyon n’yo. When she 
became clingy and possessive, you broke up with her.”

“It was a casual affair. I’m in it just for the sex. No 
commitments. Alam niya ’yun simula pa lang. And I 
haven’t seen her for three months, for Pete’s sake!”

“May asawa siya. OFW sa Saudi.”
“Hindi ko siya pinilit na pumatol sa akin.”
“She got pregnant.”
“What?” Now that, he honestly didn’t know.
“Nalaman ng asawa niya. Hiniwalayan siya. Itinakwil 

din siya ng sariling magulang. Natanggal siya sa trabaho. 
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Ipina-abort niya ang bata. At nag-commit siya ng 
suicide pagkatapos ka niyang barilin.”

Tumiim ang mga bagang niya.
“Ikaw ang sinisi niya sa lahat.”
“It’s not entirely my fault.”
“True. Pero ikaw ang puno. Kung inisip mo muna 

ang consequences bago mo ginawa, hindi mangyayari 
ang lahat.” 

Hindi siya nakaimik.
“Marami kang sinaktan, Louie. Hindi lang mga 

babaeng nakarelasyon mo. Sinaktan mo rin ang mga 
taong nagmamahal sa kanila. Naging mayabang ka. At 
oras na para pagbayaran mo ang mga kasalanan mo.”

“So what now? Iiwan mo ba ako rito? ’Cause we’re 
in hell, right?”

Ngumisi ito. “Sinabi ko naman sa iyo. Ilusyon lang 
ang lahat ng nakikita mo. You’re neither in heaven or 
hell.”

“A-ano’ng mangyayari sa akin?”
“It’s all up to you.”
Kumunot ang noo niya. “Hindi ko maintindihan.”
“Masuwerte ka dahil isa ka sa mga kaluluwang 

binigyan ni Lord ng isa pang pagkakataon para ituwid 
ang iyong pagkakamali.” Lalong nagsalubong ang mga 
kilay niya. “P’wede kang bumalik sa lupa.”

Nanlaki ang kanyang mga mata. Bigla ay napalitan 
ng excitement ang lungkot na nararamdaman niya. 
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Tumahip ang kanyang dibdib.

“Pero may kondisyon.”
“Kahit ano papayag ako.”
“Good! Ang akala ko’y pahihirapan mo pa ako.”
Napalunok si Louie. Masyado yata siyang naging 

rash sa pagsagot. But who would say no to a chance at 
redemption?

“A-anong kondisyon ba?”
“That you will remain a virgin until the right woman 

comes along.”
Ilang segundo rin bago na-absorb ng utak niya ang 

sinabi nito. Bumunghalit siya ng tawa. “Aware ka naman 
siguro sa edad ko. I lost my virginity when I was sixteen. 
How can I be a virgin again?”

Isang makahulugang ngiti ang gumuhit sa mga labi 
nito. “Believe me you will.”

“Paano kung hindi ko mapigilan? Lalaki ako.”
Nagkibit ng balikat ang binatilyo. “’Wag kang 

mag-alala. Ang iyong vow of  celibacy ang pipigil sa iyong 
makipag-sex.”

“Teka, wala akong binitiwang vow.”
“Hindi ba’t sinabi mong payag ka sa anumang 

kondisyon makabalik lang sa lupa? It’s as good as a yes. 
At kakambal ng sagot na iyon ang iyong vow.”

Hindi siya makapaniwala. The kid tricked him.
“Habambuhay na ba akong magiging virgin?”
“Dalawang babae ang darating sa buhay mo. Nasa 
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isa ang susi ng kalayaan mo sa iyong vow. Hawak naman 
ng isa ang iyong kaligayahan. Nasa iyo kung sino ang 
pipiliin mo.”

Tumayo ang binatilyo, pinagpag ang cargo pants na 
suot. “Okay, tapos na ang oras ko. Nagawa ko na ang 
trabaho ko.” Tinungo nito ang front door at binuksan. 
Sa halip na pool ng lava ang nasa labas, nakita niya ang 
sariling yard. 

“Wait! Iiwan mo ako rito?”
“Kasasabi ko lang na tapos na ang oras ko.”
“Pero—”
“Good luck, Louie. Maging matalino ka sa 

pagdedesisyon. Nakasalalay sa pagpili mo ang 
kahihinatnan ng iyong kaluluwa.”

Sa isang iglap ay naglaho ang binatilyo.
Tinakbo niya ang pinto. Bago pa niya mahawakan 

ang doorknob ay biglang naglaho ang lahat. 
Naramdaman niya ang mabilis na pagbulusok sa 
kawalan.

Pagdilat ni Louie ng mga mata ay nasa loob siya ng 
isang puting silid.

“Louie, anak. Thank God! Gising ka na?”
Sa nanlalabong paningin ay inaninaw niya ang 

babae. Ngayon lang niya ito nakita pero pakiramdam 
niya ay matagal na niya itong kilala. “Y-Yaya?” The word 
sounded alien to him, like he hadn’t used it at all. 

The woman’s face beamed.
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Bakit ganoon? Parang may mali sa tinig niya. 

Masyadong maliit.
“Where… am I?”
“Nasa ospital ka. Tatlong araw ka nang comatose 

dahil sa aksidente. Ang akala ko’y hindi ka na 
magigising. Alalang-alala sa iyo ang daddy at mommy 
mo. Umuwi lang sila sandali,” paliwanag ng babae sa 
nanginginig na tinig.

Ospital? Aksidente?
“A-anong date po ngayon?”
“October 13.” 
“1994?”
Nangunot ang noo nito. Nagtataka siguro dahil 

sa tanong niya. Siya ma’y nalilito. Pero matindi ang 
pagnanais niyang alamin ang petsa. Mahalaga iyon sa 
kanya kahit hindi niya matandaan kung bakit.

“Oo, 1994.”
“How old am I?”
Nasa mukha ng kausap ang matinding pag-aalala. 

Dinama pa nito ang noo niya. “Anak, ayos ka lang ba?”
“Yaya, how old am I?” ulit niya.
“Louie, you just turned ten.”
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