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P A S A S A L A M A T

Ang ilan sa mga kuwento sa koleksiyon ay nailathala na sa Tomás ng 
UST Creative Writing Center and Studies, Dapitan ng The Flame 
(Faculty of Arts and Letters, UST), Likhaan: Journal of Philippine 
Contemporary Literature ng UP Institute of Creative Writing Center 
and Studies,  at  Ani ng Cultural Center of the Philippines. Walang 
hanggang pasasalamat sa UST National Writers Workshop, Ateneo 
National Writers Workshop, sa mga kasapi ng UP Writers Club, The 
UP Quill, at sa aking grupong Naratibo—mga benyu kung saan unang 
binasa para sa palihan ang ilan sa mga kuwento sa koleksiyong ito. 

Rogelio Braga
Jakarta, Indonesia
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Bona Bien

DEADLOCK.  ITO ANG unang salitang natutunan ko sa corporate 
world, naunawaan ang kahulugan at kung paano dapat gagamitin para 
ilarawan ang karanasan, ilarawan ang buhay. Paano ba naman, sa unang 
araw ko sa trabaho matapos ang apat na taon sa kolehiyo, strike kaagad 
ang unang ipinatikim sa akin ng tinatawag nila the corporate world.  Sa 
unang araw ko sa All Filipino Life Insurance Corporation,  sinalubong 
ako ng mga nagi-strike na empleyado. Hindi nagkasundo ang unyon 
at management ng kumpanya sa bargaining table na itaas ang suweldo 
ng rank-and-file employees at dagdagan ang mga benepisyo tulad ng 
midyear, Christmas, at yearly increase bonuses. 
 “Huwag mong pansinin iyang mga iyan. Basta ikaw, hindi ka 
puwedeng sumali sa unyon dahil you’re on the management side.” Ito 
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naman ang ikalawang aral na nakuha ko sa corporate world: kung hindi 
ka unyon, management ka, vice versa. Ito ang natatandaan ko habang 
pinapangaralan ako ni Ms. Dahlen, ang HRD Manager ng kumpanya. 
Hindi ko napigilan ang sarili ko na sulyapan ang sumasayaw niyang 
nunal sa pisngi na para siyang umiismid sa mga kausap niya. May mga 
galaw ang kanyang nunal: pakaliwa-pakanan kung ordinaryong usapan, 
at mahahalata mong nagsisinungaling ang damuhong manager at pataas-
pababa naman kung ang pag-uusapan ay ang unyon sa opisina. 
 “Ay sus! Magtigil ka nga, pang-kolehiyo lang ang dramang 
‘yan,” buska ni Bona nang ipagtapat ko sa kanya na ang gusto ko talaga ay 
magtrabaho sa mga sikat na istasyon ng TV. ‘Yun bang makarating ako 
ng Singapore at maging VJ ng MTV, o kaya maging sikat na newscaster. 
 “Hay naku, Bona, hindi mo kasi naiintindihan. Sabagay, 
generation gap kaya hindi mo ako ma-gets,” pagtatanggol ko. “Hindi ka 
kasi nanonood ng MTV. I’m sure ang pinapanood mo lang e Meteor 
Garden o Mari Mar!”
 “Alam mo iyan ang ipinagtataka ko sa mga kabataan ngayon, 
kung anu-anong mga kurso ang kinukuha sa kolehiyo. Tulad mo 
MassComm, putsa sa dami ng kumukuha niyan ngayon parang hindi na 
yata kayo magkakasya sa TV niyan a!”
 “Ang sakit mo namang magsalita, graduate naman ako ng UP 
Diliman ano. Tingnan mo ang presidente natin ngayon—artista noon, 
nasa tv, mahal ng masa…sikat.”
 “Kung makababalik lang ako sa kabataan ko, kukuha ako ng 
nursing. In demand ang mga nurse ngayon sa ibang bansa; baka iyon pa 
ang maging pamasahe ko papunta sa Amerika. Kaya si Michelle, nursing 
ang ipakukuha ko sa batang ‘yan.” May anak si Bona, dose anyos at sana’y 
high school na kung hindi nahinto sa Grade 3 dahil tinamaan ng sakit 
ang kidneys ng bata kaya dina-dialysis dalawang beses sa isang buwan. 
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 “Bakit makararating din naman ako sa ibang bansa. Ang laki 
yata ng hirap ko sa UP, cum laude yata ako ‘no,” ang biro ko palagi kay 
Bona. “Pang ibang bansa yata ang qualifications ko.”
 “Ay! Good luck na lang sa career mo. Talagang hindi kita 
maiintindihan, Soledad, panahon pa ni Rizal ‘yang paninindigan mo sa 
buhay. Hindi na kailangan ng degree ngayon—dahil ang kailangan ngayon 
ay diskarte—‘Skills! Skills!’ sabi nga ni Dahlen. Tingnan mo ako, college 
graduate na at nagtatrabaho pa. Pero heto, suma-sideline at nagtitinda ng 
tocino, longganisa, hotdog, AVON, So-en, pati Forever Living Products 
pinatos ko na para lang masuportahan ang pangangailangan ng anak ko 
na ewan ko ba’t sa anak ko ipinataw ang parusa yata ng Diyos sa akin! 
Mabuti pa si Erap may pangakong para sa mahihirap pero ang diploma 
ni hindi mo maibayad sa MERALCO.”
 Sa kumpanya, pareho lang kami ni Bona ng departamento, 
Policy Services Department. Trabaho namin ang humarap sa mga policy 
holder sa kanilang mga tanong, magproseso ng claims, mag-monitor ng 
effectivity ng kontrata kung nababayaran ba ng annual, semi-annual, 
quarterly, o monthly ang premiums. Policy Services Assistant Level I 
(‘But that’s supervisory level, hija’ ang paliwanag ni Ms. Dahlen) ang 
ranggo ko at si Bona naman, dahil matagal na sa kumpanya, Level V 
(‘Rank-and-file…unlike you, galing ng UP’ ang tsismis naman sa akin 
ng isang staff ni Ms. Dahlen sa HRD). Noong mga unang buwan ko pa 
lamang sa kumpanya ay malamig na ang pakikitungo sa akin ni Bona. 
Inisip ko na kaya lang ganoon siya sa akin ay dahil katatapos lang ng 
strike, hang-over sa pagiging agit sa ilang araw at magdamag sa piketlayn, 
kumbaga. Pero nang lumaon aba nagdadabog na ang bruha at nagiging 
bugnutin kapag nagkakamali ako sa page-encode ng mga policy number. 
Bitch ang luka-luka sa unang anim na buwan ko sa kumpanya. 
 “Dito sa corporate world, lahat corporate. Corporate ang attrire, 
corporate ang kilos at pagsasalita. At higit sa lahat, corporate ang kape. 
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Ang lahat ay pag-aari ng korporasyon. Puwede ba, huwag kang basta-basta 
kukuha ng kape sa coffee maker dahil tinitimpla ko iyan tuwing umaga 
para kay Boss Tsip.” Gano’n na lamang ang mga banat sa akin ni Bona 
nang mahuli niya akong kumuha ng kape isang umaga sa coffeemaker 
ng department manager namin. Inisip ko na lang kung bakit ganoon 
kagaspang ang trato niya sa akin dahil naiinggit siya. Sino nga naman 
ang hindi maiinggit e halos dalawampung taon na si Bona sa kumpanya 
pero wala pang tumaas sa kanya kundi sahod at ang plucked na kilay. 
E, ako na bagong pasok at katatapos pa lang nang kolehiyo, supervisor 
kaagad. Napawi lamang ang ganoong pag-iisip ko na naiinggit sa akin 
si Bonan nang mapagtanto ko na ano nga naman ang ikaiinggit sa akin 
ng bruha, di hamak na barya lang ang sinasahod ko kumpara sa kanya. 
Dahil sa CBA nila’y taun-taon na tumataas ang sahod niya. Huli na nang 
malaman ko na Supervisor ang ranggo ko pero ang sahod ko pang-rank-
and-file. Ginawang ‘supervisory’ kuno para hindi ako makasali sa unyon. 
 Impiyerno noon ang bawat araw na papasok ako sa opisina. 
Sige ang kalampagan ng mga puncher, stapler, tape dispenser at sige ang 
parinigan naming dalawa, mga palipad-hangin na punong-puno ng mga 
pigil na panggigilgil sa galit. Sa simula, ayaw ko siyang patulan dahil 
matanda na at ano naman ang mapapala ko sa isang hindi nagtapos sa 
UP. Sa sobrang sama ng loob ko kay Bona sa mga panahong iyon, nag-
isip-isip na rin akong mag-resign dahil hindi ako makapagtatrabaho 
sa ganoong environment na kinamumuhian mo ang katrabaho mo. Sa 
bandang huli naisip ko, teka, bakit ba ako magre-resign e di nanalo ang 
gaga. Naisip ko na pahihirapan ko si Bona na mapaalis ako at hindi 
magiging madali ang lahat para sa kanya. 
 Hindi ko rin maintindihan ang mga pag-uugali ng mga 
empleyadong matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Halos araw-
araw may naririnig akong tsismis tungkol sa akin. Kesyo hindi na raw 
ako virgin dahil taga-UP raw, sipsip daw, nagmamarunong e kabago-
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bago pa lang sa kumpanya at marami pa raw kakaining bigas, at marami 
pang iba mula sa suot kong sapatos hanggang sa baon kong ulam 
tuwing tanghalian. Ganoon daw talaga sabi ni Mommy kapag bago ka 
sa kumpanya, pag-iinitan ka ng mga matatandang empleyado, kumbaga 
sa Magnolia Ice Cream, ‘Flavor of the Month’ ka. Pero sabi ni Mommy, 
huwag daw akong susuko. Tiisin ko lang daw dahil ganoon din ang 
ginawa niya noong bago siya sa kumpanya kung saan siya nagretiro 
matapos ang halos forty years. Sa kumpanya ring iyon niya nakilala si 
Papa, ang mga ninong at ninang ko ay mga ka-opisina rin nila ni Papa. 
Ganoon daw talaga sabi ni Mama, sa ‘totoong buhay’, kapag kumikita ka 
na at patuloy ang pangangailangan mong kumita kailangan matuto kang 
magtiis at makibagay.
 “Just don’t mind their insecurities. Alam mo kasi karamihan 
sa mga iyan ay miyembro ng unyon. Look at our union members, 
humuthot lang sa kumpanya ang alam ng mga iyan. Ang iba riyan hindi 
pa nakapagtapos ng kolehiyo, nakapasok lang dito dahil hindi pa uso ang 
Human Resources and Development twenty years ago,” payo’t paliwanag 
sa akin ni Ms. Dahlen habang tumataas-baba ang nunal niya sa kaliwang 
pisngi. 
 Lumaon at nagsawa rin ang lahat. May bago na naman silang 
pinuntirya, isang bagong pasok sa Accounting Division. Pero si Bona 
ganoon pa rin, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo sa akin. Minsan 
gusto ko na siyang komprontahin ngunit natatakot pa rin ako kanya. 
Palaban kasi ang hitsura ni Bona. Nakakatakot. Makapal ang make-
up, pulang-pula ang mga labi sa lipistik, mataas magtakong, at higit sa 
lahat ang bunganga, walang pinipiling taong pakakawalan ng masasakit 
na salita. Noon gano’n ang tingin ko kay Bona. Ganyan naman talaga 
tayong mga tao, kapag hindi natin kilala kailangan husgahan ayon sa nais 
natin silang makilala. Hindi ko pa nakikilala nang lubos si Bona noon. 
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 Kung paano kami nagkabati ni Bona ay isang alaala na babaunin 
ko habang ako’y nabubuhay at habang ang alaala niya’y nananatili sa aking 
dibdib. Sabado at walang pasok nang sugurin ko ang third, and probably 
my last La Salle boyfriend sa OJT niya sa isang accounting department 
ng isang dialysis center sa Aurora Boulevard. Hindi ko na nga matandaan 
ang  pangalan niya pero sigurado ako  na pamangkin daw siya ng may-
ari ng center. Nagkakilala kami nang minsang madaan ako sa Starbucks 
sa Vito Cruz. Nilapitan ako ng gago at nag-alok ng frapuccino at ng 
kanyang pangalan. Matapos ang mahabang kuwentuhan mula sa concert 
ng Eraserheads hanggang pagkabuwisit niya kay Erap, hayun ‘kami’ na 
kinagabihan. Tingnan mo nga naman, kung gaano kabilis lumamig ang 
mga kape sa Starbucks ay ganoon din ang pananabik namin sa isa’t isa. 
Gusto ko nang wakasan noon ang mahabang relasyon na umabot sa 
mahigit tatlong semesters na pagbuno niya sa mga back-subject niya sa 
De La Salle. Nakarating kasi sa akin ang balitang nalulong sa ecstasy 
ang loko. Akala ko noon tapos na siya sa bato ‘yun pala iba na naman 
ang pinuntirya. Binantaan ko siya na kapag gumamit pa siya ng hindi 
‘natural’, isplit na kami. Nakarating din sa akin na may nilalanding babae 
sa Friendster niya ang gago. Pareho lang sila ni Erap, lasenggo, babaero.
 Nang makarating ako sa bukana ng center, napatigil ako sa 
amoy. Nanonoot sa ilong ko ang panghe sa loob ng dialysis center. Shit 
hindi ko yata makakayanan ang amoy sa lugar na ito, bulong ko sa sarili. 
Maraming sofa sa loob ng center at napalalamutian ng mga nakasabit 
na dextrose ang silid. Luminga-linga ako sa paligid baka makita ko ang 
hinayupak. Puting-puti ang pintura sa dingding. Bukod pa riyan ay 
malamig sa loob dahil limang airconditioning units ang nakabukas. May 
tatlong TV na pinanonooran ng mga taga-bantay ng mga pasyente dahil 
nga ang proseso ng pagda-dialysis ay maghapon. Kapansin-pansin din 
ang mga pasyenteng iniwanan ng kanilang mga bantay. Napansin ko na 
madali lang naman kapag dina-dialysis ang pasyente: nakaupo lang sa 
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sofa o kaya sa malambot na kama habang isinasagawa ang proseso ng 
paglalabas ng dumi sa katawan. 
 Lumapit ako sa front desk assistant at tinanong kung duty ang 
boyfriend ko. Sa suwerte niya sa araw na iyon ay hindi pumasok ang 
hinayupak. Sa bigat ng dala-dalang galit ng dibdib ko dahil isa na namang 
relasyon ang puputulin, napaupo na lang ako sa isang sofa. Hindi ko 
napigilan at napaiyak na lang ako. Pilit kong pinigilan ang pagngalngal 
at nagkunwari na humihikab lamang dahil nakatakip ang isa kong palad 
sa aking bibig. Siyempre, mahihiya naman ako sa mga taong naroroon at 
magtataka kung bakit may umeeksenang parang nasa isang music video 
sa MTV with matching background music ng Backstreet Boys na ‘Ill 
Never Break Your Heart’ sa loob ng kanilang center. 
 “Hoy! Bruha, tama na ‘yang drama mo.” May narinig akong 
boses sa likuran ‘sabay ng isang tapik sa balikat. 
 “Bona?” Hindi ako makapaniwalang sa laki ng mundo ay doon 
ko makikita ang dahilan kung bakit mabibigat ang aking mga paa sa 
tuwing umagang gigising ako’t papasok sa opisina. “Bona Bien, ikaw nga 
ba iyan?” Hindi pa ako makapaniwala. 
 “Medyo.” Nagulat ako sa pakikitungo sa akin ni Bona sa araw na 
iyon. Inisip ko na ganoon siguro talaga ang timpla ang ugali niya sa labas 
ng opisina. 
 Niyaya ako ni Bona sa isang banda kung saan nakapuwesto ang 
anak niya. 
 “Dito dina-dialysis ang anak ko. Halika doon, chika tayo. Kanina 
pa kita nakita pagpasok mo pa lang dito. O, ano ang drama mo?”
 Sa mga oras na iyon ay hindi ko pa kakayaning pag-usapan ang 
tungkol sa amin ng boyfriend ko—at higit sa lahat, ang ikuwento ito 
kay Bona. Isang dakilang bungangera yata ang bruha. Takot ko lang na 
baka pagdating ng Lunes alam na ng buong opisina ang kuwento ng love 
life ko. Pero nakuha ni Bona ang aking pagtitiwala nang makita ko ang 
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kanyang anak. Hindi talaga siya ang nakasungkit ng aking tiwala kundi 
ang habag sa kanyang anak. 
 “O, Michelle, may bisita ka.” 
 “Magandang umaga po.” Bati ng anak ni Bona na nakahiga sa 
isang malambot na sofa. Nakatarak sa puson niya ang samu’t saring tubo 
na dinadaluyan ng dugo, gamot, at duming papalabas sa katawan. 
 “Say hello to Tita Solly.” Napangiti lang ako at kumaway 
pabalik kay Michelle. Lihim kong tinapunan ng tingin ang mga tubo na 
nakakabit sa katawan niya. 
 “Huwag kang mag-alala, Tita Solly, hindi naman po masakit 
‘yan.” Napansin ni Michelle na nakatingin ako sa mga tubo. Pinaupo ako 
ni Bona sa tabi niya at niligpit ang mga balot ng McDonald’s burgers at 
french fries na ipinakain kay Michelle. Gano’n daw talaga kapag dina-
dialysis, pakakainin muna ng mga ipinagbabawal ang mga pasyenteng 
hindi na gumagana ang mga bato. Ilalabas naman daw ito pagkatapos 
ng proseso. Pero sa mga araw sa pagitan ng dialysis, bawal kumain ng 
maalat at mamantika. Ang bato kasi ang naglilinis ng dugo bago ito 
umikot sa ating buong katawan. Kapag hindi na gumana ang ating mga 
bato, mamamatay sa pagkakalason ang maysakit sa bato dahil kakalat 
ang lason sa buong katawan niya, kaya hinahalili ang dialysis sa dapat na 
naging trabaho ng mga bato sa katawan. Imbes na umihi para ilabas ang 
dumi na nasasala sana ng dalawang kidneys, sa tubo ito pararaanin, sa 
tulong ng dialysis. Natanggalan na ng dalawang bato si Michelle. 
 “Alam ko kung bakit namumugto ang mga mata mo.” Sa simula’y 
hindi ako nagbigay ng anumang tugon sa kanya pero matapos ang ilang 
himas sa balikat ko at pag-alò, namalayan ko na lamang na umiiyak na 
ako sa balikat ni Bona at isinisiwalat ang mga pangyayari. 
 “Ay sus! Tama na nga ang iyak!”
 Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Si Michelle naman ay abalang 
nanonood ng paborito niyang MTV, ‘Artist of the Month’ noon ang 
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paborito niyang Backstreet Boys. Binulatlat ko kay Bona ang lahat-lahat 
ng mga hinaing ko sa boyfriend ko. Nakinig naman siya at nahinuha 
kong tapat naman siya sa pakikinig. 
 “Ganyan talaga ang buhay, Soly. Tingnan mo ako, heto bigo 
rin. Hiniwalayan ko ang tatay ni Michelle nang malaman kong may 
kinakasama pala itong iba sa Amerika. Nagpunta noon ang gago sa 
Saudi para magtrabaho. Makalipas ang walong buwan hindi na sumulat. 
Hindi na nagpadala ng pera. Huli na nang malaman kong may ka-live-
in na pala ang mokong na iyon at lumipad na patungong Amerika.
Kinati siguro ang bayag sa init sa Saudi kaya hindi nakapagpigil at 
pinatos ang kalabit ng luka-lukang nurse. Filipina pa man din, hindi 
na nakonsensiya.” Pagtatapat ni Bona, dinig sa kanyang pagsasalita ang 
tapang ng kanyang pagkatao. “Sabagay, si Erap nga ang daming babae.” 
Natawa kami pareho.
 “Bakit hindi mo ipinaglaban? Dapat nagsampa ka ng demanda.”
 “Isa lang akong abang empleyada,” napangisi pa si Bona nang 
sambitin ang ‘abang empleyada’. “Minimum wage lang ang sinasahod 
ko sa kumpanya noon dahil wala pang CBA. Naisip ko na rin iyan, 
maraming beses na pati ang habulin ang remittance pero ayaw ko ng 
gulo at gastos sa mga abogado. Wala naman daw magagawa ang ahensiya 
na nagpadala sa kanya dahil lumipad kaagad ng Estados Unidos at isa pa, 
noong mga panahong iyon kailangan ni Michelle ng atensiyon.” Siguro 
kung wala lang doon ang bata’y hindi lang ‘atensiyon’ ang sasabihin niya, 
idadagdag pa ang ‘Kinse mil kada dalawang linggo!’
 Napansin kong hindi kumportable si Bona sa daloy ng usapan 
sa harap ng bata. Tanghaling-tapat at may limang oras pa ang hihintayin 
para ma-discharge si Michelle sa center. Ipinagpatuloy namin ang 
kuwentuhan sa reception dala ang isang balot ng butong pakwan. 
 “Ganyan talaga ang kalakaran ng buhay ng tao, Soly. 
Magkakatagpo kayo tapos magkakahiwalay.” Sa una’y hindi ko makita 
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ang katapatan ng kanyang mga salita dahil sa nakilala kong pagkatao 
niya sa opisina. Hindi ako sanay na ganoon ang klase ng mga salita ang 
lumalabas sa bibig niya. Pero naaaliw ako sa kanya kung magseryoso, 
para lang siyang nagkakalat ng tsismis. 
 “Siguro parating na rin ang panahon na hindi na ako maniniwala 
sa mga rela-relasyon.”
 “Ang bata mo pa para sa ganyan, Soly.”
 “Hindi na nga ako naniniwala sa kasal, e. Marriage is just an 
economic arrangement, di ba?”
 “Taga-UP ka nga, ganyan ang isip ng mga tao du’n, kahit noong 
panahon namin, kahit noong panahon ng Martial Law. Masyadong 
maraming iniisip na kung titingnan mo ay hindi naman dapat pag-
aksayahan pa ng panahon at lakas dahil hindi naman kailangan sa buhay.”
 “Ay! Bakit napaka-partikular mo sa eskuwelahan?”
 “Ganyan-ganyan din ako mag-isip noong kabataan ko. Ito 
ang tandaan mo, Soly, kapag naranasan mo na ang kumita ng pera at 
mabatid mo na ito lang ang sangkap para mabuhay ka, mababakli rin 
mga paniniwala mong ‘yan.”
 Patuloy ang pagpasok ng mga pasyente. May mga naka-
wheelchair habang hawak ang dextrose na may tubong nakatarak sa 
namamanas na puson. May mga bata, matanda, at mga ka-edad ko. 
Nalilingat ako minsan at napapatingin sa kanila habang nakikinig kay 
Bona. 
 “So, ano ang paniniwala mo noon? Hippie ka ba? Existentialist? 
Atheist? O Komunista?”
 “Gaga, walang ganyan sa Lyceum.” Masyado akong nasabik sa 
mga sasabihin ni Bona. Nalaman ko rin na kahit papaano’y mayroon pala 
kaming pagkakatulad. “Narinig mo na ba ang Pilosopiya ng Dalawa?”
 “Ano? Hindi pa. Sino ang pasimuno nu’n?”
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 “Talagang hindi mo pa naririnig iyon dahil ako ang pasimuno 
nu’n.” Natawa si Bona na parang nambubuska. “Naniniwala kasi ako 
nu’n na lahat ng bagay ay nilikha sa dalawa. O di ba ako lang nakaaalam 
niyan?
 “Nilikha ng Diyos ang lahat sa dalawa. Tingnan mo, may langit 
at lupa, may masama at mabuti, may babae at lalaki, may asawa at bana, 
may lamig at init. Tingnan mo iyang katawan mo, kapag hinati mo iyan 
nang patayo mula ulo hanggang sa mga paa, makikita mong magkapareho 
ang mga mata mo, butas ng ilong, baga, kidneys, mga paa, mga kamay sa 
magkabilang bahagi na hinati sa dalawa. So, hayun, iyon ang pilosopiya 
ko.”
 Marami pang naikuwento si Bona Bien tungkol sa kanyang 
pilosopiya. Sabi pa nga niya, nagsimula raw ito sa kanyang pangalan.
 “Buti na lang mabilis na na-annul ang kasal namin.”
 “Bakit naman?”
 “Dahil kung nagkataon, Mrs. Bona Busoy pa rin ako hanggang 
ngayon! Ipinangutang ko pa ang gastos sa annulment na ‘yan.”
 “Oo nga, ang lansa ng pangalan. Hindi magandang combination.”
 Maraming Sabado pa ang nagdaan at naglagi na ako sa dialysis 
center. Maghapon kami kung magkuwentuhan ni Bona na para bang 
hindi kami nagkikita araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes sa 
opisina. Minsan, nanonood kami ng sine sa Megamall o kaya nagwi-
window shopping at doon nalaman ko na mahilig pala siya sa mga Louis 
Vuitton bag. Pareho naman kaming ‘can’t afford’ ng mga bag ni Vuitton, 
pero sapat na sa amin ang sipat-sipatin na lang ang mga ito. Nalaman ko 
rin na pareho pala kaming mahilig sa mga pelikulang Hollywood. Hindi 
naman problemang iwanang mag-isa si Michelle sa center.
 Malimit din naming pag-usapan ang tungkol sa trabaho. 
 “Iyan ang hindi ko ipagpapalit, ang trabaho ko sa All Filipino 
Life Insurance Corporation. Noon, maraming beses din akong 
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nagtangkang umalis at mag-resign. Alam mo ba noon, halos barya ang 
ipasahod ng kumpanya. Tumaas lang nang magkaroon kami ng unyon at 
magka-CBA. Naisip ko naman kung magre-resign ako ngayon, sinong 
kumpanya ang kukuha sa akin sa tanda kong ito? Mahirap pa ngayon 
ang kumpetisyon, maraming graduates taun-taon. Ang iba nga sa kanila, 
halos magkumahog sa paghahanap ng trabaho. Hay! Kung kailan pa 
ako tumanda saka ko lang naisipan ang mag-resign.” Malalalim ang 
mga buntong-hininga ni Bona kapag pag-uusapan na ang hindi niya 
pagplano sa kanyang buhay-empleyado, sa kanyang career.
 Mula noon naging maayos na ang naging relasyon namin 
ni Bona sa opisina: kuwentuhan, tsismisan, at natutunan ko na ring 
magtinda ng mga panty, AVON, tocino, longganisa, at iba’t ibang raket. 
Ang La Salle boyfriend ko? Para ring bulang naglaho. May nasagap na 
tsismis si Bona na nang malaman nito ang napapadalas na pagdalaw ko 
sa Center e nagpalipat na ng ibang branch ang mokong. Simula nu’n, 
nangako ako sa sarili na never, never na akong papatol sa lalaking mag-
aalok ng frapuccino at ng kanyang pangalan sa Starbucks, na sa huli’y 
hindi ko rin naman pala matatandaan. 
 
HIGH SCHOOL NA dapat ngayon si Michelle. Grade three siya nang 
magreklamo sa sakit sa puson. Sa una, akala ko UTI lang kaya napabayaan, 
makukuha naman daw kasi sa painum-inom lang ng tubig at buko juice. 
Pero isang araw umuwi nang maaga si Michelle galing sa eskuwelahan, 
sumasakit daw ang balakang niya. Kinagabihan namanas na ang buong 
katawan.” Napahinto si Bona habang nagkukuwento sa reception, isang 
Sabado iyon ng aming pagkikita. May mga butil ng luhang namimintog 
na bumagsak sa gilid ng kanyang mga mata. Doon ko nakita si Bona 
na umiyak. Hindi pala siya ganoon katatag—at katapang—tulad ng 
pagkakakilala ko sa kanya. 
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 “Halos tatlong taon nang dina-dialysis si Michelle. Naawa nga 
ako sa kalagayan ng anak ko. Ay sus, ano ba ito naiiyak na ako…” Sa mga 
panahong iyon ay namamanas si Michelle mula puson pababa sa kanyang 
mga binti. Minsan naikuwento ni Bona, isang umaga at nagsisigaw ang 
bata sa kanyang higaan. Takot na takot daw si Michelle. Nang malapitan 
ito ni Bona, nagtutubig ang ilalim ng hita ng bata. Kuwento ni Bona 
na humihikbi siya habang pinupunasan ang tubig na tumulo’t kumalat 
hanggang sa ilalim ng kama. Hindi niya ipinahalata kailanman ang 
habag sa harap ng kanyang anak. 
 “Dialysis ang bumubuhay kay Michelle. Kung makalimot ako 
ng isang Sabado, hindi ko alam kung anong mangyayari, baka umakyat 
na ang lason sa utak niya.” Sa bawat dalaw nina Bona at Michelle sa 
center, nagluluwal sila ng mahigit sa labinlimang libong piso, kasama na 
rito ang gamot, bayad sa center, at dugo. 
 Minsan pumapasok sa isip ko kung paanong nagagawa ni 
Bona ang mangalap ng ganoong halaga. Isa siyang rank-and-file, paano 
siya nakabubuno ng ganoong halaga? “Minsang umakyat sa ulo ko 
ang siphayo at stress sa paghahanap ng pera, naisip ko na ring ibenta 
ang isang bahagi ng aking katawan dahil wala na akong maipagbili o 
maibenta!” Biro ni Bona nang mangahas akong magtanong. 
 Isang araw nagkaroon ng pulong ang mga empleyado, ipinatawag 
ng unyon. Palaging lunch break kung magmeeting ang unyon kaya mag-
isa na naman akong kumain sa pantry dahil dumalo rin si Bona sa pulong 
na napakahalaga raw.
 Nang matapos ang pulong, balisang bumalik sa mesa niya 
sa Bona. Gusto ko sanang magtanong kung ano ang balita ngunit 
nangamba akong baka isipin ng mga makaririnig na nage-espiya ako 
para sa management. Management kasi ako. Ngunit si Bona na rin mismo 
ang nagbukas ng mga napag-usapan sa pulong. 
 “Soly, leche talaga mukhang magkaka-strike ulit.”
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 “Bakit? Magtataas na naman ba ang demand ang unyon sa 
sahod at benefits?”
 “Mas malala pa ang isyu.” Napabuntong-hininga si Bona, ang 
lalim na para bang hinugot pa sa kanyang kaluluwa. “Magkakatanggalan 
daw.”
 Nandilat ako sa gulat. Sa narinig ko, hindi ako natakot para 
sa aking sarili dahil kung sakaling matanggal ako sa opisina, may 
malilipatan ako. Malakas ang kumpiyansa ko sa sarili na mas malaking 
oportunidad ang naghihintay sa akin sa labas ng All Filipino Life 
Insurance Corporation. Kaya lang naman ako nananatili sa opisina dahil 
kumportable na ako sa samahan namin ni Bona. Naisip ko ang magiging 
kalagayan ni Bona, paano na kaya ang dialysis ni Michelle kung sakaling 
mawalan siya ng trabaho?
 Ilang gabi rin akong hindi nakatulog at palaging binabagabag 
ng tanong kung paano na kaya si Bona at ang kanyang pamilya.
 Isang tanghali nagtungo sa opisina ni Ms. Dahlen. 
 “Saan mo naman narinig ‘yan?” Nagulantang na tugon ni Ms. 
Dahlen. “Talaga namang pinaiinit ng members ng unyon na iyan ang 
ulo ko. Sa palagay ko’y kay Bona mo nasagap ang balitang tanggalan. 
Naobserbahan kong nagiging malapit ka na sa babaeng iyan. Hay! Hindi 
magandang makihalubilo ka sa kanila. Lumang sistema ang kinalakhan 
ng mga iyan.”
 Ganoon na lamang kung ituring ni Ms. Dahlen ang mga kasapi 
ng unyon, mga ‘iyan’.
 “Lumang sistema?”
 “Ano pa e di nasanay iyang mga iyan na para bang nagtatrabaho 
sa gubyerno ng Pilipinas. Sige, aaminin ko na sa iyo, Soly, magkakaroon 
ng tanggalan sa kumpanya.”
 Nagulantang ako sa mga salitang iyon ni Ms. Dahlen. Ngunit 
ang mas ikinagulat ko ay parang bale-wala lang sa kanya ang magsabi na 
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may mga matatanggal sa kumpanya. Hindi yata niya naisip na marami sa 
mga ‘iyan’ ay mawawalan ng trabaho at isa na riyan si Bona Bien. 
 “Hindi mo kailangang mangamba. Iyong matatanda na at hindi 
upgraded ang skills ang matatanggal . Voluntary retirement ang bagay sa 
mga iyan.”
 “Pero bakit kailangan nating magtanggal?”
 “Simple lang. Hindi na kaya ng kumpanya na pasuwelduhin pa 
ang mga inutil na empleyadong iyan na mababa at minsan ay walang 
productivity sa kanilang mga trabaho. Some of them are performing 
tasks that are overlapping. Tulad ninyo ni Bona. You can do it alone. 
MIS Department can create programs to automate the processes and all 
Bona’s tasks.”
 Siguradong talsik si Bona, naisip ko. 
 Sumandal si Ms. Dahlen sa malambot niyang upuan at ipinatong 
ang mga kamay sa mesang halos maaari nang maging salamin sa kintab. 
Marahan siyang nagpaliwag. “Nalulugi ang kumpanya, Soly. Marami 
nang pumasok na foreign companies sa bansa. Masyado nang mahigpit 
ang kumpetisyon sa industriya. Kailangan natin ng mga competitive 
individuals na katulad mo.” May pampalubag-loob lagi sa akin sa Ms. 
Dahlen. “And this is a confidential information. Iyan ang isa sa mga 
benefit mo kapag management ka: may access ka sa mga confidential 
matters.”
 At hindi nga nagkamali ang mga banal na salita ni Ms. 
Dahlen. Nagkaroon ng malawakang tanggalan sa opisina. Isa sa mga 
natanggal si Bona. Naging magulo ang takbo ng linggong nag-strike 
ang mga empleyado. Idineklara ng NLRC na illegal ang strike. Naroon 
na nailipat ang operations ng aming opisina. Nagkaroon pa ng habulan 
ang mga pulis at ibang empleyadong sumama sa strike dahil binato raw 
ng mga empleyado ang mga salaming bintana ng opisina. Nag-hunger 
strike din ang mga opisyales ng unyon. Sa bandang huli ay nanaig din 
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ang management. Wala na raw talagang budget ang kumpanya para sa 
maraming empleyado sa payroll. At lay-off lang ang pinakamabisang 
paraan para matapos ang problema at walang maging talunan sa 
management man o sa unyon. ‘Business process re-engineering,’ sabi ni 
Ms. Dahlen, ang dulas sa dila, ang suwabe sa pandinig, parang totoong-
totoo, kasing totoo na si Erap ay para nga sa mahirap na binabanggit 
palagi sa tv. Isipin na lang daw ang mga kawawang policy holders kung 
sakaling malugi ang kumpanya at magsara. Sa bandang huli’y pumayag 
na rin ang iba sa voluntary retirement. Ngunit may mangilan-ngilan, ni 
piso walang natanggap dahil probationary, dahil contractual. Si Bona, 
ayon sa kuwento ng pangulo ng unyon, ay nakakuha ng retirement sa 
kumpanya at company benefits sa mga natanggal dahil sa retrenchment. 
 Mula noon hindi ko na nakita si Bona. Mga ilang linggo rin 
akong nagpabalik-balik sa center ngunit hindi ko na siya nakita pang 
muli. Doon ako nangamba. Paano na kaya si Michelle? Nagpatuloy kaya 
siya sa dialysis o baka dahil sa kahirapan ng buhay nila lalo na’t natanggal 
sa trabaho si Bona ay hindi na siya nakapagpatuloy sa pagdalaw sa center? 
Doon ko napagtanto na ganoon na lamang ang bigat ni Bona sa akin 
bilang isang kasama sa trabaho, bilang kaibigan sa otso-oras na araw-
araw na ginugugol sa opisina, sa katabi sa kabilang mesa. Minsan talaga 
makikita mo lang ang halaga sa iyo ng isang tao sa opisina kung wala na 
siya, nag-resign, na-endo, o na-retrench.
 Dahil nga matagal ang naging pagsasama nina Bona at ng 
ilang nalalabing empleyadong ‘survivors’ ng tanggalan, sinubukan kong 
magtanung-tanong sa kanila kung saan nakatira si Bona. Isang taga-MIS 
Depertment ang nakapagbigay ng address ni Bona. Hindi ko hinayaan 
na magtapos ang linggo na hindi napupuntahan si Bona. Nang dumating 
ang Biyernes nag-VL ako. Hinanap ko kung saan nakatira si Bona. Ayon 
sa address na ibinigay, sa bahaging Commonwealth Avenue sa Quezon 
City sila nakatira. Mahirap palang pumasok sa lugar nila. Sumakay ako 
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ng dalawang traysikel tapos naglakad ng ilang kanto at nagtanung-
tanong. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon at ganoon 
na lamang ang paghahanap ko kay Bona. 
 Nang marating ko ang kanto na isinasaad sa address, nagtanong 
ako sa nagtitinda ng banana que kung saan ba ang bahay ni Bona. 
Pinangunahan na ako nu’n ni Bona na kung magagawi raw ako sa kanila, 
huwag ko raw ikagulat kung siya’y kilala sa kanilang si “Bona, ‘yung 
hiwalay sa bana.”
 Magulo ang lugar nina Bona. Maraming bata ang nagtatakbuhan 
sa lansangan. Maraming dyip ang nakaparada sa gilid ng kalsada, ganoon 
din ang mga tambay sa mga kanto na nagkalat, parang mga kalat, na 
naghihintay na lamang kung sino ang dadampot sa kanila at isakay sa 
trak ng basura. Espaltado ang kahabaan ng kanto nila Bona, may mga 
bahay na konkreto at mayroon namang barung-barong. 
 “Soly?” May tumawag mula sa likuran ko. 
 “Oy, Bona!” Halos hindi ako makapagsalita sa galak nang makita 
ko siya. “Ang hirap namang hanapin ng bahay ninyo buti na lang at nag-
appear ang ganda mo.”
 “Tara, pasok ka rito,” itinuro ni Bona ang bahay  niya. Hindi 
naman kalakihan ngunit kung ikukumpara ito sa kanyang mga kapit-
bahay makikita mong kahit papaano’y nakaaangat siya sa buhay dahil 
gawa ito sa konkreto at may mga bagong yero.
 “O, si Michelle nga pala? Apat na buwan ko na rin siyang hindi 
nakikita?”
 Napangiti si Bona at sinabi niyang nasa Amerika na si Michelle, 
kinuha ng kanyang ama at doon daw ipagagamot dahil baka sakaling 
may magagawa pa ang kidney transplant. Natuwa naman ako sa kanyang 
balita. 
 “Naku, baka sa susunod na buwan pa ang balik nu’n. Ewan ko 
basta babalik iyon.”
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 “Buti naman pinayagan mong kunin ng ama niya ang bata?”
 Hindi na muling tumugon si Bona bagkus ikinuwento niya 
ang bagong bisnis na pinasok. Malaki na raw ang kita niya ngayon, 
mas malaki kaysa sa sinasahod niya noon sa kumpanya. Natapos ang 
aming kuwentuhan sa All Filipino Life Insurance Corporation at sa mga 
pangangamusta sa mga dati niyang kasama sa opisina. 
 Lumipas ang ilang buwan at nagpatuloy ang pagkikita namin 
ni Bona tuwing Sabado: nanonood ng sine, kuwentuhan, pasyal. Minsan 
naitatanong ko sa kanya kung kamusta na ang kanyang anak ngunit 
sasagot lang siya na “Okay lang” at babaguhin ang usapan. Madalang na 
naming mapag-usapan si Michelle. 
 Minsan isang tanghali  habang namimili kami ni Bona ng tela 
sa Ylaya sa Divisoria, bigla na lamang siyang tumumba at nawalan ng 
malay. Mainit ang panahon noon at marahil, dala iyon ng alinsangan na 
hindi niya nakayanan. Natakot ako noon dahil namumutla si Bona at 
napansin kong minamanas ang kanyang mukha. Agad ko siyang isinakay 
sa taksi at inuwi sa bahay. 
 Nang makarating kami sa kaniyang bahay ay unti-unti na 
siyang nagkakaroon ng malay. Sabi niya’y maayos na raw ang kanyang 
pakiramdam at maaari na akong umalis. Dahil nga sa kaniyang kalagayan 
ay tumutol akong iwanan siya. Ngunit halos nagsusumamo siyang umalis 
na ako, kaya nagdesisyon na rin akong umalis at bitbitin ang aking mga 
pinamili. 
 Natatandaan kong kaarawan ko nang uling dumalaw ako kina 
Bona. Hindi lang sa okasyon ng aking kaarawan kaya’t napadalaw ako sa 
kanya. Bukod du’n ay may maganda pa sana akong ibabalita. 
 “Hay! Bona, guess what?” Bati ko sa kanya pagbukas niya ng 
pinto. Nagulat ako sa Bona na tumambad sa akin. Sa una’y hindi ko 
siya makilala dahil lumubog nang husto ang kanyang mga mata at halos 
patpatin na. Naka-duster siya at nakita kong nakapatong ang kamay niya 
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sa puson niya at tila may hawak na nakadikit sa kanyang katawan. Para 
bang may nakatali sa kanyang puson. Namamanas pala ang bahaging 
iyon ng kanyang katawan. 
 “Ano’ng nangyari sa iyo?” May gulat kong tanong. Hindi siya 
nakapagsalita at umiling-iling na naiyak sa harapan ko. May mga sinasabi 
siya ngunit hindi ko maintindihan dahil nagsasalitan ang mga salita at 
ang kanyang pag-iyak. Iyak nang iyak si Bona sa aking harapan. Hindi 
ko na rin napigilan ang aking sarili at napaiyak na rin ako.
 “May sakit ako sa bato, Soly,” paliwanag ni Bona. 
 “Gaga paanong nangyari…Hindi naman nakahahawa si 
Michelle, di ba?”
 Napaupo si Bona sa sofa at binuksan ang electric fan dahil unti-
unting umiinit ang loob ng bahay dala ng alinsangan ng katanghaliang-
tapat. 
 “Nang matangggal ako sa trabaho, doon nagsimula ang kalbaryo 
ko at ni Michelle. Dahil nga sa hindi ako sumusuweldo, natigil ng isang 
visit si Michelle sa dialysis center. E, yung natanggap kong benefits sa 
kumpanya, ilang buwan lang naming nagamit iyon. Pinambayad ko pa sa 
credit card ‘yong iba.”
 Nakamata lang ako kay Bona habang nagsasalita.
 “Hindi kinuha ng tatay niya si Michelle, Soly. Wala rin siya sa 
Amerika.” Natigilan si Bona at matagal bago muling nakapagsalita. “Patay 
na si Michelle, Soly. Namatay siya matapos mag-lapse ng dalawang visits 
sa center.”
 Bumigat ang pakiramdam ko na para bang may humarang sa 
aking paghinga sa pag-amin ni Bona. “Paano nangyari iyon, Bona?”
 “Nang matanggal ako sa trabaho, halos mabuang ako sa 
paghahanap ng perang pang-dialysis. Nangamba ako nang mag-lapse 
ng isang linggo. Natanggal ako sa AVON dahil hindi ako nakapag-remit 
ng collection. Hindi ko naman mahagilap ang tatay ni Michelle dahil 
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hindi ko alam kung saan hahanapin. Sinanla ko ang tv, kalan, mga alahas, 
lipistik pati mga AVON kong panty at bra na pinakaiingat-ingatan ko sa 
aparador na hindi ko pa nagagamit ay naibenta ko para lang madialysis 
si Michelle.”
 “Pe-pero bakit ka tinamaan sa bato?” Tila hindi narinig ni Bona 
ang aking tanong at nagpatuloy siya sa pagsasalita. 
 “Nang wala na akong maibenta at maisangla, tinawagan ko si 
Myrna ‘yung nagpapautang ng five-six sa Accounting, tinanong ko siya 
kung saan sa Monumento iyong sinasabi niyang clinic sa maaari kang 
magbenta ng isa mong kidney. Iyon bang pumupunta sa mga kulungan 
at nag-aalok sa mga preso na ipagbili ang kanilang mga kidney…
Susmaryosep! Desperado na kasi ako sa pera sa mga panahong iyon.”
 Nandilat ako at hinawakan ko si Bona sa braso at umiling-iling 
sa kaniya. Naghihintay ako sa kanyang tugon na hindi niya ginawa ang 
aking iniisip.
 “Oo, Soly, ipinagbili ko ang isa kong bato para magkaroon pa ng 
ilang linggong dialysis si Michelle. Inisip ko na lang na tulong na rin iyon 
kung sakaling may mangailangan ng kidney transplant. Isa lang naman 
ang ipinatanggal ko, sabi ng nagtanggal, gagana pa raw ito kahit isa lang, 
mag-ingat na lang daw ako. Marami na raw ganoong kaso ngayon, iisa 
ang kidney. Pero hindi ko alam ang nangyari bakit nagkaganito.”
 “Gaga ka talaga bakit mo nagawa ito?”
 Napangiti si Bona. Pinahid niya ang kanyang mga luha at 
hinimas ang namamanas na puson. Hindi niya sinagot ang aking mga 
tanong at nagpatuloy siya sa pagkukuwento.
 “Isang umaga habang nililigpit ko ang higaan ni Michell bigla 
siyang nagising. Ngumiti pa si Michelle noon tapos sinabi niya sa akin na 
pagod na raw siya at gusto na niyang magpahinga. Hayun! Hinayaan ko 
siyang magpahinga, binuksan ko na lang ang tv at pinabayaan ko siyang 
manood ng MTV. Nang magtanghali, nakita ko na lamang siyang walang 
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buhay habang kumakanta si Madonna sa telebisyon. Ngunit nakita ko sa 
kanyang mukha ang pagod, ang siphayo. Namatay kasi siyang dilat ang 
mga mata at nakatitig sa kisame.”
 Sa araw na iyon bukod sa aking kaarawan ay ibabalita ko sana 
kay Bona na na-promote na ako. Hindi ko na rin binanggit pa sa kanya 
ang promosyon dahil hindi magandang ipasok ang tungkol sa trabaho na 
binabalingan niya ng sisi sa pagkamatay ng kanyang anak. 
 Nang dumating ang araw na ibinigay sa akin ang memo ng 
promosyon mabilis ko ring ibinalik kay Ms. Dahlen ang liham bilang 
pagtanggi. 
 “Why? Are you not satisfied with the compensation?”
 Hindi ako kumibo. Tiningnan ko na lamang ang nunal niya sa 
pisngi at ang kakaibang pag-ngiwi. 
 “Ms. Castro, isa ka sa mga asset ng kumpanya. You are highly 
skilled at can perform various tasks. Malaki ang potential mo na mag-
grow sa opisina na ito.” Inilapit ni Ms. Dahlen ang mukha niya sa aking 
mukha na halos dumipa na sa kanyang mesa. “The company needs you 
to survive the competition. The industry is very competitive, especially 
now that foreign companies are around with their huge capital infusion. 
Please consider.”
 Ngunit pumasok sa isip ko si Bona. Naalala ko na naman ang 
habag. Dahil sa kalakaran sa damdamin ng tao, ang susunod sa habag ay 
galit, minsan pa nga poot dahil hinahanap mo ang pinagmulan at ugat 
ng habag.  
 Matagal bago ako nakatugon ng kibi’t balikat kay Ms. Dahlen. 
Nasa harapan pa rin niya ang memo ng promotion. Matagal kaming 
nagkatitigan. Wala sa aming nakapagsalita. Nagpakiramdaman kami sa 
isa’t isa kung ano ang susunod na sasabihin. ‘Deadlock, Dahlen,’ ang sabi 
ko sa sarili. Sa poot na nararamdaman ko sa harap ng HRD manager, 
hindi ko na nagawang magsalita. Lumabas na lang ako ng opisina at 
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diretso sa mesa ko, kinuha ang bag at nilisan ang gusali na hindi na 
nagpunch-out sa bundy clock. 
 Nagmamadali kong nilisan ang All Filipino Life Insurance 
Corporation noong araw na iyon. Diretso kaagad ako sa SM Megamall 
at nanood ng bagong pelikula, starring na naman ang paborito namin ni 
Bona na Hollywood actor. Habang nag-iisa sa madilim at napakalamig 
na sinehan, ibinulong ko na lamang sa aking sarili na sadyang napaka-
ikli ng buhay. Napaka-ikli.  
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Fungi

NAGULAT SI BIRING nang may matapakan siyang isang madulas 
na bagay. Puting-puti ito at tila nagliliwanag sa ilalim ng plastic ng Tide 
Ultra. Lalong umigting ang gulat  niya nang damputin niya ang bagay. 
Nagliliwanag ang bagay sa kanyang kamay kahit may mga nakadikit na 
buhok at bulbol sa katawan nito. Mabilis na ibinulsa ni Biring ang bagay 
at dali-daling tumakbo sa kanilang dampa. Palihim niyang inilagay ang 
bagay sa likod ng altar. Doon, tama, walang makakakita roon, bulong 
niya sa sarili.

Kinabukasan niyaya niya ang kaibigang si Buni na makipaglaro 
sa itaas. Mayroon na naman daw kasing dumating na trak na may kargang 
mga lumang tela na puwede nilang ibenta sa isang magsa-sastre sa kanto 
palabas ng Lupang Pangako. Tara, Biring, laro tayo ng talon-talon du’n 
sa ‘taas! Yaya ni Buni. Buni ang tawag sa kanya ng mga tao dahil ayon 
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sa mga taga-Lupang Pangako, nang ipinanganak daw siya, paglabas ng 
puwerta ng kanyang ina, napansin kaagad ng komadrona na ninanaknak 
ng buni ang kaliwa niyang braso. Siya lang daw ang bata sa Lupang 
Pangako na kung tubuan ng buni ay tumpok na pabilog. Humindi si 
Biring, wala siyang ganang maglaro. Tila hinihila siya pabalik sa kanilang 
dampa, hinihila siya ng altar, ng bagay na puti. “Buni, tara, may ipakikita 
ako sa iyo,” yaya na lamang ni Biring sa kaibigan.
 “Bakit, ayaw mo na bang maglaro sa itaas. Tara na, doon na lang 
tayo, mas maraming tela du’n.”  
 “’Wag na, dito ka na,” yaya ni Biring. “ May ‘papakita nga ‘ko sa 
‘yo.”
 “Ano ba yan?”  
 “Madyik,” bulong ni Biring.
 Nanlaki ang mga mata ni Buni. “Talaga lang ha? ‘Pag ako wina-
wantutri mo boboldyakin kita.”
 Nang makarating ang dalawa sa dampa ay hinintay muna nilang 
umalis ang mga magulang ni Biring. Kinuha ni Biring ang bagay sa likod 
ng altar nang umalis ang lahat ng tao sa dampa. Umalis ang mga kasama 
niya sa dampa para ‘magpagpag’ para sa hapunan.
 “Hayan, tingnan mo, di ba madyik?”
 “Naku, Biring, saan mo ito nakuha?” usisa ni Buni.
 “Sa ‘taas, nu’ng nanguha ako ng lata.”  
 Sinipat-sipat ni Buni ang bagay. Isa-isa niyang tinanggal  ang 
mga buhok at bulbol. Lalong nagliwanag ang bagay nang matanggal ni 
Buni ang lahat ng buhok.
 “Iba ang amoy nito, Biring!” puna ni Buni sa bagay.
 “Tanga ka bakit mo kasi inamoy!”
 Iba nga ang amoy ng bagay. Dumidikit sa mga palad nila ang 
amoy nito. Nababahiran ng puti ang mga kamay nila ni Buni at Biring 
habang pinalipat-lipat nila ito ng hawak.
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 “Itago mo ‘to, Biring, baka kunin ‘yan ng tatay mo. Puwede ba 
nating ibenta iyan?”
 “Ewan. Hindi ko ito ibebenta. Akin lang ito.”
 Itinago ni Biring ang bagay sa kanyang bulsa.
 Kinagabihan noong araw ding iyon hindi makatulog si Biring 
dahil namamantal na naman ang batok niya. Nagbabatik na naman ang 
bahaging iyon ng kanyang katawan. Lagi namang  ganoon, may mga 
araw na basta na lamang tumutubo ang mga batik saan mang bahagi ng 
kanyang katawan. Noong unang nagkaroon ng batik sa pisngi si Biring, 
sinabi ng nanay niya na kaliskis daw iyon, pero nu’ng gabi ay kumati ang 
bahaging iyon ng kanyang mukha. Makating-makati. Aba, baka hindi na 
kaliskis iyan? Tanong ng tatay niya. Kinaumagahan habang naghihintay 
ng trak galing probinsiya, napansin ng Buni na nagnanaknak ang mga 
kaliskis ni Biring. Pinahid ni Buni ang nana.
 “Kaliskis daw iyan sabi ni Nanay,” paliwanag ni Biring.
 “Ako rin may ganyan,” ipinakita ni Buni ang isang bahagi ng 
kanyang puwet.
 “Aba, tadtad ka rin ng kaliskis!” bulalas ni Biring.
 Nagsusugat talaga ‘yan ‘pag mainit. ‘Yung dilaw sipon daw iyan 
sabi ni Tatay,” paliwanag ni Buni.
 “Mawawala ba ito?”
 “Oo. Siguro. Lahat nga kami sa bahay may ganyan.”
 Hindi na nagulat si Biring nang malaman niya isang araw na 
ang nanay niya ay may kaliskis na rin sa pagitan ng mga suso, ang kapatid 
niya sa gilid ng bibig, at ang tatay niya sa likod ng tenga. May mga gabing 
gising silang mag-anak; hindi sila pinatutulog ng nangangati’t nag-iinit 
na kaliskis. 
 Tumayo si Biring at nagtungo sa altar. Dahil hindi naman 
umulan kagabi, hindi niya naamoy sa loob ng bahay nila ang asim. Kung 
umuulan kasi’y nangangamoy ang asim sa Lupang Pangako. “Hayan, 
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amoy piña na naman! ” biro ng tatay niya kung nangangamoy na ang 
asim mula sa mga nabubulok na pagkain, nangangalawang na lata, mga 
gulay, plastik, tela, at marami pang iba na pinagkukunan ng kabuhayan 
nina Biring at Buni.
 “Ano’ng ginagawa mo d’yan? Tarantando kang bata ka ba’t 
hindi ka pa matulog?” bulyaw ng tatay ni Biring nang makita siya nito na 
patungo sa altar.
 “Wala po, me kukunin lang po.”         
 Inamoy niya ang bagay nang makuha niya ito. Matagal bago 
mawala ang amoy sa ilalim ng kanyang ilong. Hmmm, iba talaga ang 
amoy mo! Natutuwang sambit ni Biring sa sarili. Nang mapansin ni 
Biring na dumudulas ang bagay sa kanyang kamay habang nababasa ito 
ng pawis, lalong lumakas ang amoy nito. Pinaikot-ikot niya ang bagay 
sa kanyang mga palad hanggang sa dumulas ito dahil sa kanyang pawis. 
Lalong naamoy ni Biring ang madyik.
 Kinaumagahan tinungo ni Biring si Buni sa itaas para sabihin 
ang natuklasan niya sa bagay.
 “Talaga? Subukan natin sa tubig?” mungkahi ni Buni.
 Bumaba ang dalawa at nagtungo sa Batis. Ang Batis ay hindi 
talaga batis. Sa gilid ng ga-bundok na tela, dumi, gulay, lata, plastic, at 
marami pang iba dumadaloy ang kulay kapeng katas. Sariwang katas ng 
nabubulok na mga pinagsawaan. Dumadaloy ang katas ng Batis mula sa 
tuktok ng Lupang Pangako pababa tuwing tag-ulan.
 “Sige, subukan mo,” utos ni Biring kay Buni. Inilublob ni Buni 
ang kamay niya  sa Batis. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang magkulay 
puti ang bahaging nilubluban ng kamay. Pinaikot ni Buni ang bagay sa 
kanyang kamay, tulad ng ginawa ni Biring sa nagdaang gabi. Gumapang 
na tila kapangyarihan ng hindi nakikita ngunit nararamdaman ang amoy 
ng nagliliwanag na bagay at tila nilamon nito ang samyo ng piña sa 
buong Lupang Pangako.
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 “Buni, may mga bula! May mga bula!” Lumundag-lundag si 
Biring sa pagtataka at tuwa nang bumula ang tubig sa Batis.
 “Shhh,” paalala ni Buni. “’Wag kang maingay, tukmol, baka may 
makakita tapos kunin sa atin.” Ibinalik niya ang bagay kay Biring. “Sige, 
ikaw naman.”
 Sinubukan ni Biring ang ginawa ni Buni, at ganoon din ang 
nangyari. Ipinahid ng dalawa sa kanilang mga pisngi ang mga bula, sa 
balikat, sa batok, sa mga binti at tila nagliliwanag ang lahat ng bahagi na 
pinahiran nila ng bula. Kapansin-pansin din ang pagkapit ng halimuyak 
sa kanilang mga katawan.  Lumipas ang ilang araw at patuloy ang palihim 
na paggamit ng dalawa sa kapangyarihan ng bagay.
 “Buni, bakit ano’ng nangyayari?” tanong ni Biring nang makita 
niya minsang namamaluktot sa sakit ng tiyan ang kaibigan.
 “Masakit na talaga. Hindi ko na yata ito matitiis.”
 “Kailan pa ‘yan? ‘Namagpag’ ka na naman malapit sa Batis ano?” 
 “Hindi a. Simula noong ginamit natin ang bagay.”
 “Tanga, tinikman mo ‘no?” paninisi ni Biring.
 “Hindi ‘no, ang pait kaya noon e,” tugon ni Buni.
 “O, ‘tamo, tinikman mo nga. Kung hindi mo tinikman, gago ka, 
hindi mo malalamang mapait! ‘Kala mo sa akin tanga?”
 “Wala ka bang nararamdamang kakaiba, Biring, simula nang 
gamitin natin ang madyik?”
 “Wala. Bakit?” Hindi nagsasabi ng totoo si Biring. Ang totoo’y 
nararamdaman niya ang kakaibang dulas ng kanyang balat simula noong 
araw na ginamit nila ang bagay. Kasabay ng pagdulas ng kanyang balat 
ay ang pangangasim ng kanyang sikmura dahil sa umaalingasaw na amoy 
ng Lupang Pangako. Tila hindi na rin niya nararamdaman ang dampi ng 
malagkit na hangin na matagal nang naninirahan sa Lupang Pangako 
hindi pa man siya ipinanganganak, ang paliwanag lamang ng kanyang 
ina sa tuwing magrereklamo siya sa sangsang, na mas matanda pa sa 
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kanya ang amoy. Naninibago ang kanyang pang-amoy. Sumunod ay 
nanibago na rin ang kanyang panlasa. Naduduwal na siya sa latundan na 
lagi nilang hapunan. Napansin din ng kapatid niya ang kakaiba niyang 
halimuyak. Tinatakpan ng kapatid niya ang ilong sa gabing magkatabi 
sila ni Biring sa higaan.
 Isang araw ikinagulat na lamang ng lahat na nasa itaas na mga 
kasamang mangangalkal ang balot na balot na katawan nina Biring 
at Bunim at may takip na rin ang kanilang mga ilong. Palihim silang 
pinagtawanan ng mga kasama at ang iba’y pailing-iling pa habang 
sumasambit ng pinakamatatandang mura sa daigdig.
 “Huwag mo silang pansinin, inggit lang iyang mga putang inang 
mga iyan!” alò ni Buni.
 Isang gabi tuwang-tuwang dinalaw ni Biring ang kaibigan.
 “Bakit? Ano na naman ang balita mo?” 
 “Tingnan mo,” ipinakita ni Biring ang kanyang batok. “Wala na 
ang kaliskis ko!”
 Namangha si Buni sa kanyang nakita. Simula nang gabing iyon 
ay palagi na nilang ikinikiskis ang bagay sa bahagi ng kanilang mga 
katawan na tinutubuan ng kaliskis. 
 Napansin ng dalawa kinaumagahan, tila may pagbabagong 
nagaganap sa bagay: lumiliit ito nang lumiliit.
 “Hindi, lalakí rin iyan ulit,” paniwala ni Buni.
 “E, bakit parang hindi lumalakí. Paliit pa nga nang paliit, 
e.”  
 Lumiit ang bagay hanggang sa maging kasing-laki na lamang 
ito ng kuko ng hinlalaki. Nangamba na si Biring.
 “Sabi mo lalakí ito. Gago ka, niloloko mo ako!” umiiyak at 
sumisigaw na si Biring habang nakalahad ang kanyang mga palad, kung 
saan nakapatong ang maliit, manipis nang bagay. Hindi alam ni Buni ang 
gagawin, maging siya ay natataranta sa pag-iisip ng paraan kung paano 
palalakihing muli ang bagay. 
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 “Subukan nating itanim. Baka lalakí iyan tulad ng mga puno. 
Ano, subukan natin?” suhestiyon ni Buni.
 Itinanim ng dalawa ang bagay. Nang matabunan na ng lupa ay 
diniligan nila ng katas mula sa Batis. Lumipas ang ilang araw at hindi pa 
rin tumutubo ang ipinunla. At habang tumatagal ay lalong hindi na nila 
nakakayanan ang asim ng sangsang ng Lupang Pangako. Patuloy silang 
naduduwal at lalong kumakapal ang takip nila sa kanilang mga ilong. 
Tila hinahanap ng kanilang mga katawan ang halimuyak ng bagay, ang 
papadulas nangn papadulas nilang balat, at ang kay-alwang pakiramdam 
pagkatapos na ipahid ang bagay sa kanilang mga katawan.
 “Bakit gano’n, Buni, hanggang ngayon hindi pa rin tumutubo 
ang mahiwagang bagay?
 “Putang ina hindi ko alam. Ano gusto mo hukayin natin?”
 Hinukay ng dalawa ang lugar kung saan nila ipinunla ang bagay. 
Laking panlulumo ni Biring nang makita niya na wala na ang bagay sa 
pinagpunlaan.
 “Nasa’n na!”
 “Hindi ko alam! Baka umalis na o di kaya kinuha na naman ng 
Diyos? ‘Tang ina, Biring, wala na ang madyik natin.”
 “Gumawa ka ng paraan, Buni, gumawa ka ng paraan…” Hindi 
na mapigil ang iyak ni Biring. 
 Panlulumo ang bumalot sa katawan ng dalawa sa mga sumunod 
na gabi. Tila hinahanap ng kanilang mga pandama ang dulas, amoy, at 
liwanag ng bagay. Sa bawat araw na hindi napapanatag ang kanilang 
paghahanap sa bagay ay lalo nilang ikinayayamot ang lagkit sa kanilang 
balat, ang maasim na amoy ng Lupang Pangako, ang pagdapo ng mga 
langaw sa kanilang mga balat. May mga araw na hindi lumalabas ng 
kani-kanilang dampa ang dalawa. Hindi na rin nila makayanan ang 
umakyat sa ‘taas at mangalkal ng maibebenta. 
 “May naisip ako, Buni,” bungad ni Biring isang umagang 
dinalaw niya ang  kaibigan.
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 “Ano?”
 “Sumama tayo sa trak. Hanapin natin sa labasan ang madyik, 
baka may kumuha lang o di kaya lumipat ng ibang Lupang Pangako…
Ewan. Bahala na!”
 “Tanga ka talaga, hindi ako papayagan!”
 “Bakit ikaw naman ang dahilan kaya nawala ang madyik. 
Ikaw ang nagsabi na ‘Sige, itanim natin, Biring…itanim natin’…Ulol!” 
pambubuska ni Biring.
 Naalala ni Buni na suhestiyon nga niyang itanim ang bagay.
 “O ano dapat samahan mo ‘ko gago ka,” pagpupumilit ni Biring. 
 “Sige na nga.”
 Umangkas ang dalawa sa huling trak na lumuluwas sa Lupang 
Pangako. Sa gabi dumarating ang mga trak sa Lupang Pangako, at sa 
madaling araw na sila lumalabas. Dahil madilim pa, walang nakakita 
kina Buni at Biring na nagkubli sa bungkos ng mga sako at karton.
 “Tandaan mong maigi ang daan, Buni, baka hindi na tayo 
makabalik,” bulong ni Biring sa kaibigan.
 “Bobo ka talaga. Hindi ka ba sinabihan ng nanay at tatay mo 
na lahat ng trak sa mundo papunta sa Lupang Pangako. Kaya kung 
mawawala raw ako, saan man sa mundo, sumakay lang daw ako sa trak at 
tiyak na makababalik ako sa Lupang Pangako,”
 “Bakit hanggang dito naaamoy ko ang piña ng Lupang 
Pangako?”
 “Siyempre nandito tayo sa trak! Tanga ka talaga.”
 Nang bumaba ng trak ang dalawa ay agad nilang naamoy ang 
halimuyak ng bagay. Nanginginig ang mga binti nina Biring at Buni 
dahil sa pinaghalong kaba’t pananabik. Alam nilang malapit na sila sa 
hinahanap nila. Ngunit bahagya lang nila itong naaamoy dahil nilalamon 
ng maitim na usok mula sa mga sasakyan ang halimuyak. Naamoy ni 
Biring at Buni ang bagay sa bawat taong nasasalubong nila sa kalsada. 
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Tila unti-unting nawawala ang pangangasim ng kanilang mga tiyan. 
Wala na ang sangsang ng Lupang Pangako. Ang hanging malagkit? 
Unti-unti na rin itong nawawala habang papataas nang papataas ang 
nakikita nilang mga gusali na sa mga mata ni Biring ay mga binti ng mga  
gusgusing higante na nakatira sa mga ulap.
 “Tingnan mo, Buni, ang laking Batis!”
 “Ikaw talaga, tanga ka. Hindi ‘yan ang Batis…Pasig iyan!” 
Mayabang na sagot ni Buni. 
 “Ang ganda pala ng Pasig, Buni. Mam’ya ‘ligo tayo riyan gusto 
mo?”
 “Malalim iyan sabi ni Tatay. Alam mo ba, sabi ni Tatay diyan 
daw tumalon ang nanay niya at tatlo niyang mga kapatid noong mga 
bata pa sila.” Kuwento ni Buni habang nakatanaw sila ni Biring sa 
nagdadalamhating tubig ng Pasig.
 “Tumalon? Bakit?” Mausisang tanong ni Biring.
 “Sabi ni Tatay kapag hindi na raw humupa ang hapdi sa tiyan 
mo at nananakit ang mga kasu-kasuan mo na para bang makakalas na 
ang katawan mo, tumalon ka lang sa Pasig.”
 “Bakit? Ano raw ba ang mayroon sa Pasig?”
 “Ang Mutya! Basta sabi ni Tatay, hugasan mo ng malinis na 
tubig ang lahat ng kasu-kasuan mo. Dahil hindi pinapapasok ng Mutya 
sa kaharian niya ang mga marurungis. Alam mo ba, sabi pa ni Tatay, 
marami raw pagkain sa mesa ng Mutya. Mayaman daw siya at hindi 
maramot…basta’t malinis lang ang mga kasu-kasuan mo.”
 Napag-isip-isip si Biring. “Buni, gusto mo dalawin natin ang 
Mutya?”
 “Paano?”
 “Kapag nakuha natin ang madyik, ipunas natin sa mga kasu-
kasuan natin. Di ba iba ang amoy nu’n? Tiyak magugustuhan iyon ng 
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Mutya,” biglang nakaramdam ng panlulumo si Biring nang maalala ang 
bagay. “Pero kailangang mahanap muna natin ang bagay.”
 “Basta, Biring, tulad sa kuwento ng tatay ko, patatalunin mo ako 
sa Pasig ha kapag hindi ko na matiis ang hapdi sa tiyan ko. Ako muna 
ang gagamit ng madyik.”
 “Oo ba. Pero ano ang nangyari sa nanay ng tatay mo at sa mga 
kapatid niya?”
 “Hindi na raw pinabalik ng Mutya. Inalagaan daw at pinakain 
ng masasarap. Sabi ng tatay ko, sumakit man daw o hindi ang tiyan niya, 
tatalon at tatalon siya sa Pasig.”
 Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa. Hinanap nila ang bagay. 
Nagtanong-tanong sila ngunit itinataboy sila ng mga tao. Kung sa 
gabi’y nahihiga ang dalawa sa gilid ng Pasig o kaya’y nagbibilang ng 
mga dumaraang sasakyan sa Lawton hanggang sa makatulog. Kung 
nagugutom ay naghahanap sila ng tambak sa mga kanto. 
 Ang laki ng siyudad. Ang liit ng bagay. Tila nagiging mailap ito 
sa kanila. Hindi nawalan ng pag-asa ang dalawa. Hindi sumasagi sa kanila 
ang lungkot na malayo sila sa Lupang Pangako. Parang araw-araw na 
nagbibihis ang lungsod: laging bago at di nakabuburyong. Minamasdan 
nila ang mga nagtatayugang gusali, ang mabibilis na sasakyan, ang mga 
batang may bitbit na bag at papasok sa eskuwela, ang mga kotse, ang 
mga sakay ng kotse. Tila isa itong bagong mundo para sa kanila. Ito 
ang mundo ng mahika, ito ang pinanggalingan ng bagay na kanilang 
hinahanap.
 Isang araw napadaan ang dalawa sa bukana ng isang malaking 
gusali. Malamig at makapal na hangin ang bumalot at nag-anyaya 
sa kanilang mga katawan na pumasok. Malamig na malamig. Tila 
pumapasok sa bukana ng gusaling parang isang malaking kahon ng 
sapatos ang lahat ng tao sa daigdig. Ang labas nito’y napalalamutian ng 
samu’t saring banderitas na may iba’t ibang kulay at disenyo. Narahuyo 
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ang dalawa sa lamig na umakay sa kanila papaloob sa lugar. Sumabay sila 
sa laksang taong pumapasok. Halos maiyak si Biring nang makita niya 
ang nagliliwanag at matataas na kisame, ang mga salaming nagkikintaban 
na kung nakapagsasalita lamang ay magsasabi sa kanya ng katotohanan, 
at ang sahig na tila sa kanyang paningin ay gumagalaw, humihinga 
nang bahagya. Nakita niya ang kanyang repleksiyon sa mga salamin. 
Ang nagkukulay lupa niyang buhok, ang mga mata niyang lubog, at 
ang sumisilip-silip na uhog sa kanyang ilong. Ngunit ang halimuyak ng 
bagay ang higit na nakabighani sa dalawa.
 “Nandito ang madyik,” mariing sambit ni Biring.
 Gamit ang kanilang mga pang-amoy hinanap ng dalawa kung 
saan matatagpuan ang bagay. Halos buong araw sila sa paghahanap. 
Nang matagpuan nila ang lugar kung saan malakas ang halimuyak, 
mabilis nila itong tinungo. Sinasalisihan lang nila ang mga guwardiya na 
nagbabantay sa bawat pintuan sa loob ng gusali.
 “Malakas na malakas ang halimuyak dito,” sambit ni Biring.
 “Nandito iyon, Biring. Nararamdaman ko.”
 Inisa-isa ng dalawa ang bawat estanteng madaanan—may 
pang-noodles, delata, gatas, at marami pang iba. Namamangha ang 
kanilang mga mata sa labis na kalabisan na kung pagsasama-samahin 
ang lahat ng laman ng lugar na iyon ay lilikha ito ng isa pang Lupang 
Pangako. Naaliw ang dalawa habang pinagmamasdan ang mga disenyo 
ng pabalat ng bawat komoditi, parang kilalang-kilala na nila ang mga ito 
dahil lagi nilang nakikita sa Lupang Pangako. Ang mga balot ng noodles 
ay ginagawang banderitas tuwing Pasko, ang mga lata ng biskuwit kung 
hindi ipinagbibili ay ginagawang tabo o balde o saingan, at ang mga delata 
na rin na hindi na magagamit ay iniipon ng kilo-kilo at ipinagbibili. 
 “Biring!” sigaw ni Buni nang matagpuan ang estante na punong-
puno ng bagay na hinahanap nila sa lungsod. Magkakaiba ang kanilang 
mga kulay at laki. 
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 Natulala si Biring at Buni sa kanilang nasaksihan. Tila aabot 
sa langit ang dami ng bagay na kanilang nakita; may nakakahon, may 
nakabalot lang ng plastik, at ang iba’y nilambungan lamang ng lasong 
pula o pink. Gusto nilang pigilan ang mga taong kumukuha sa bagay at 
inilalagay sa kanilang mga kariton. May ibang kung kumuha ay sampu, 
iba ay dosena, at nakita nila ang isang matandang babae na tulak-tulak 
ang isang karitong punong-puno ng bagay!
 Ni hindi nagawang hawakan nina Biring at Buni at kanilang 
hinahanap. Hindi lang pala sila ang nagma-may-ari ng ganoong madyik. 
Ang iba, kung mag-ari ay hihigit pa sa higit na. Hindi napigilan ni Biring 
ang kanyang luha. Hinarap niya si Buni na tila tuod nang nakamata sa 
mga taong kumukuha ng kanilang madyik. 
 “Buni, halika na, umalis na tayo rito.”
 Nanlulumo ang dalawa nang magbalik sa kanilang lugar sa tabi 
ng Pasig kasama ang ilang pulubi. 
 “Ano ang gagawin natin ngayon?” tanong ni Buni.
 “Kailangan makapag-uwi tayo kahit na isa,” taimtim na tugon ni 
Biring.
 “Paano? Wala tayong…”Natigilan si Buni at napayukod. “Wala 
tayong pera.”
 “E, di mangalkal tayo sa bawat tambak.”
 “Paano natin ibebenta? Saan? Tanga ka pala e alangang bumalik 
tayo sa Lupang Pangako,” malakas na ang boses ni Buni.
 “Basta mangalkal tayo!”
 “May naisip ako. Tiyak, makapag-uuwi tayo bukas ng kahit 
isa man lang.” Tumayo si Buni at inilahad ang mga palad sa hangin at 
bahagyang tumingala. 
 Nag-alangan si Biring. “Ha? Hindi ko pa nagagawa iyan e.”
 “Ano ka ba, susubukan lang naman natin. Ayaw mo bang 
makakuha ng madyik kahit isa?”
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 “Gusto.”
 “E, di mamalimos tayo.”
 Kinaumagahan namalimos nga ang dalawa. Naupo sila sa tapat 
ng nakapamewang na rebulto ni Andres Bonifacio sa plaza sa harap ng 
Philippine Postal Office. Nakalahad ang mga palad nila sa hangin at 
nakatingala sa mga dumaraan. Hindi alam ni Biring ang dahilan pero 
iniiwasan niyang magtama ang mga mata nila ng bawat dumaraan. Kahit 
nangangawit na ang kanilang mga leeg at braso ay patuloy pa rin ang 
pagsambit nila, paulit-paulit: “Pe’ngeng piso! Pe’ngeng piso!”
 “Buni, bakit?” Napansin ni Biring kinagabihan na namimilipit 
sa sakit ng tiyan si Buni.
 “Naku, Biring masakit na talaga. Mukhang hindi ko yata 
makakayanan.”
 “Ipitin mo na lang nang mahigpit na mahigpit tulad ng ginagawa 
namin sa bahay. ‘Ta mo, mawawala rin iyan.”
 “Nananakit na rin ang mga kasu-kasauan ko. Baka inaanyayahan 
na ako ng Mutya.”
 Napatayo si Biring. “Naku, Buni, ang suwerte mo naman.  
Kailangan mabili ko na ang madyik, ano!”
 Mabilis na dinukot ni Biring ang kanyang bulsa at bulsa ni Buni 
para pagsamahin ang nalimos nilang barya pambili ng bagay. Tinawid 
niya ang Lawton at binagtas ang likuran ng Metropolitan Theatre upang 
marating ang malamig na gusaling kumakanlong sa bagay.
 Sa pagkakataong ito ay natiyempuhan na siya ng guwardiya. 
Hindi pa man nakatatapak sa marmol na sahig ang kanyang bota ay 
hinarang na siya ng guwardiya.  
 “May bibilhin lang po sa loob,” pagsusumamo ni Biring. 
 “Alis dito mga putang ina ninyo,” pambubugaw ng guwardiya. 
Iniangat ni Biring ang kanyang mga kamay at inilahad ang mga baryang 
naipon nila ni Buni sa harap ng guwardiya. May pananalig siya na ang 



42

mga barya na ito sa kanyang mga kamay ang magbibigay sa kanya ng 
pribilehiyo na makapasok sa loob ng gusali. Ngunit malakas na tinabig 
ng guwardiya ang mga kamay ni Biring at tumilapon sa sahig ang mga 
barya. Mabilis na pinulot isa-isa ni Biring ang mga barya. Nangangamba 
siya na baka may dumampot sa kanilang pinag-hirapan. Ngunit walang 
nakapansin sa kanya, at sa kanyang mga barya. Mahirap yatang mapansin 
ng sanlaksa ang mga maliliit na bagay na sumabog sa ibaba.
 Nang malayo na si Biring ay paulit-ulit siyang nagsisisigaw: 
“Putang ina mo! Putang ina mo! Mamatayan ka sana ng panganay na 
anak! Ulol! Ulol!”
 Bagsak ang mga balikat ni Biring habang naglalakad siya 
pabalik sa lugar nila ni Buni sa gilid ng Pasig. Kailangan malinis si Buni 
sa pagharap niya sa Mutya… kailangan…bulong ni Biring sa sarili.
 Nasalubong ni Biring ang nagtitinda ng nakaboteng mineral 
water habang binabagtas niya ang plaza sa harap ng Philippine Post 
Office. Bumili siya ng isa para kay Buni.
 Inabutan ni Biring si Buni na namimilipit at nagsisigaw sa 
sakit ng kanyang tiyan. Nakabuka ang bibig ni Buni at nababanat ang 
natutuyong balat sa kanyang mga labi. Nangingisay ang mga paa nito 
at tumitirik ang mga mata. Sanay nang makakita ng ganoon si Biring. 
Limang kapatid ang nakita niyang tumirik ng ganoon ang mga mata, 
nangisay ng ganoon ang katawan, at bumuka ng ganoon kalaki ang 
bibig na parang may balong malalim na masisilip mo ang kaluluwa sa 
kaibutaran.
 Mabilis na binuksan ni Biring ang bote ng mineral water 
at naglagay ng kaunting tubig sa kanyang palad. Gamit ang dulo ng 
kanyang daliri, nilinis niya ang mga kasu-kasuan ni Buni sa daliri, tapos 
sa siko, ang tuhod, sa mga daliri sa paa. Marahan niyang kinuskos ng 
damit niya ang mga bahagi ng katawan ni Buni sa gustong malinis ng 
Mutya para payagan na makapasok sa kaharian sa Pasig.
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 Patuloy ang pangingisay ni Buni. Humingi ng kapatawaran si 
Biring dahil hindi niya nabili ang madyik na gusto pa naman sanang 
ipunas ni Buni sa kanyang katawan bago humarap sa Mutya ng Pasig.
 “Hindi ako pinapasok  sa loob, Buni. Nahuli ako sa pinto. 
Patawad.”
 Dahil hindi na nga makayanan ni Buni ang tumayo, binuhat 
na lang siya ni Biring. Laking gulat ni Biring sa gaan ni Buni. Parang 
bumuhat siya ng isang sakong plastik. Tumayo siya sa gilid ng Pasig 
at nagdesisyon na sa pagdaan ng tren sa LRT, ihahagis niya si Buni 
sa kaharian ng Mutya. Tinatanaw ni Biring ang dadaanan ng tren. 
Nakahanda siya. Patuloy ang pangingisay ni Buni. Inipit niya ang tiyan 
ni Buni sa kanyang dibdib upang hindi maramdaman ng kaibigan ang 
hapdi sa sikmura.
 Nang masilayan niya ang mukha ng kaibigan ay nakita niya 
ang kanyang sarili. Magkamukha pala sila ni Buni. At nakita ni Biring 
ang nangingilid na luha ni Buni. Hindi napigilan ni Biring ang umiyak 
habang nakatayo sa gilid ng Pasig.
 “Dadalaw din ako sa Mutya,  Buni, tirahan mo ako ng handa…” 
At nang dumaan nga ang tren ay inihagis  niya si Buni sa Ilog Pasig. 
Hindi na niya tiningnan kung paano nilulon ng itim na tubig ang 
nangingisay na katawan ng kanyang kaibigan.
 Nang gabi ring iyon ay umangkas si Biring sa trak biyaheng 
kanila. Totoo nga ang sinabi ni Buni, lahat ng trak na ito, nasaan man sa 
mundo, patungo sa Lupang Pangako.
 Madaling-araw na nang nakarating si Biring sa Lupang 
Pangako. Pinagmasdan niya ang mga taong naghihintay sa darating 
na trak. Ang bundok ng samu’t saring kulay, tekstura, hugis, at bango. 
Bango na kung nagsama-sama ay umaasim, nangangamoy bulok na piña. 
Sanlaksang langaw ang sumalubong sa kanyang pagbabalik sa Lupang 
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Pangako. Hinahanap pa rin ng kanyang mga pandama ang madyik ng 
bagay na puti na napulot niya sa lugar ding iyon.
 “May relip! May relip!” May narinig siyang sigaw sa malayo. 
Mabilis na nagtakbuhan pababa ang mga naghihintay ng trak. Mabilis 
ding tumakbo si Biring para mag-usisa.
 Nang iabot ng isang matandang babae ang supot ng relief goods 
kay Biring ay dali-dali niya itong binuksan. Nakita niya ang bigas, delata, 
noodles, at isang kahon ng hinahanap-hanap nila ni Buni. Pinagmasdang 
niyang maigi ang kahon. Hawak-hawak na niya ngayon ang madyik. 
Inamoy niya ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sa galit at mahigpit 
na itinikom ang mga palad. Umiwi siya sa kanilang dampa dala-dala ang 
plastik ng relief goods. Alam na niya ngayon ang kanyang pagkakamali, 
kutya ng sanlaksang langaw na nakasunod sa kanya.
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Sinta 

ANG SINASABI KO sa iyo ay ganito: paumanhin at naging magulo sa 
bahay kaya ngayon lamang kita nakita at napagtuunan ng pansin. Naiinis 
na kasi ako sa mga nagkalat na lagó sa gilid ng banggerahan, sa mga 
nakasabog na lumang diyaryo sa ilalim ng dulang sa sala na matagal ko 
nang sinabi sa iyo na itapon mo na o kaya ibenta, sa mabahong kasilyas 
‘pag umaga; ano ba naman ang walisan ng tingting sa gabi bago matulog 
para matuyo sa magdamag ang sahig ng banyo? Parang wala nang 
gustong maglinis ng bahay, at ikaw lang ang inaasahan sa gawaing ito. 
Maghapon ka kasi sa pag-istambay.
 Naiirita na ako sa pagdadabog mo: “Lagi na lang ako, ako 
ang putang inang nakikita ninyo!” Huwag mo sanang masamain ang 
nagiging pagkilos ko nitong mga nagdaang araw dahil nais lamang kitang 
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protektahan, nais ko lamang maging maayos ang iyong kinabukasan at 
may matutunan ka sa buhay, at ayaw kitang mababarkada riyan sa looban, 
kay Itoy at sa mga bataan niyang tricycle driver sa highway. 
 Hindi sa ayaw ko nang tustusan ang pag-aaral mo. Hindi. 
Mahirap lang talaga kumita ng pera lalo na ngayon sa kalagayang ito 
ng ekonomiya ng bansa at mahirap ang humanap ng ibang trabaho 
kaya pinahihinto muna kita ngayong semester. Wala akong hinanakit sa 
iyo at hindi naman kita ginigipit. Sana lagi mong iisipin na wala na si 
Tatay, walang trabaho ang Kuya Ynel mo, mababa ang pasahod sa mga 
saleslady sa SM kaya hindi masyadong nakatulong sa mga gastusin mo sa 
eskuwelahan ang Ate Almira mo. Matanda na si Nanay kaya hindi mo na 
rin siya masisisi kung panghihinaan sa pagtitinda sa talipapa—at huwag 
mo na rin sanang asahan na siya pa ang maglilinis ng  bahay. Maliit din 
ang sahod ko kahit pa nakikita mong de-kuwelyo akong pumapasok sa 
Makati araw-araw. Mabigat sa akin ang hindi mo pagkikibo sa akin sa 
mga nagdaang araw, ang di mo pagsabay sa akin sa paliligo sa banyo, ang 
pag-iwas mo sa mga halik ko. 
 Totoo ang sinasabi ko sa iyo na ngayon lang kita nakita sa bahay, 
Junior. Noong mga bata pa kasi tayo ay ginugol ko ang mga oras ko 
sa pag-aaral, sa pagsusumikap bilang panganay nang mapakinabangan 
naman ako sa pamilya, halimbawa’y makatulong ako sa pagpapa-aral sa 
inyo na siyang ginagampanan ko ngayon sa abot ng aking makakaya. 
Naaalala mo pa ba si Tatay? Sanggol ka pa noon nang umalis si Tatay 
para magtrabaho sa Iraq bilang latero at pintor. Nakikipagdigmaan 
noon ang Iraq sa Saudi Arabia. Takot na takot noon si Nanay dahil baka 
mapahamak si Tatay sa bansang iyan na simula’t sapul ‘atang umusbong 
sa Mesopotamia ay walang inatupag kundi makidigma. Pero kailangang 
manatili ni Tatay sa Iraq, nais niya kasi noong makaipon para makapag-
aral daw ako sa private school sa hayskul. Iba kasi sa atin, Junior. Dito 
sa Luzon Avenue ang pinapasukang paaralan ng mga anak ay kasikatan 
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ng mga magulang. Kaya gusto rin kitang makapagtapos ng kolehiyo. 
Tingnan mo, Goring, singhal ni Tatay kay Nanay noon kung malalasing, 
kahit tindera ka lang, sa praybit iskul nag-aaral ang Ramoncito mo! Pero 
napauwi rin ni Nanay si Tatay mula sa Middle East nang ibalita niya na 
apat na tayo, lalaki ang bunso niya. At iyon ka nga. 
 Kung mayroon akong ikinasasama ng loob sa Iraq at Saudi 
Arabia, Junior, ay iyong pinabalik nila si Tatay sa Pilipinas na may sakit. 
Hindi ba’t nakuha ni Tatay ang sakit niya sa ibang bansa? Dumating siya 
ritong may hepatitis dahil marumi raw ang tubig sa Iraq. Pero minsan 
sa isang inuman nabanggit ni Engineer na baka nakuha ito ni Tatay sa 
ibang babae, sa mga bayarang babae, at napangisi lang noon si Tatay sa 
mga kainuman niya. Ipinagpatuloy niya ang bisyong pag-inom ng alak 
hanggang sa nagkaroon nga siya ng cirrhosis. Labindalawang taon ka 
nang mamatay si Tatay. Sa loob ng labindalawang taon na iyon, alam 
kong may hinanakit ka rin sa kanya: ang pag-inom niya halos gabi-gabi 
pagkagaling sa konstruksiyon, ang pambubugbog niya kay Nanay, ayaw 
paawat sa atin ni Tatay sa pag-inom kahit namamaga na ang dilaw na 
dilaw na niyang katawan at mga mata. 
 Hindi masamang tao ang Tatay, Junior, dapat mong isipin 
at paglimian. May mabuti rin naman sa kanyang pagkatao. Hindi 
ba’t Tatay ang nagturo sa atin kung paano maglinis ng bahay? Paano 
magpadulas ng sahig gamit ang lumang kandila, pakintabin ang jalousies 
sa pamamagitan ng binasang lumang diyaryo at marami pang iba mula sa 
pagwawalis sa loob ng kasilyas bago matulog hanggang sa pagtatanggal 
ng bara sa alulod. Ayaw kasi ni Tatay ng magulo at maruming bahay. 
Ako, iniisip ko na lang na dala ng pagod sa trabaho sa konstruksiyon 
kaya laging nag-iinom noon si Tatay; problema sa pera kaya nasasaktan 
naman niya si Nanay na humahawak ng budget sa bahay. Hindi mo pa 
kasi nararanasan ang magtrabaho at magkaroon ng responsibilidad kaya 
wala ka pang konsepto ng tinatawag nilang ‘pressured.’
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 Marami rin namang magagandang nagawa si Tatay, hindi ba? 
Naalala mo noong unang punta nating dalawa sa Wildlife? Nasa lagoon 
, mahigpit mong hawak ang aking kamay. Pinag-usapan natin ‘yong 
sumama tayo kay Tatay sa EDSA noon para manood ng bakbakan ng 
mga sundalo ni Gringo laban sa gobyerno. Nag-away pa sila ni Nanay 
dahil sa takot na baka matamaan tayo ng ligaw na bala sa nagaganap 
na kudeta. Pero inaway ni Tatay si Nanay, at pinilit na mangutang sa 
kapitbahay ng pamasahe nating tatlo makapunta lang sa EDSA kung 
saan nagsasagupa ang mga tropa ng gobyerno at ni Gringo. Tawa tayo 
nang tawa noon sa tapat ng lagoon. Marunong ka na palang ‘humawak’ ng 
kamay noon. At ikinagulat ko rin na marunong ka na rin palang humalik. 
Hanggang ngayon ay ninanais ko pa ring tanungin ka kung sino ang 
nagturo sa iyo na humawak ng kamay sa ganoong paraan, humalik sa 
ganoong paraan na ginagamit mo pa ang iyong dila. Hindi na nga kita 
nakilala dahil sadyang napakagulo sa bahay. 
 Hindi ko nga alam kung paano ka lumaki at paano ka 
nakipagbuno sa mga demonyong nakasalamuha mo sa labas ng bahay, 
sa iyong kabataan hanggang sa pagbibinata. Nakapag-aral ako noon sa 
private school, maghapon ang pasok at ginugugol ko ang aking araw-
araw sa eskuwelahan at pag-aaral. Sumali rin ako noon sa teatro sa 
eskuwelahan kaya kahit Sabado, wala ako sa bahay, sumasama ako sa 
mga rehearsal. Kung Linggo ay siyang ipinagmumukmok ko sa kuwarto 
dahil nasa sala si Tatay kasama ang kanyang mga pare, at nag-iinuman. 
Isinusumpa ko ang lahat ng Linggo noon. Hanggang sa nayaya ako 
ng isang kapitbahay—si Jessa, ‘yong nabuntis daw ng tiyuhin niyan 
diyan sa Purok Dos—na pumasok sa isang Bible study group ng mga 
Amerikanong pari sa parokya sa Purok Singko. May libreng merienda 
pa noon at Bibliya’t rosaryo. Kaya ganoon na lamang naisalba ng mga 
Amerikanong pari ang mga Linggo ko.
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 ‘Putang ina ni Tatay o!’ ang palihim na panggagalaiti noon 
ng Kuya Ynel mo na malimit niyang iparinig sa akin. ‘Mamaya ako na 
naman ang maghuhugas ng mga pinag-inuman nila. Ang bahu-baho!’ 
Mabaho kasi ang pinulutan na inadobong aso kung lumamig na, malansa 
naman ang mga manok na panabong na ginigisa sa bawang. Ayaw din 
ng Kuya Ynel mo noon na humawak sa bibig ng mga baso at kutsara na 
‘nilawayan’ ng mga kainuman ni Tatay. Galit noon si Kuya Ynel kay Tatay 
pero hindi niya ipinahahalata. Ikaw ba, ipahahalata mo kay Tatay ang 
galit mo sa kanya? Siyempre hindi. At hindi maaari. 
 Walang nararating sa buhay ang anak na lumalaban sa magulang, 
sabi ni Nanay. Pakatandaan mo iyan. 
 Hindi ko rin mawari ang nangyari sa Kuya Ynel mo. Mukhang 
sumusunod sa yapak ni Tatay. Nang nawalan tayo ng tatay ay siya namang 
paglabas ng lahat ng kinimkim ng kuya mo. Bumibili na ng ‘bato’ sa 
tindahan ni Aling Dulce diyan sa kanto at doon na rin bumabatak 
kasama ng mga kaibigan niya sa looban, nagbabarkada riyan kina Itoy, 
hindi nagtapos ng pag-aaral, at nakulong pa sa presinto sa Balara sa 
pagtutulak ng damo! Wala na siyang pinagkaiba sa mga kamag-anak at 
kapitbahay natin diyan sa looban na ang mga lalaki ay nakasanayan na 
‘ata na tuwing malalasing ay nagwawala sa madaling-araw na mahimbing 
na natutulog ang lahat, ibinabandera ang galit at naghahamon kunwari 
ng away. Ang nakatatawa sa kanila, ngangawa sila sa looban lang, hindi 
pumupunta sa labasan sa takot marahil na mapana o masumpak ng mas 
matapang sa kanila. Alam nilang sa looban ay walang gagalaw sa kanila 
dahil kamag-anak din nila ang ilang kapitbahay. Ang Kuya Ynel mo, may 
sariling linya rin tuwing malalasing. ‘Teng-ena mot-Tay bakit mo kami 
enewan! ‘Teng ina mot-Tay, lasenggo kang hayop ka!’ Ang matapang, 
Junior, ay iyong nagpapahayag ng tunay na damdamin dahil hindi niya 
nalalaman ang kahihinatnan ng pagpapahayag kung sakaling tanggapin 
o tanggihan ng pinaghahandugan ng damdamin na inilalahad. Paano mo 
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ba susukatin ang katapangan kundi sa takot, tulad ng pag-ibig sa poot? 
Ano itong hihigit pa sa pag-ibig at katapangan?
 Dati’y magkatabi kami ng Kuya Ynel mo sa pagtulog. 
Nagkukuwentuhan kami sa gabi tulad ng ginagawa natin. Gusto raw 
niya maging astronaut sabi niya minsan sa akin.  Natawa ako at sinabi 
ko sa kanya na nalalaman mo ba ang ibig sabihin ng ‘astronaut’? Baka 
nakuha mo lang ‘yan sa Sesame Street. Nagalit sa akin ang Kuya Ynel 
mo, ‘Tang ina mo akala mo kung sino kang matalino purki nag-aaral ka 
lang sa praybit iskul at kami ni ‘Mira sa Culiat lang,’ sabi niya sa akin. At 
hindi na tumabi ang Kuya mo sa akin nang ilang gabi.
 Ilang araw matapos ang gabing iyon ay nakita ko ang Kuya 
Ynel mo na kasama si Itoy. Doon marahil bumuka ang isang guwang sa 
pagitan namin ng Kuya mo, na bagaman hindi namin pinag-uusapan o 
pinapansin, patuloy na lumalawak hanggang sa makasanayan na namin 
na bahagi ito ng aming pagbibinata, tulad ng pagtubo ng buhok sa iba’t 
ibang bahagi ng aming mga katawan. Matanda na kaming dalawa para 
magtabi pa sa higaan. Ngunit ipinilit pa rin namin ang aming espasyo sa 
loob ng bahay, ang espasyo kung saan palagi naming pinupuntahan, doon 
kami nagtatago para makatakas. 
 Iba na ang Kuya Ynel mon ang tumabi ulit siya sa akin. Huh! 
Iba talaga ang nagagawa ng looban. May mga gabing nagigising na lang 
ako dahil marahas na nilalaro ng Kuya Ynel mo ang titi niya, taas-baba. 
Umuuga ang katre at hindi ako makatulog. Halos gabi-gabing ginagawa 
iyon ng Kuya mo. Alam kong alam niya na gising ako dahil sa mabibigat 
na paghinga. Ngunit napupuyat ako at nakaaapekto sa pag-aaral ko 
ang istorbo niya kung gabi. May mga umagang mapanghe ang kumot 
naming dalawa, ang mga unan, ang banig. Minsan, isang gabi pagpasok 
ko sa loob ng kumot at tulog na tulog na ang Kuya mo, naramdaman ko 
sa aking binti ang malapot niyang tamod. Nandiri na ako. At nabuwisit. 



51

At simula nang gabing iyon, ako naman ang umalis sa katre at hindi na 
tumabi sa kanya. 
 Si Nanay ganoon pa rin ang trabaho sa bahay, taga-awat ng 
mga lasing. Ang buong akala ni Nanay, tapos na ang pag-aawat niya 
noong namatay si Tatay. Ilang beses ring nabaranggay si Nanay dahil sa 
basag-ulo ng Kuya Ynel mo, ilang beses nagpiyansa sa presinto, kasama 
pa ang Ate Almira mo. Nang matutong bumatak ang Kuya Ynel, lalong 
nahirapan si Nanay: tumatakbo nang hubo’t hubad kung gabi sa kalsada 
ang Kuya Ynel mo matapos bumatak. Pinagtatawanan siya ni Itoy at 
ng mga kasama niya sa looban. Parang asong ulol na paroo’t parito ang 
Kuya mong walang saplot sa katawan , Humahagulgol ng galit kay Tatay 
at hindi raw siya pinag-aral sa private school at kung anu-ano pa. Abot-
langit ang kahihiyang dinadala noon ng Kuya Ynel mo sa bahay. Nasa 
elementary ka pa noon kaya wala pang muwang…wala pa nga ba?
 Nasa kolehiyo na ako noong kasagsagan ng kabarumbaduhan 
ng Kuya mo. Kinakarera ko na ang aking pag-aaral dahil hinihiritan na 
ako ni Nanay at gustong mag-aral ng Commerce ng Ate Almira mo. 
Sumama rin ang loob ko noon kay Nanay dahil bakit ako lang ang ino-
obliga samantalang ang Kuya Ynel mo, hayun sa kanyang bisyo. Ngunit 
pinahahapo lamang ni Nanay ang mga tanong ko sa mga salita niyang 
iba ako sa inyo: masigasig akong mag-aral, may direksiyon ako sa buhay, 
nagtapos ako sa private school, nasa loob ako ng isang unibersidad. Noon 
pa lang, nakalatag na ang mga responsibilidad ko sa magulo nating bahay. 
 Hindi ko alam kung nasaan ka sa daigdig noong mga panahong 
iyon, ano ang nasa loob mo, nagiging mabait ba sa iyo ang buhay. Nakikita 
kita araw-araw, nakakatabi noon sa higaan, iisang bandehado ng kanin 
ang sinasandukan natin sa hapag ngunit bakit wala kang bigat sa akin 
noon tulad ng pagpapahalaga ko ng lahat-lahat sa iyo ngayon?
 Nagulat na lang ako isang araw na may hikaw ka na sa kaliwang 
tenga, tapos sa ilong, sa dila. Lumalaki ka na nga at bagaman magkasama 
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tayo sa bahay, hindi ko nahahalata: tumatambay ka na sa kanto kasama 
si Itoy, madaling-araw ka na ring umuuwi, dumarating na rin kay Nanay 
ang mga bali-balitang naninigarilyo na raw ang Bunsoy niya sa tapat ng 
tindahan ni Aling Dulce. Saka ko lang nalaman na mas tumaas ka pala 
sa akin nang magpakuha tayong dalawa ng retrato noong graduation ko 
sa Unibersidad. Magkatabi tayo: ako nakatoga, at ikaw naman naka-de-
kuwelyong polo. Sa retratong iyon ko unang napansin ang pisikal mong 
pagbabago: ang paglubog ng pisngi mo na nagpapapungay marahil ng 
iyong mga mata na parang kay Tatay, ang paglabas ng mga ugat mo sa 
kamay, ang pagtubo ng balahibong-pusang balbas at bigote mo. Tulad 
ng sinasabi ko sa iyo noon tuwing lalabas tayo at pag-uusapan natin ang 
retratong iyon, para akong nasa tabi ng Diyos, ng isang nakapagandang 
nilalang. Natatawa ka lang at sasapuin mo ng halik ang aking mga labi. 
 Nakapagtapos ng kolehiyo ang Ate Almira mo. Nairaos ko 
sa sanlibo’t sandaang pamamaraan—na sana’y hindi mo maranasan—
ang pangarap ng Ate Almira mo: nagtrabaho ako ng kung anu-ano, sa 
iba’t ibang kumpaya matustusan lang ang matrikula at mga bayarin sa 
eskuwelahan. Ang Kuya Ynel mo naman hayun nga’t napangasawa ang 
Ate Adela mong buntis na. Hindi na rin makatulong ang Kuya Ynel 
mo dahil may binubuhay na rin siyang pamilya bagaman sa atin pa rin 
nakikipisan. Tatlong taon bago nakahanap ng trabaho ang Ate Almira 
mo sa SM bilang saleslady. Hindi siya permanente pero palagi siyang 
sinusuwerteng ma-renew ang kontrata tuwing matatapos ang limang 
buwan. 
 Sabi ko noon ‘tapos’ na ako kay Almira. Mag-aaral ulit ako, 
Graduate School. Ang mga kaklase ko kasi noon sa undergrad nag-aaral 
na ng abogasiya, o kaya’y sa Graduate School. Naaalala mo ba si Dading? 
‘Yong kaisa-isa kong classmate na nagpunta sa burol ni Tatay? Mataas 
na ang posisyon niya noon sa isang multinational company sa Makati. 
Palipat-lipat kasi ng trabaho si Dading noong hanggang makahanap siya 
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ng magandang kumpanya. Hindi ko naman kasi kayang makipagsapalaran 
ng ganoon, ang mamili ng trabahong mapapasukan. Paano kung biglang 
wala akong malipatang trabaho? Hindi ako puwedeng mabakante dahil 
kawawa naman ang Ate Almira mo na nag-aaral pa. 
 ‘Nay, gusto ko ring mag-college,’ humirit ka noon kay Nanay. 
Napa-oo lang si Nanay kahit alam niyang hindi na kaya ng pamilya ang 
ipasok ka pa sa kolehiyo. Napatingin sa akin si Nanay. At napa-oo na 
rin ako. ‘Sige,’ sabi ko sa iyo noon, basta mag-aaral ka lang nang mabuti, 
huwag mong sasayangin ang pera. Siguro lihim na natuwa noon sa akin 
si Nanay. Lagi naman siyang natutuwa sa akin dahil responable ako, 
marunong ako sa buhay at tulad ng sinasabi niya palagi, may mararating. 
Kinagabihan kinausap ako ni Nanay at nagpasalamat, buti na lang daw 
hindi ako mabarkada, buti na lang daw at wala pa akong nobya at di 
pa nag-iisip ng pag-aasawa—na kahit sa pinakamalalim niyang mga 
pagdududa sa kanyang mga pananahimik ay alam na alam niyang hindi 
mangyayari ang ganoon. Hindi ka naman iba sa akin, Junior. Muli, 
sasabihin ko sa iyo, hindi ko tinatanggap iyon bilang responsibilidad ko 
sa inyo—sa iyo—ngunit dahil mahal kita. Ang utang na loob kailan ma’y 
walang lugar sa puso na marunong umibig. 
 Noon lamang kita simulang ‘nakita’ sa bahay, Junior. Sana’y  
maunawaan mo na kailangan ko pang sanayin ang aking sarili sa iyo at 
kailangan pa nating magpakilala sa isa’t isa. 
 Ngunit nitong mga nagdaang buwan, sumasama ka na sa 
mga taga-looban. Tuwang-tuwa na naman marahil si Itoy dahil 
mayroon na naman siyang kasama, o biktima sa ating pamilya. Bastos 
ang tarantadong ‘yan. Ngayon ko lang sa ito sasabihin sa iyo. May 
ginawang katarantaduhan iyang si Itoy noong mga bata pa kami. Bata 
pa nang maging barumbado iyang si Itoy dahil maaga siyang nawalan 
ng katatakutang ama. Umalis noon ang tatay niya para humanap ng 
trabaho sa Morayta. Ilang araw ang lumipas at hindi na nagbalik. Sabi 
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ng nanay ni Itoy, sumama na raw sa kabit ang tatay niya. Pero sabi ng 
mga kapitbahay, lalo na iyong mga kumpare ni Tatay, dinampot daw ng 
mga PC dahil sumali sa riot ng mga magsasaka sa Mendiola. Sinalvage 
na raw sa Parang, sa Marikina. Pumapasok iyang si Itoy noon sa bahay 
at nakikinood ng Eat…Bulaga! kung tanghali. Nakikipaglaro rin iyan ng 
teks sa akin at naging kakampi ko sa lahat ng laban: teks, goma, dyolens, 
at salagubang kung tag-ulan. Grade One pa lang ako at siya, Grade 
Three na. Pareho kaming pumapasok sa Culiat Elementary School. 
Magkasabay kaming pumapasok at umuuwi. 
 Naging magkaibigan kami niyan ni Itoy. Nagpapalitan kami 
ng pamato sa kalog-tansan: akin ang Pepsi, sa kanya naman ang Coke. 
Magaling mag-yupi ng tansan noon si Itoy gamit ang martilyo ni Tatay; 
parang papel sa gaan kung kinakalog sa loob ng mga kamay at ihahagis 
sa hangin ang mga tansan na niyupi niya. Lagi kaming panalo. Lagi 
naming nilalakad pauwi ang bahay pagkatapos ng klase sa Culiat. Si Itoy 
din ang umuumbag sa mga kaklase ko na lagi akong tinutukso na ‘Bakla! 
Bakla! Ramoncitong badap!’ Tuwang-tuwa ako nang isa-isa silang 
pinag-uumbag ni Itoy. Nagtatakbuhan silang lahat noon na parang mga 
daga sa imburnal na nililinis ng mga tanod, tumatalilis ng takbo at hindi 
malaman kung saan magtatago, isang araw iyon na magkasabay kaming 
umuwi at naglakad mula sa Culiat. Naiwanan kami ni Itoy matapos 
niyang itaboy ang ibang mga bata. Natatandaan ko na nasa tapat kami 
noon ng istasyon ng mga bumbero sa Tandang Sora at naglalakad pauwi. 
“Sabihin mo kasi hindi ka bakla!” ang sabi niya sa akin, iyak lang ako 
nang iyak. Nasasaktan na kasi ako sa mahigpit na pagyugyog ni Itoy. 
Nagbanta noon si Itoy na isusumbong raw niya ako kay Tatay dahil bakla 
ako.  At nagsumbong nga si Itoy. 
 Isang Linggo ng hapon, tinawag ako ni Tatay sa harap ng mga 
pare niya. Mapungay na mapungay na ang mga mata ni Tatay. Pinatayo 
niya ako sa ibabaw ng dulang na may mga basyo ng Ginebra San Miguel 
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at Tanduay, mga hiniwa at pinigang kalamansi, isang platito ng kinilaw 
na dilis. Naroon din ang mga pare niyang wala nang damit pang-itaas at 
mapupula na ang mga dibdib sa kalasingan. ‘Pare, baka bakla talaga itong 
panganay mo?’ ‘Tang ina, pare, dalawa yata ang babae mo!’ Halakhakan. 
Nanggagalaiti noon si Tatay. Nakatayo lang ako’t nakaharap sa kanila. 
Natatandaan ko noon nag-iinit ang aking mga tenga sa takot. Ipinatawag 
ni Tatay si Itoy, ang damuho. Kinakabahan din si Itoy nang dumating 
siya sa bahay. ‘Bakit sinabi mong bakla ang anak ko?’ tanong ni Tatay sa 
nakatangong Itoy. ‘Bakla nga ba si Monching? Sumagot ka’t tutuliin kita!’ 
Wala pa ring tugon si Itoy. Halakhakan pa rin ang mga pare ni Tatay. 
‘Baka parehong bakla!’ Tawanan. Pinahubad ni Tatay ang short ni Itoy. 
Sa takot sa mga lasing ay hinubad din ni Itoy ang short niya. ‘Hawakan 
mo ang utin,’ sabi sa akin ni Tatay. Umiiyak na ako noon. ‘Ayaw mo? 
Baka bakla ka talaga? Dali, hawakan mo kung lalaki kang talaga!” Ayaw 
ko pa ring hawakan. Natatakot ako sa mga bulyaw ni Tatay. ‘Naku, pare, 
binabae nga talaga ang anak mo! Dalagang-dalaga!’ Tawanan ulit sila. 
Lalong lumalakas ang halakhakan ng mga pare ni Tatay nang  tumigas 
ang titi ni Itoy dahil sa mga paghawak ng mga lasing na pare ni Tatay 
at nagsasabi na: ‘O, kita mo ako hinahawakan ko, walang nangyayari sa 
akin, hindi ako tinitigasan…lalaki kasi ako…Si Itoy, aba’y bakla!’ Halos 
mahulog ang mga pare ni Tatay sa kakatawa, si Engineer, sa kinauupuan 
nilang bangko. ‘Aba! Nagagalit na si Manoy! Ayan ba ang tunay na 
lalaki?’ Bagaman nakayuko si Itoy ay nasisilip ko ang usos niyang ngipin 
sa harap; nakangisi ang damuho. Natigil lang ang ‘katuwaan’ nila Tatay 
nang sumabat na si Nanay na ano ba iyang itinuturo mo sa panganay mo. 
Karga-karga ka noon ni Nanay. 
 Matapos ang pangyayaring iyon nagsulian na kami ng pamato 
ni Itoy. At simula noon, kinamuhian ko ang lahat ng Itoy sa mundo: 
istambay, walang pinag-aralan, lasenggero, bobo, taga-looban. Kaya ayaw 
kong matutulad ka kay Itoy. Patunay ito na gusto kitang makapagtapos 
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ng pag-aaral. At hindi ko ginugusto ang pagpapahinto sa iyo ngayong 
semester. Huwag ka nang magdamdam. Pasasaan pa’t makauutang din 
ako sa SSS sa susunod na tatlong buwan o di kaya’y sana naman, makalipat 
ako ng trabaho na may mas malaking suweldo na matutustusan ang pag-
aaral mo. 
 Lagi mong ikinakatwiran na mas matanda ako sa iyo kaya ako 
palagi ang nasusunod. Hindi sa ganoon, Junior. Hindi ko nililimitahan 
ang mga posibilidad mo sa edad mong iyan na kailangan mong daanan 
ang iba’t ibang karanasan na ihahain sa iyo ng daigdig. Ang sa akin lang 
ay huwag kang magbarkada sa mga taga-looban, umuwi ka nang maaga, 
maglinis ka ng bahay kung wala kami, magpakatino ka. Huwag kang 
magtatanim ng galit sa sinuman sa atin sa bahay, baka matulad ka sa 
Kuya Ynel mo. Huwag. At sana’y huwag mo na akong hindi kikibuin, ha?
 Hanggang dito na lamang at marami pa akong tatapusing 
trabaho ngayon. Magkita na lang tayo mamaya sa Jollibee sa Megamall. 
Isuot mo ‘yong bagong Mossimo t-shirt na binili ko sa iyo noong 
nakaraang suweldo. Pero bago ka umalis mamaya, maglinis ka muna 
diyan sa bahay; walisan mo muna ang bahay lalo na sa ilalim ng katre ko 
sa kuwarto at kumakapal na ang alikabok. 
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Emilio Echeverri

“IYONG LALAKING TAGA-Letran?”  Ang palaging sinasambit ni 
Betilda tuwing mag-uusap silang dating magkaka-opisina at muling 
hahalungkatin ang masasayang alaala sa dating trabaho, sa opisina 
kung saan sila nagkakilala. Marami sa barkada ang iiling, at ang iba’y 
magpapakita ng blangkong mga mukha na tila pilit na hinuhukay sa 
alaala ang lalaking taga-Letran.
 “Iyong lalaking taga-Letran? Iyong may kotse?”
 “Sa dami ng mga seaman na nag-aaply sa opisina, maaalala ko 
pa kaya iyang lalaking sinasabi mo?”
 “Iyong taga-Letran. Iyong nakasampay ang polo sa balikat 
at palaging naka-tuck out ang suot na puting t-shirt? Hindi ba ninyo 
natatandaan?”
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 Magkakatinginan ang grupo at pilit na iisipin kung sino nga ba 
ang lalaking taga-Letran na iyon. 
 “Nakakainis ka naman, Betilda. Halos lahat ng lalaking 
pumapasok sa opisina nakaputi,” sabad ni Marilou na dating receptionist 
ng ahensiya. 
 Nagtataka si Betilda kung bakit siya lamang ang tanging 
nakaaalala kay Emilio. Minsan tuloy pumapasok sa isip niya na tila isang 
multo si Emilio na siya lamang ang nakakita at nakaaalala. Ngunit ang 
ganitong paniniwalang multo ang lalaki ay mabilis na nahahawi sa kanyang 
isipan sa tuwing maaalalang si Emilio ay may katawan—mayroon siyang 
kalamnan at mga buto. Si Emilio bay may kaluluwa. Si Emilio ay may 
kasaysayang hindi lamang minsang namalas na mabasa niya sa kahubdan 
ng lalaki. Hindi niya rin masisi ang mga dating ka-opisina dahil maging 
siya mismo ay walang ibang maalalang pagpapakilala sa binata kundi ang 
‘lalaking taga-Letran’. Ganoon marahil kababaw ang pagkakilala ko kay 
Emilio,” naisip niya. Nang makilala kasi niya ang lalaki, estudyante ito 
sa Colegio de San Juan de Letran sa Maynila — ito ang pinakamalapit 
na paaralan mula sa kanilang opisina. Malapit kumpara sa ibang mga 
paaralan at unibersidad na itinayo sa loob ng Intramuros. 
 Dahil sa walang nakaaalala, malilihis ang usapan ng barkada. 
Tatawag ng waiter at oorder ng hindi kumukupas na paborito ng 
grupo—ang may lakas ng sipa ng kabayo kapag humigit sa dalawang 
basong weng-weng, at para sa mga hindi makakayanan ang lakas ng 
alak, kukuha na lamang ng San Mig Light. Pag-uusapan ng barkada ang 
dating pinagtrabahuan.  Magkakalampagan ang mga bote’t baso. Parang 
dating magka-klase na nag-reunion at binabalikan ang mga natatanging 
karanasan sa dating pinasukang paaralan. Maghahalakhakan na para 
bang sila lang ang nasa loob ng bar. Hindi naman alintana ang ganitong 
ingay sapagkat malakas ang tunog ng musikang pinatutugtog sabay ng 
malakas na halakhakan ng mga parokyanong nasa ibang mesa. Sa ingay 
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sa loob ng bar sa Malate, halos hindi na nila napapansin na nagsisigawan 
na sila sa isa’t isa, ipararamdam na lamang ito sa sakit ng lalamunan 
kinabukasan nang madaling-araw.
 Matapos ang isa o dalawang lagok ng weng-weng na paboritong 
inumin ni Betilda, marahan niyang hihimasin ng hintuturo ang sentido. 
Papasok sa kanyang alaala ang lalaking taga-Letran. Si Emilio. Si 
Emilio Echeverri. Sa kanyang kalasingan ay palaging pumapasok ang 
pagtatampo sa mga dating ka-opisina. Bakit hindi nila maalala si Emilio? 
Hindi ba usap-usapan noon ang pagsundo sa akin ni Emilio sa opisina at ang 
paghihintay niya sa lobby, at kapansin-pansin din sa lahat ng kasama ko sa 
opisina ang nakasabit niyang polo sa balikat? Hindi ba’t sila rin ang dahilan 
kung bakit kami nagkakilala ni Emilio? Bakit hindi nila maalala ngayon? 
O, ayaw lang nilang alalahanin muli?
 Kalilipat pa lamang noon ni Betilda sa Aces Maritime Agency 
sa Intramuros. Nag-resign siya sa dati niyang pinapasukang consultancy 
firm sa Makati dahil halos bumagsak ang katawan niya sa pagod sa 
biyahe at sa trapik sa EDSA, at hindi naman ganoon kalaki ang pasahod.
 Biyernes noon at makulimlim ang langit. Naalala niya nang 
interbyuhin siya ng HR Manager, sinabi sa kanya na ang gusaling 
inuupahan ng ahensiya ay nakatayo sa katabing lote kung saan nakatayo 
ang dating Unibersidad ng Santo Tomas, bago ito ilipat sa España 
Boulevard bago ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Tanaw halos ang 
kalahati ng Maynila sa ika-pitong palapag ng gusaling ito na inuupahan 
ng Aces Maritime Agency.

Hindi kasingganda ng Makati ang Intramuros, bulong ni Betilda 
sa sarili habang nakatanaw sa salaming bintana sa bagong pinapasukang 
opisina, na kapag lumapit ka sa salaming bintana ay makikita mo ang 
nagtataasang mga gusali sa labas, ang mga taong nagmamadaling 
lumakad sa ibaba na parang mga langgam na may bitbit na mamahaling 
maleta at bag, may halukipkip na diyaryo sa umaga. Aligaga palagi ang 
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Ayala Avenue. Naging libangan na ni Betilda ang tumanaw sa salaming 
bintana ng opisinang kanyang pinapasukan lalo na tuwing umaga. 
Nagsimula ang ganitong gawain ni Betilda nang magtrabaho siya sa 
unang opisinang pinasukan niya sa Makati na nasa ika-dalawampung 
palapag naman.
 Kung maisipan niya noong sipatin ang kalahati ng Maynila, 
tatanaw lang siya sa salaming bintana. Matatanaw niya ang mga cargo 
truck na patungo at nanggaling sa pier na sumusuyod sa kalsada ng 
Intramuros, o kaya’y ang mga lantsang bumabaybay ng Ilog Pasig, mga 
lantsang kinakalawang na ang buong katawan. At ang Pasig, sa malayo 
mula sa bintanang kinatatayuan niya ay tila nanunuot sa kanyang pang-
amoy ang sangsang ng patay na ilog. Ngunit ang ganitong mahapdi 
sa matang tanawin ng Pasig ay pinapawi ng mga lumang gusali ng 
Escolta. Sa panahong iyon na sinisipat niya ang kalahati ng Maynila 
ay makulimlim ang langit, ngunit sadyang tumitingkad sa kanyang 
paningin ang lumang gusali. Para silang mga bato sa gilid ng tahimik 
na ilog. Mga batong nilumot ng ulan o ng samyo galing sa patay na ilog. 
Ngunit ang mga gusali ng Escolta ay tila mga nagdadalamhating batong 
nakatunghay sa pumanaw na ilog.
 “Sasama ka ba sa amin? Di ba ikaw ‘yung bago sa HR?”
 Ngumiti lang si Betilda. 
 “Tara, sama ka. Ay! Ako nga pala si Marilou…receptionist.”
 “Betilda, HR assistant,” sabay ngiti at abot ng kamay sa 
receptionist. 
  Sanáy na si Betilda sa paglipat-lipat ng kumpanya na 
pagtatrabahuan, kaya alam na niya ang aral na dapat tandaan sa bawat 
bagong trabaho na papasukan: kailangan marunong kang makisama sa 
ibang empleyado, lalo na iyong naunang pumasok sa iyo sa kumpanya. 
Walang pagtatalong-isip na napa-‘Oo’ si Betilda. Dali-dali siyang 
nagtungo sa kanyang mesa at iniligpit ang time cards na kanyang ino-
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audit para sa darating na payroll payout, at mabilis na isinukbit ang bag. 
Pagdating niya sa lobby naroroon na ang ibang makakasama sa gabi ng 
gimikan. Mukhang masaya ito, bulong niya sa sarili. Kasama ni Marilou 
na nag-aabang sina Tanya na accountant, si Lynda na programmer, Irene 
na kasama sa HRD, at Eloy na kasama ni Marilou sa reception. 
 “Girls, I want you to meet Betty from HRD,” pakilala ni Marilou 
sa grupo. 
 Isa-isang bumati ang mga babae. 
 “Saan ba ang gimik natin?” tanong ni Betilda. 
 “Dito lang sa Intramuros,” sabad ni Irene na mapapansing 
pinakamatanda sa lima. Halos abuhin na ang buhok ni Irene at may mga 
gitla na sa noo. Alam ni Betilna na may anak na si Irene na nasa hayskul 
pero wala siyang asawa. Iniwanan siya ng bana niyang OFW at nakipag-
relasyon sa isang domestic helper na Pinay sa Dubai. 
 “Intramuros?”
 “Bakit hindi mo pa ba narinig ang bagong gimikan sa 
Intramuros?” Pagtatakang tanong ni Eloy na siyang pinakabata sa kanila. 
Kapansin-pansin kay Eloy ang kanyang hikaw na may burloloy na araw 
at buwan sa magkabilang tenga. 
 Nang makababa na ang grupo sa lobby ng gusaling inuupahan 
ng agency, biglang bumagsak ang nangangalit na ulan. Nilamon ng 
marahas na patak ng ulan ang ingay ng mga nagdaraang mga sasakyan 
at ang alikabok na umaalimbukay sa daan kapag may dumaraang cargo 
truck patungo sa Port Area. Nilamon ng bugsong ingay na gawa ng ulan 
ang ingay at salimuot ng urbanidad. 
 “Naku! Ang lakas ng ulan, friends! Lalakas pa yata ito. Paano na 
ang gimik?”
 “Don’t worry, Betty, walking distance lang naman dito ang 
pupuntahan natin,” sagot ni Marilou. 
 “Sa Puerta Isabel lang naman ang bar, e.” Malakas na tugon 



62

ni Tanya na halos sumigaw na dahil sa maingay na bagsak ng ulan sa 
ibabaw ng mga nakaparadang kotse sa harapan ng gusali. Naglabas ng 
payong ang lima at sumugod sa ulan. Nang marating nila ang bar ay agad 
silang sinalubong ng waiter. Mahihinuhang kilala na sila ng mga waiter 
sa bar. Paano ba naman, tuwing Biyernes naman silang napapadalaw sa 
Puerta Isabel para gumimik. 
 Maingay ang loob ng bar gayong maaga pa para sa ‘takdang oras’ 
ng gimik; halos mapuno na ng tao. Mausok dahil sa sigarilyo. Maingay 
dahil sa malakas na musika, malakas na halakhakan ng mga tao, kalansing 
ng mga nag-uumpugang bote ng serbesa. Naupo ang lima sa isang 
mesa sa bandang sulok na sadyang inilaan para sa kanilang pagdating. 
Nagsimulang magpahid ng foundation si Eloy. Palipat-lipat naman ang 
tingin si Tanya sa iba’t ibang mesa na para bang may hinahanap. Si Lynda 
naman na programmer na pinakatahimik sa grupo ay nakaupo lamang 
sa dulo sa dingding at tila may hinahanap sa bag. Itinaas ni Marilou ang 
kanang kamay at tumawag ng waiter. 
 Mag-aalas-otso na ng gabi nang magsimulang dumating 
ang isang grupo ng mag-aaral. Ang iba sa kanila’y suot pa ang polong 
pampasok ngunit ang iba’y nakasabit na sa balikat. Ganito unang nakita 
ni Betilda si Emilio. Kaya sa tuwing dadalumat siya sa kanyang sarili ng 
mga alaala ni Emilio ay laging ang porma nitong nakasabit sa balikat ang 
polo ang nabubuo sa kanyang gunita. 
 Nagsimulang tumugtog ang banda nang magdatingan ang 
grupo ng mga kabataan. Nakita marahil ng manager ang kanilang 
pagdating. Ang manager ay isang expat mula sa Amerika. Asawa siya ng 
may-ari ng bar. Mommy Yvonne ang tawag sa kanya sa  bar. Si Mommy 
Yvonne ang lumapit sa mesa nina Betilda at ipinakilala ng sarili sa grupo. 
Nang makita ng manager ang pagpasok ng isang grupo ng kalalakihan, 
inutusan niya ang banda na magsimula na sa pagtugtog. Nagtayuan ang 
mga tao at nagtungo sa gitna ng entablado sa gitnang bahagi ng bar at 
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nagsayaw. Maya-maya’y nakita na lamang ni Betilda na naroroon na rin 
sa entablado sina Marilou, Irene, Tanya. Tila nakawalang asong naulol si 
Eloy habang pabiling-biling ang ulo sa hangin. Nanatili si Lynda sa mesa 
at tila may hinahanap sa loob ng bar na sige ang lingon sa kaliwa’t kanan.
 Sabi niya sa sarili na mamaya matapos niyang maubos ang 
unang baso ng weng-weng ay makikita ng lahat na siya ang nagre-reyna 
sa mga rave party sa Malate, Makati, o Libis. Hindi nga niya maitatanggi 
ito dahil kilala siya sa lahat ng rave parties na nagaganap sa Maynila. 
 Nang maramdaman na niyang pumasok na ang alak sa kanyang 
kaluluwa at tila idinuduyan na ang kanyang maláy, nagtanggal na rin ng 
blouse si Betilda; suot niya ang sleeveless na panloob na bughaw. Sumugod 
siya sa nagsasayawang mga tao at naghiyawan ang barkada nang makita 
ang kanyang pagdating. Umiinog ang kanyang diwa at tila napawawalan 
ang lahat ng kimkim na bigat ng kanyang dibdib. Madilim ang loob ng 
bar dahil may kaitiman na rin ang mga haligi ng Puerta Isabel. Maitim 
na ang mga bato nito na tila gilagid ng isang nagngingitngit sa galit na 
matanda na iginupo na ng katandaan sa pagka-inutil, matanda na walang 
magawa sa mga kabataang lumilikha ng ingay, na walang humpay ang 
pagsayaw na lumilikha ng salimuot sa kanyang banal at tahimik na pag-
aapuhap sa alaala ng masasayang karanasan ng kanyang kabataan, ng 
kanyang dating katawan. Maya-maya’y humimpil sa pagtugtog ang banda 
at nagsimulang tumugtog ang musika mula sa DJ booth. Nagsimulang 
magsalita ang DJ at sinagot naman siya ng hiyawan ng mga tao sa loob 
ng bar. Halos mayanig sa hiyaw ng mga tao ang buong Puerta Isabel. 
Sayaw. Sayaw. Giling. Balakang. Ulo. Ibukaka ang mga binti. Ilabas ang 
mga puson. Sige. Kagatin ang mga labi habang umiindayog. Release. 
Release. At nilunod ng hiyawan ang anumang maaaring pagsikad upang 
lumutang ang hiya palabas sa isipan, palabas ng katawan kasama ng 
mga pawis sa balat. Tumila ang ulan at tila walang nakapansin. Namatay 
ang ilaw. Biglang naglitawan sa dilim ang makukulay na glow sticks. 
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May pula, bughaw, at lila. Ang ibang glow stick ay ginawang kuwintas, 
purseras, at ang iba’y kagat sa bibig. At humalo sa mga nagsasayaw ang 
mga kalalakihang bagong dating. Tila nabubura ang kasaysayan ng 
bawat tao—ang kanilang pagkakaiba-iba, pati ang mga antas sa lipunan 
na kanilang kinabibilangan ay tila panandaliang nawalan ng saysay, 
ang pagkakaiba-iba ng kanilang paniniwala at pag-iisip. Ang mahalaga 
sa ganoong piging ay ang kasalukuyang pinatotohanan. Paglimot ang 
siyang maghihilom sa pinakamalalalim na sugat sa kaluluwa ng hindi 
matahi-tahimik na kabataan. Ang hindi magkakakilala ay nagsayaw na 
magkapares. Kung babae ka’y gagantihan mo ng mga himas sa batok ang 
lalaking kakabig sa iyong puson. 
 Nang huminto ang musika ay nagsibalikan ang mga tao sa 
kani-kanilang mesa. Tuwang-tuwa ang magbabarkada. Hapung-hapo si 
Betilda. 
 “Ang galing mong sumayaw.” May isang lalaking lumapit at 
bumati sa grupo; nakasalampak na ang lima sa kani-kanilang upuan 
dahil sa pagod sa pagsasayaw. 
 Nagkatinginan ang mga babae. May ngising gumuhit sa 
mukha ni Eloy. Kinalabit naman ni Marilou ang binti ni Tanya na nasa 
kanyang harapan upang ipaabot ang mensahe. Si Lynda naman ay tila 
may hinahanap na naman ang kanyang bag. Itinaas naman ni Irene ang 
kanyang mga palad para sabihing matanda na siya para sa ganyan, sa 
pagtugon sa panlalandi ng mga kabataang lalaki. 
 “I’m Emilio,” pakli ng lalaking nagpakilala habang hawak ang 
bote ng beer. “I noticed that you dance well. Have you been to The Rave 
in Malate last week?”
 “Yeah,” paanas na tugon ni Betilda sa lalaki. 
 Naghagikgikan ang grupo. Gusto sanang masilayan ni Betilda 
ang hubog ng mukha ni Emilio ngunit tila lumulutang ang kanyang 
diwa dahil sa alak at natatakpan naman ng dilim ang mukha ng lalaki. 
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 Siniko siya ni Marilou upang ipaabot ang mensahe.  
Ito ang isa sa kanyang ipinagtataka, na kahit ilang ulit niyang ipaalala 
ang pangyayari  nang Biyernes na iyon sa Puerta Isabel ay hindi maalala 
ng grupo si Emilio. Tatlong taon pa lang ang nagdaan. Bakit hindi nila 
maalala o ayaw lang nilang alalahanin? Lagi niyang tanong sa sarili. 
 “O, Betty, mukhang marami ka na namang iniisip diyan. May 
tama ka na ba? Isang basong weng-weng pa lang ang nauubos mo.”  
Panggugulat ni Marilou sa diwa ni Betilda na unti-unti nang sinasakop 
ng alak at antok.
 “Huwag mong sabihing iniisip mo na naman iyong lalaking 
taga-Letran?” May tinig na pambubuskang pahayag ni Lynda na ikakasal 
na sa susunod na buwan. 
 “Hindi niyo ba talaga natatandaan?”
 Sabay-sabay na napabuntong-hininga ang grupo. 
 “Malala ka na nga, Betty. Baka matulad ka niyan kay Eloy. 
Huwag masyado ang paggamit, medyo magdahan-dahan…hindi 
nagsasara ang ‘pabrika sa Sagada’,” putol ni Tanya sa katahimikan. Isang 
taon na kasi ang nagdaan mula nang ipasok sa rehabilitation center si 
Eloy na nalulong sa paggamit ng droga at marijuana.
 “Gaga! Hindi naman ako ganyan kabaliw. E, kung iyon pala ang 
dahilan para makalimot baka iyon ang dahilan kaya hindi niyo maalala 
‘yung lalaking taga-Letran.”
 “Bakit ba naiisip mo ang lalaking ‘yan? Ano ba ang nangyari sa 
inyo?”
 “Marilou naman…parang hindi mo alam,” nakangising tugon 
ni Betilda. 
 “Wala ka namang naikukuwento sa akin…sa amin…”
 Hindi totoong hindi nagkuwento si Betilda sa grupo. Isang 
tanghali habang nasa pantry ng opisina ang barkada nagkuwento si 
Betilda sa nangyari sa kanila ni Emilio matapos ang isang rave party na 
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dinaluhan nila. Bungisngisan pa ang apat habang isinasalaysay ni Betilda 
kung paano napaamo ni Emilio ang kanyang kapusukan. Sa Remedios 
Circle iyon sa Malate, sa loob ng kotse ng binatilyo.
 Panimula’y tumira muna ng ‘damong Sagada’ ang dalawa. 
Nakaupo sa driver’s seat si Emilio at paharap na pumatong sa kanyang 
kandungan si Betilda, nakabukaka. Hindi malilimutan ni Betilda ang 
gabing iyon nang lakbayin ng maiinit na paghinga ni Emilio ang buo 
niyang katawan. Sa leeg, sa baywang. Sa pagitan ng kanyang mga suso. 
Binuksan ni Emilio ang radyo at nagpatugtog ng malakas na musika 
habang isinasagawa ang natatanging paraang kanilang nalalaman upang 
pag-isahin ang kani-kanilang mga kasaysayan.
 Nagbungisngisan pa noon sina Marilou, Irene, Eloy, Lynda, 
at Tanya habang nakikinig sa pagsasalaysay ni Betilda. Bakit hindi 
nila matandaan? Bakit hindi nila maalala si Emilio, iyong lalaking taga-
Letran?”
 May mga araw na makikita si Emilio na nag-aabang sa lobby 
ng gusali ng kanilang opisina. Ngunit madalas na naghihintay siya sa 
reception ng mismong Aces Maritime Agency sa ikapitong palapag. 
Hinihintay niya si Betilda at ihahatid sa kanyang sasakyan pauwi o 
dili kaya’y magtutungo ang dalawa sa isang rave party sa Malate para 
mag-inom o maghapunan sa anumang restoran sa Muralla. Madalas na 
makita si Emilio na naghihintay, lalo na kung Biyernes at nagkataong 
gustong mag-inom ng pampaalis ng problema na bumabagabag sa 
kanya. Maraming nakapapansin kay Emilio. Minsan lalapitan ni Irene si 
Betilda sa kanyang mesa at ibabalita na nandiyan na ang ‘kanyang lalaki’ 
at naghihintay. Matatawa lamang si Betilda. 
 Minsan sa kanyang inip sa paghihintay kay Betilda sa reception 
makikitang nakikipag-usap si Emilio sa mga aplikanteng seaman 
na naghihintay sa kanilang pila sa pagproseso ng aplikasyon. Ngunit 
mapapansin ang kaibahan ni Emilio sa ibang mga lalaking seaman na 
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naghihintay, napapansin ito ni Betilda mula sa malayo at tinatanaw niya 
ang lalaki sa reception. May kakaiba sa kanyang tindig na sigurado sa sarili, 
sa pagkumpas ng kanyang mga kamay habang nagsasalita, at sa paraan 
kung paano niya ipinapatong ang polo niya sa balikat. Ang posturang 
iyon ang kumukurot sa libog ni Betilda sa tuwing pagmamasdan si 
Emilio mula sa malayo. 
 Laging basa ang buhok ni Emilio, o palaging tila basa dahil sa 
hair gel. Kahit gabi’y mukhang lagi siyang bagong paligo. Napapansin 
din ito ni Betilda. Hindi rin tumatakas sa kanyang panimbang na ang 
lalaki ay tila hindi pinagpapawisan. Laging mukhang malinis. Kay 
Betilda, si Emilio ang lalaking singkit, mestiso, at may dalawang biloy sa 
magkabilang pisngi. Hindi maiiwasang pagmasdan niya ang mukha ni 
Emilio, laging maaliwalas, parang laging nagtatanong, nang-uusig.
 Hindi lamang isang beses na naglakas-loob siyang nagtanong 
kay Emilio tungkol sa kanyang pagkatao. Palagi kasi kung pag-uusapan 
ang kanyang pamilya’t pinagmulan ay nalilihis ng usapan ang lalaki, o 
kaya’y hahalikan na lamang si Betilda upang hindi na makapagtanong 
pa.
 Isang gabi pareho silang lasing sa loob ng isang bar sa Puerta 
Isabel, hindi ang kay Mommy Yvonne, nang maisipan niyang magtapon 
ng katanungan sa lalaki. “Emilio, kung may wish ka ano ang iwi-wish 
mo?”
 “Simple lang. I wish for a perfect love, a perfect truth, and a 
perfect happiness.”
 Matapos ang pagsagot ay malakas na nagtawanan ang dalawa. Sa 
mga nakakita sa kanila sa loob ng bar masasabi na sila’y magkasintahan. 
 Minsan isang araw nang masuspinde ang trabaho sa opisina 
dahil magkakaroon ng isang piging sa Manila Cathedral na dadaluhan 
ng pangulo ng Pilipinas. Pinauwi nang maaga ang mga empleyado upang 
ang iba’y makadalo sa nasabing piging.  Lunes iyon at alas-dos pa lamang 
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ng hapon. Dahil may kaagahan pa at hindi pa nagbubukas ang mga bar 
sa Puerta Isabel, nagdesisyon si Betilda na umuwi na lamang ng bahay 
upang magpahinga dahil sa nagdaang gabi’y kagagaling lamang niya sa 
isang birthday party ng isang dating kaklase. 
 Naisipan niyang dumaan sa Baluarte de San Gabriel, lagusan 
sa hilaga ng Intramuros. Ang Baluarte kasi ang pinakamalapit na daan 
patungo sa Lawton. Napadaan siya sa harapan ng Letran. Patungo siya 
sa Lawton upang doon na sumakay ng taxi. Maraming mag-aaral na 
nakaistambay sa harap ng main entrance ng kolehiyo. Naroroon din at 
nakahambalang ang mga kotseng pag-aari ng mga mag-aaral at guro ng 
Letran. Habang naglalakad natanaw niya si Emilio sa malayo, sa tapat ng 
isang restoran. Sa simula iniisip niya kung si Emilio nga ba ang nakikita 
sa malayo. Naka-sunglasses at naka-patong ang polo sa balikat. Kitang-
kita ni Betilda ang kabuuan ni Emilio. Ang kumpas ng kanyang mga 
kamay, ang tindig, ang mga braso na parang sanga ng isang matikas na 
puno. Ang kanyang dibdib. Si Emilio nga ang kanyang nakikita. 
 Akmang lalapitan na ni Betilda ang kaibigan nang mapansin 
niyang may lumapit na lalaki kay Emilio. May ibinulong ito sa kanya at 
dagling nagpaalam si Emilio sa mga kausap na barkada. Namumukhaan 
niyang ang mga mag-aaral na iyon din ang kasama ni Emilio nang 
una niya itong makita sa bar ni Mommy Yvonne. Nag-usap sa gilid ng 
restoran sina Emilio at ang lalaki. Napansin ni Betilda na mas matanda 
kay Emilio ang kausap niyang lalaki. Naka-de-kuwelyong polo ang lalaki 
at naka-maong na pantalon. May ibinulong ito sa kanya, at marahang 
tinapik-tapik si Emilio sa balikat. Pagkatapos ay may iniabot na pera 
kay Emilio; unti-unti nang nabubuo kay Betilda ang kasama ni Emilio 
dahil papalapit siya nang papalapit sa dalawa. Napansin ni Betilda na 
may edad na ang lalaking kausap ni Emilio. May ibinulong muli ito kay 
Emilio. Siguro tatay niya, bulong ni Betilda sa sarili habang lumulukso 
ang pananabik na makita si Emilio.   May kalambutan ang kilos ng 
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lalaking kausap ni Emilio. Napansin niya ito habang papalapit siya nang 
papalapit sa dalawa. Bakla ba ang kausap ni Emilio? Tanong niya sa 
sarili. Natigilan siya sa paglalakad nang hampasin siya ng gulat nang 
makitang ipinatong ng lalaki ang kanyang palad sa nakangiting pisngi 
ni Emilio. Hindi lang basta patong, haplos. At dagling umalis ang lalaki 
at sumakay sa kotseng humaharurot na lumabas ng Baluarte de San 
Gabriel. Nagtama ang mga tingin nila ni Emilio. Kumaway ito sa kanya. 
Nakatutok lamang ang mga mata niya kay Emilio at nais na sana niyang 
lumihis ng daan ngunit hindi niya nagawa. Bakit pa kasi ako nagpakita 
kay Emilio? Pagsisisi niya sa sarili. Kumaway siya pabalik at dumulas na 
lamang sa kanyang bibig bilang pagbati: “Hi! O, saan ang gimik natin 
mamaya?”
 Nang gabi ngang iyon ay nagtungo sila sa Puerta Isabel at 
nagpakalango sa alak. 
 “Emilio, nagtataka lang ako…puwede ba akong magtanong?” 
usisa ni Betilda nang isang gabing lango sila sa weng-weng na naging 
paborito na rin ni Emilio dahil sa mga paanyaya ni Betilda. 
 “Ano kung virgin pa ako?” Napabungisngis si Emilio at sinuklian 
rin ito ng bungisngis ni Betilda. 
 “Hindi ‘yon. Matagal ko nang alam ang sagot du’n gago! Tanong 
ko lang kasi medyo kakaiba ang pangalan mo. May lahi ba kayong 
Kastila?”
 “A, ‘yong  Echeverri? Sa side kasi ng dad ko may lahing Kastila. 
Sa Negros ang province ng family sa father’s side ko.”
 “Don’t tell me mga landlord ang angkan niyo? Kasing yaman 
kayo ni Erap?”
 “Yeah. Pero Betina—”
 “Gago! Anong Betina? Hanggang ngayon hindi mo pa makabisa 
ang pangalan ko?” pagbibiro ni Betilda. 
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 “Oh, shit!” Napahawak sa ulo ang dalawang kamay ni Emilio sa 
kanyang pagkakamali. “I’m sorry, mahina talaga akong mag-memorize 
ng names.”
 Doon natapos ang usapan. Mag-uumaga na nang lumabas sila 
ng bar at magtungo sa kotse ni Emilio. Tumira muli sila ng damong 
Sagada at matapos ang ilang hithit ay ang gawì nila sa tuwing maiiwan 
sa loob ng malamig, masikip, at maingay na sasakyan ni Emilio.
 “Oo, natatandaan ko iyan! Natatandaan ko minsang may 
naikuwento ka tungkol sa escapades mo sa loob ng kotse with a guy. Pero 
hindi ako sigurado kung ‘yon nga ba ang sinasabi mong lalaking taga-
Letran.” Halos sumigaw na si Marilou na halatang nakarating na sa ulo 
ang espiritu ng alak. “At saka, paano ko matatandaan iyan e kami nga ng 
boyfriend ko hindi na naming mabilang kung naka-ilan na kami!”
 Halakhakan ang lahat. Nagkamot na lamang ng ulo si Betilda 
na tila sumuko na siya na ipaalala pa sa barkada ang lalaking taga-Letran. 
 “Hindi kaya multo sa Intramuros iyang lalaking sinasabi mo?” 
Pambubuska ni Tanya.
 “Anong multo?” Naiinis na sagot ni Betilda.
 “Multo. Hindi ba’t kuwento ni Pulgas, iyong sekyu sa building, 
na maraming nagmumulto sa Intramuros dahil nabubulahaw ang mga 
kaluluwa sa ingay mula sa mga bagong tayong bar sa Muralla? Naiingayan 
daw ang mga multo sa lingguhang rave party. At lalo raw nagalit ang 
mga multo nang ma-renovate ang hilera ng Pueta Isabel para magtayo 
ng bars at restaurants. Hindi ba’t sa kuwento mo, doon mo nakilala ang 
lalaking taga-Letran?” paliwanag ni Marilou. 
 “Paano magiging multo,” may pagkainis na tugon ni Betilda. 
“May katawan siya, nakilala ninyo siya. Nagkita nga kami nang maraming 
beses at nagpunta pa sa opisina. Paano magiging multo?”
 “Dahil ikaw lang kasi ang nakaaalala sa kanya! Punyeta!” galit na 
sabad ni Marilou. 
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 “Drop the topic! Drop the topic, please…” pakiusap naman ni 
Irene. 
 “O, siya, tapos na ang usapan sa lalaking taga-Letran,” singit 
ni Tanya. “At please huwag na nating pag-usapan pa ang mga bagay na 
magpapaalala sa atin ng agency. Hindi ba’t lahat tayo na-retrench sa 
agency na iyon? Hindi ba? Natanggal lang si Erap pati trabaho natin 
nawala!”
 “Oo nga! Masamang alaala. Drop the topic,” sabad naman ni 
Irene. “We have a new president. There is hope.” Natawa siya sa sarili 
niyang biro. 
 Hindi nga naman puwedeng maging multo si Emilio Echeverri 
dahil may katawan siya. May buto’t laman. May kasaysayang nababasa sa 
kanyang kahubdan. Hindi maaaring maging multo si Emilio. May multo 
bang naghihintay sa tapat ng McDonald’s? Mahilig sa Nike at shades? Sa 
bar hopping? Sa MTV? Pero bakit hindi nila maalala si Emilio? Bakit?
 Maging si Betilda ay hindi rin maalala kung paano sila nagpaalam 
sa isa’t isa ni Emilio. Basta ang natatandaan lang niya natanggal siya sa 
opisina at nakalipat sa isang ahensiya sa Makati. Mula noon ay hindi 
na sila nagkita ni Emilio. Hindi na rin siya nakadaan sa Puerta Isabel 
dahil malayo ang Intramuros sa bago niyang opisina. Ang natatandaan 
ni Betilda ay iyong huling gabing lasing silang dalawa at nasa loob sila 
ng kotse. Nagpapahinga sila bago umuwi sa kani-kanilang bahay. Mag-
uumaga na noon at naroroon sila sa isang bahagi ng Puerta Isabel na 
tanaw ang bungad ng Letran at ang katabi nitong restoran. Tinanong 
niyang muli si Emilio nang pabiro na kung may magic si Ronald 
McDonald ano ang hihilingin niya sa mahiwagang payaso. Mahilig kasi 
sila noong kumain sa McDonald’s na bukas sa madaling-araw.
 “A perfect love. A perfect truth. A perfect happiness.” Gano’n 
ang sagot ni Emilio kasabay ng malalim na buntong-hininga. 
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 Blankong nakatingin si Betilda sa TV na nakakabit sa kisame 
ng bar na kanilang pinag-iinuman. Inuusisa ng kanyang mga mata ang 
papalit-palit na kulay sa papalit-palit na eksena ng palabas na MTV. 
Bagaman hindi niya marinig ang musika dahil nilalamon ito ng tugtog 
mula sa DJ booth at sa malakas na halakhakan ng mga tao sa bar, tinitigan 
niya ang palabas. May bahagi ng kanyang kalamnan ang lumulukso at 
tila nais sumabay sa tunog at indayog sa nagaganap sa loob ng TV. Tama, 
nais kong sumayaw. Sasayaw ako. Sasayaw ako!
 “Hoy, Betilda! Ano na naman ang iniisip mo? Don’t tell me 
‘yong lalaking taga-Letran na naman iyan?” si Marilou, mapungay na 
ang mga mata, tuluyan nang nilukuban ng espiritu ng alak. 
 “A, hindi. Hindi,” mabilis na tugon ni Betilda. 
 “Ba’t parang ang lalim ng iniisip mo?” singit ni Irene.
 “Masama ang masyadong mag-isip, ha?” biro ni Tanya. 
 “A, hindi. Hindi.” Umepekto na ang naubos niyang isang basong 
weng-weng. “Hindi. Iniisip ko lang k’se magkakatanggalan na naman sa 
opisina. Hindi ko alam kung saan na naman ako lilipat.”
 “A, ganoon ba?” sabad ni Lynda saka inilabas ang kanina pa 
hinahanap na lipistik sa bag at pinahiran ng pula ang mga labi. 
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Lahat ng
Linggong Tahimik

TAHIMIK NA ANG lahat ng Linggo sa bahay matapos ilibing si 
Porboy halos labing dalawang taon na ang nakararaan. Ang aking nanay, 
bálo at bata pa noon, ay hindi na muling nag-asawa. Naroon silang lahat 
sa libing ni Porboy, kasamang naghatid sa aking tatay  hanggang sa huli 
niyang hantungan: sa hukay. Tila isang huling biro ng tadhana sa aking 
tatay na araw rin ng Linggo ang kanyang libing.  Hindi ko malilimutan 
ang araw na iyon, nakaitim silang lahat, nagdadalamhati at sige sa pag-
alò sa aking nanay. Naroroon ang mga larawan noong libing, maayos na 
nakasalansan sa photo album na halos isang dekada na yatang nakapinid 
at natabunan na ng nagpatung-patong na mga aklat na nakatambak sa 
dating aparador ng mga damit nina Porboy at Nanay. 
 “Nakatanggap ako ng sulat kahapon.  Uuwi na raw ng Pilipinas 
ang Ninong Andy mo sa susunod na linggo. Dadalaw daw muna rito bago 
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umuwi sa Negros,” salubong sa akin ni Nanay isang umaga pagdating ko 
galing sa opisina; gabi kasi ang shift ko sa call center na pinapasukan ko. 
Nagbubukas na ng tindahan si Nanay at inilalatag na ang mga paninda 
niyang toyo, asukal na naka-plastik na tingi, uling, ilang supot ng munggo. 
Pagtitinda sa talipapa sa aming kanto ang pinagkakaabalahan ni Nanay 
hanggang ngayon mula nang pumanaw si Tatay. 
 “Sinong Ninong Andy? ‘Yung nasa Saudi?”
 “Oo. Uuwi raw.” Naka-ismid si Nanay dahil alam niyang 
maaabála na naman siya sa pagdating ng bisita, katulad ng abalá na 
magkasama naming pinasan sa loob ng mahabang mga taon noong 
nabubuhay pa si Porboy. “Gusto ka raw makita.”
 “Bakit ako?”
 Kilala ko si Ninong Andy—pero sa pangalan lang. Ni hindi ko 
nga mabuo sa isip ang hitsura niya dahil wala namang larawang naitago 
sa bahay.  Pero maraming beses na siyang naikuwento sa amin ni Porboy. 
Maraming beses  ko na ring narinig na binabanggit siya ni Porboy sa mga 
kainuman niya sa bahay noon. Ninong ko raw sa binyag si Ninong Andy. 
Pero ka-brod din siya ni Tatay noon sa fraternity sa UNO-R. Lumayas si 
Porboy sa Bacolod at nakipagsapalaran sa Maynila noong 1978 at hindi 
na bumalik pa sa Negros. 1979 nang ipinanganak ako at ayon na rin sa 
kuwento ni Tatay, 1983 nang magtungo si Ninong Andy sa Saudi Arabia. 
Ayon sa aking tatay, ang huling pagkikita nila ng kumpare niya ay noong 
bago niya nilayasan ang Bacolod. “Paano ako naging inaanak ng isang 
tao na wala naman sa Maynila noong bininyagan ako?” Minsan ko na 
ring naitanong kay Porboy at hindi ko na maalala kung sinagot ba niya 
ang tanong ko. 
 “Bakit hindi na lang si Boyet ang sumundo sa kanya sa airport?”
 “Hindi naman kailangan sunduin. Sa Taguig daw muna siya 
maglalagi. May mga kaibigan daw siyang dadaanan din malapit dito 
sa atin, diyan yata sa Culiat, sa Tandang Sora. Dadaan daw siya rito 
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ng Linggo ng hapon. Kailangan nandito ka—gusto ka raw makita ng 
ninong mo.”
 Linggo dadalaw si Ninong Andy, ang paboritong araw ni 
Porboy at ng mga kumpare niya at mga kasama sa konstruksiyon. “Si 
Boyet nandito sa bahay. Wala ako next weekend; may teambuilding 
kami ng mga ahente ko sa Batangas.” Ang totoo, nag-aalangan akong 
salubungin at samahan maghapon sa bahay ang bisita. Hindi ko alam 
kung ano ang pag-uusapan namin, anong alak ang idudulot sa kanya, 
ano ang pinakatamang pulutan, at ang pinakaproblema ko talaga: hindi 
na ako umiinom ng alak at kung sakali man na samahan ko siyang mag-
inom—paano at hindi ko naman siya kilala. Si Boyet, ang bunso kong 
kapatid ang tanging puwedeng sumalubong sa bisita ni Porboy. 
 “Ikaw naman, Brando, gusto lang sigurong makipag-inuman sa 
iyo ang ninong mo. Ano ba naman ang bumili ka ng—ano nga ba iyong 
iniinom nila palagi, iyong mahal na alak?”
 “Black Label.”
 “Hayun! Pero siguro may dala rin siyang Black Label tulad ng 
tatay mo noon—iyong galing Saudi.” Naaalala pa rin ni Nanay noon ang 
mga dalang alak ni Porboy mula sa Duty Free sa airport; pagbibida noon 
ng aking tatay na palihim silang nakabibili at nakaiinom ng alak sa Saudi 
na mahal nilang nabibili sa ‘black market’ sa Jeddah. Bawal kasi sa Saudi 
Arabia, isang bansa ng mga Muslim, ang alak ayon kay Porboy. 
 Limang araw pa ang daraan bago ang pagdating ni Ninong 
Andy. Mayroon pa kaming sapat na araw ni Nanay para paghandaan ang 
inuman sa darating na Linggo.  Tiyak kaming dalawa ni Nanay—tulad 
noong nabubuhay pa si Porboy—sa araw ng Linggo na iyon, grupo kung 
dumating ang mga bisita ni Tatay. Noon, tuwing Linggo kasi, marami 
silang dumarating, mga katrabaho sa konstruksiyon. Anim na araw ang 
trabaho bilang mga latero, pintor, karpentero, mason at minsan stay-in 
pa sa ginagawang gusali kaya banal ang Linggo kay Porboy at sa mga 
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kumpare at sa kasama niya sa konstruksiyon. Kaya natiyak na rin namin 
ni Nanay na hindi mag-isang darating si Ninong Andy. At sa darating 
na Linggo, alam naming pareho ni Nanay na kailangang maghanda ng 
ilang bote ng San Miguel, mga pulutan, at sapat na espasyo sa sala na 
paglalagakan ng mga basyo at ng mga tumumbang katawan ng lasing 
matapos ang maghapon at magdamag na maaringasang inuman nina 
Ninong Andy at ng mga kaibigan niya na marahil kaibigan din ni Porboy 
noong nabubuhay pa siya.  
 Tiyak namin ni Nanay ang Linggong darating. Alam namin ang 
mga paghahanda tuwing sasapit ang araw na ito—mula sa bago pa man 
dumating si Porboy at ang mga kasama niya galing sa anim na araw 
na trabaho sa konstruksiyon hanggang sa pagliligpit ng mga platito ng 
mani, mga plastik ng chicharon, mga bote ng alak, paglalampaso sa mga 
súka ng mga lasing, dura, basa mula sa mga natapong alak at tubig at 
piraso ng yelong tumalsik sa sahig, sa maayos na pagsasalansan ng mga 
nakabalandrang katawang bumagsak na sa sala sa kalasingan. Ito ang 
Lunes ng madaling-araw sa bahay namin o ang Linggo ng hapon kung 
sakaling maagang babagsak sa kalasingan si Porboy at ang mga kasama 
niya sa inuman. Kaya pagdating ni Ninong Andy, kahit halos lagpas 
isang dekada na ang nagdaan mula noong huling Linggo ni Porboy sa 
daigdig, hindi pa rin tumatakas ang ritwal naming dalawa ni Nanay sa 
paghahanda para sa pagbisita ni Ninong Andy sa Linggo. 
 Hindi ko mabuo sa alaala ang saktong taon o panahon sa 
aking kabataan kung kailan unang nagsimula ang mga ‘Linggo’ na ito 
ni Porboy sa aming tahanan. Basta ang natatandaan ko, nasa grade one, 
nagsimula na akong utusan ni Porboy na bumili ng ilang bote ng San 
Miguel Grande, ilang bote ng gin at ilang piraso ng kalamansi, pulutan 
at lang stick ng Hope Menthol. Ang natatandaan ko, nang maunawaan 
ko ang kahulugan ng salitang ‘lasing’, nagsisimula na para sa akin ang 
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lahat ng ganitong Linggo sa aking buhay, sa buhay ng aking nanay sa 
piling ni Porboy. 
 Pero ayon sa kuwento ni Nanay, at maging ng mga tiyahin 
ko noon na mga kapatid ni Tatay na kapisan naming noong dalaga pa 
sila—ang mga ‘Linggo’ nila kay Porboy ay nagsimula ilang taon pa bago 
ako ipinanganak, bago pa ikasal ang aking mga magulang. Sa Negros, 
sa Bacolod pa lamang nagsimula na ang pag-inom ni Porboy ng alak 
kasama ng mga kaibigan niya sa Central Market. Maaga raw siyang 
natutong manigarilyo at uminom ng alak. Maraming beses na raw itong 
ginuguyod pabalik sa bahay nila sa Mansilingan dahil sa kalasingan.
 Ang aking Tita Belly. Siya ang nagkuwento sa lahat ng mga 
kalokohan ni Porboy noon sa Negros sa kanyang pagbibinata. Dumating 
sa amin sa Luzon Avenue si Tita Belly noong nasa hayskul na ako. 
Dumating ang nakababatang kapatid ni Tatay upang tulungan si Nanay 
sa pag-aalaga sa aming magkapatid, habang si Nanay naman ay abala sa 
pagtitinda ng isda sa talipapa at nasa labas naman ng bansa si Tatay. May 
puwesto na kasi noon sa talipapa si Nanay. Nasa Saudi Arabia noon si 
Porboy, nagtatrabaho sa konstruksiyon ng ospital sa Jeddah. Ang totoo, 
hindi ko kay Tatay unang narinig ang pangalan ni Ninong Andy. Si Tita 
Belly ang unang nagpasok sa bahay ng kuwento ng aking ninong. 
 Hindi ko malilimutan si Tita Belly. Siya ang bunsong babae sa 
walong magkakapatid at si Tatay naman ang ikalimang anak, ang nasa 
gitna. “Black sheep si Porboy,” singhal palagi sa akin ni Tita Belly tungkol 
sa aking Tatay. “Kaya mag-aral kang mabuti. Hindi nakapagtapos ng 
kolehiyo ‘yang tatay mo dahil sa barkada at bisyo. Kaya tinawag siyang 
Porboy.” 

Mataba si Tita Belly at palaging bob cut ang buhok. Palangiti 
siya at palaging naglilinis ng bahay sa umaga pagkagising at sa hapon 
bago maghapunan. Siya rin ang naglalaba ng mga damit namin at 
naghahatid at nagsusundo kay Boyet sa eskuwelahan. At dahil di tulad ni 
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Porboy na tumakas sa pag-aaral niya sa UNO-R at nagtungo sa Maynila, 
nakatapos ng kolehiyo si Tita Belly. Isa rin sa mga gawain niya sa bahay 
ang tulungan ako sa mga takdang-aralin at disiplinahin kami ni Boyet 
kung tatamad-tamad sa pag-aaral. 
 “Ikaw, Brando, ayusin mo iyang pag-aaral mo,” palagi sermon ni 
Tita Belly sa akin noon tuwing tatamad-tamad ako sa pag-aaral. “Hindi 
nagpapasarap ang tatay mo sa Saudi maipasok ka lang sa private school.”
 Palaging ipinamumukha sa amin noon ni Tita Belly na kaya 
kami ipinasok sa private school ay upang magkaroon kami ng mataas na 
pinag-aralan, “…at nang hindi kayo matulad sa kanya na undergrad… 
tularan  ninyo ang Ninong Andy ni Brando na tinapos ang kurso  niya sa 
UNO-R.” Sa ganoon ipinakilala ni Tita Belly si Ninong Andy sa akin—
isang paghahambing, sa kung ano ang mga hindi nakamit ni Porboy sa 
buhay niya “dahil sa barkada at bisyo.” 

“Si Ninong Andy mo nandu’n na rin sa Saudi Arabia, nauna 
pa sa tatay mo at nakapagpagawa na rin ng bahay nila sa Mandalagan. 
Ewan ko lang kung dinadalaw siya ng tatay mo…tarantado kasi iyang si 
Porboy siya pa ang may pride sa ginawa niya sa Ninong Andy mo.”

Hindi naging lubos na bukas si Tita Belly sa akin sa mga detalye 
ng mga naganap sa pagitan ng aking tatay at ni Ninong Andy. Kung 
tatanungin ko si Tita Belly, palaging ang pisikal na kaanyuan ni Ninong 
Andy ang binabanggit niya. Matangkad, singkit, malapad ang dibdib at 
matangos ang ilong ni Ninong Andy. “Hindi ko na nga lang alam kung 
tumaba o nangitim na si Ninong Andy mo... pero madisiplina iyon sa 
katawan noon sa Bacolod. Black belter sa karate... pareho sila ng tatay 
mo. Ewan ko lang kung nakipagkita ang tatay mo sa kanya sa Jeddah.” 
At kung tatanungin ko si Tita Belly kung may alitan ba si Porboy at ang 
Ninong Andy, mabilis siyang sasagot na: “Tarantado kasi iyang si Porboy, 
siya pa ang may pride sa ginawa niya kay Andy.”
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Matagal ring nanatili sa bahay namin si Tita Belly at naging 
katuwang siya ni Nanay sa mga gawaing bahay. Habang nasa ibang 
bansa si Porboy, naroroon at nakikipisan sa amin si Tita Belly. At dahil 
walang pinag-aralan si Nanay at si Tita Belly naman ay nakapagtapos 
sa kolehiyo, palaging may hindi pagkakaunawaan ang dalawa. Si Tita 
Belly ang nagsusumbong kay Tatay sa abroad kung paano winawaldas 
ni Nanay ang perang ipinadadala niya sa bahay. Ibinibili ni Nanay ng 
ganitong mesa, ng ganyang TV, ng mga mamahaling gamit sa kusina. At 
dahil bunsong kapatid ni Tatay si Tita Belly, sa kanya siya naniniwala. 

Natatandaan ko ang huling araw ni Tita Belly sa bahay ay 
nagkasagutan sila ni Nanay. Hindi sagutan na sigawan at away bagkus 
iyong nag-uusap sila nang magkaharap, sa mesa, at tigib ng galit ang 
bawat salitang binibitiwan sa isa’t isa. Ang pinagmulan ng away ay 
ang pangungutang ni Nanay sa Bombay ng isang malaking larawan na 
reproduksiyon ng The Last Supper na naka-imprenta sa papel at naka-
kuwardo ng salamin. Ilalagay raw ni Nanay ang The Last Supper sa sala 
bilang palamuti. 

“Bakit mo kailangan niyan, Elena? Alam ba iyan ni Porboy?”
“Ako naman ang may gusto nito. At isa pa, five-six ko naman 

ito kay Bombay.”
“Baka nakalimutan mo na hindi nagpapasarap sa Saudi ang 

bana mo?”
“Baka nakalilimutan mo na asawa ako at bahay ko ito?”
Doon nagtapos ang pagtatalo nila. Nang matapos ang 

tanghalian umalis na si Tita Belly. Hindi siya nagpaalam sa amin. Doon 
din natapos ang halos tatlong taon niyang pakikipisan sa amin. Bumalik 
siya sa Negros at doon na nanirahan. Tumandang dalaga si Tita Belly at 
nakipisan siya sa panganay nilang kapatid na babae. Nang makatapos 
ako ng  kolehiyo at nagtrabaho sa Marketing Department ng isang IT 
company, nadestino ako sa Bacolod City. Matapos ang halos siyam na 



80

taon, nagkita kami ulit ni Tita Belly. Nakipagkita siya sa akin sa Apollo, 
siya pa ang nagbayad sa lahat ng inorder naming pagkain. Maikli pa 
rin ang buhok ni Tita Belly ngunit mababakas na sa kanya na talagang 
nilisan na siya ng kabataan, bukod pa sa may iniinda siyang sakit. Trenta 
anyos na siya noon at mayroon siyang kanser sa matris. 

“Ang nanay mo kasi Waray,” sabi lang sa akin ni Tita Belly nang 
tanungin ko siya kung naaalala pa niya iyong pinagtalunan nila ni Nanay. 
“Saan ka nakakita na bibili ng The Last Supper at ilalagay sa sala? Mabuti 
at nakatapos ka ng pag-aaral dahil kung hindi natulad ka riyan sa nanay 
mo at sa mga kamag-anak niya sa Samar.” Limang buwan matapos ang 
huli naming pagkikita ay pumanaw na si Tita Belly. Nakabalik na ako sa 
Maynila kaya hindi na ako nakadalaw sa burol niya at libing. 

Nang dumating si Porboy, naging magulo sa bahay. Siyempre 
nagalit siya sa nangyari, sa pag-alis ni Tita Belly. At naituon niya ang 
galit sa dahilan kung bakit lumayas sa aming bahay at bumalik ng 
Negros ang bunso niyang kapatid: ang larawan ng The Last Supper na 
inutang pa kay Bombay. Kaya isang Linggo at lasing na lasing si Porboy, 
hinablot niya sa dingding ang larawan ng The Last Supper at inihambalos 
sa sahig. Nagkalat ang mga basag na salamin at napunit sa gitna ang 
larawan. Linggo ng gabi iyon at hindi pa nabubuksan ang ilang kahon 
ng tsokolate, biskuwit, at damit na pasalubong ni Tatay. Nang matapos 
niyang mabasag ang The Last Supper, sinimulan niya ang paghahagis ng 
mga plato sa kusina, ang pagsuntok sa isang bahagi ng kabinet na binili 
ni Nanay sa pahulugan, sinipa ang TV. “Akala mo nagpapasarap ako sa 
abroad? Akala mo donya ka? Akala mo madali ang buhay sa Saudi?” At 
ng wala nang mabasag, maihagis, masipa si Porboy ay si Nanay na ang 
pinagbalingan niya. Lasing na lasing si Porboy at nakatuon naman ang 
tingin ko sa dibdib niya na tila may tatsulok na pula na nakadikit sa 
kayang balat at nakatudla ang isang dulo sa kanyang pusod. Hinablot 
niya ang buhok ni Nanay at akmang ihahampas na niya sa pader ng sala, 
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iyong pader na wala pang palitada dahil nagkulang ang huling padala 
niya bago umuwi sa Pilipinas, nang makawala si Nanay sa kamay niya 
at kumaripas ng takbo papunta sa kapitbahay. Binitbit naman ng isang 
kapitbahay na malayong kamag-anak ni Nanay si Boyet, at siguro akala 
nila na dahil highschool na ako, kaya ko nang tumakbo para iligtas ang 
sarili sa nagwawalang si Porboy, iniwanan ako. Nang makaalis si Nanay, 
nagtungo ako sa kuwarto, isinara ang pinto at naupo sa mesang ipinagawa 
para sa akin ni Tita Belly para roon daw ako mag-aaral at gumawa ng 
mga takdang-aralin. Binuksan ko ang unang aklat na nadampot ko mula 
sa hilera ng mga aklat na maayos na nakasalansan sa mesa. At nagbasa 
ako nang nagbasa. 

Narinig kong dumating ang mga kainuman ni Porboy kanina, 
ang mga kumpare niya at kasama sa konstruksiyon, sila ang nag-awat 
sa kanya. At narinig ko rin na isa sa mga kumpare niya ang nagpabili 
ng isang bote ng gin. Ganoon nila palagi pinatatahimik si Porboy kung 
lasing na at nagwawala—para mabilis makatulog ay painumin pa lalo  ng 
alak. Halos isang oras ding tumagal ang kanilang tagay. Nang alam kong 
tulog na si Porboy sa sofa at wala na ang mga pare niya, lumabas ako sa 
kuwarto. At tulad ng nakasanayan tuwing Linggo ng gabi o Lunes ng 
madaling araw, ililigpit ko ang mga basong ginamit sa tagay, ang mga 
bote ng San Miguel, ang mga plato at platito na nagsesebo at nanlalansa 
dahil sa pinulutang adobong aso, baboy o manok na panabong. Lumabas 
ako sa kuwarto upang isagawa ang ritwal tuwing Linggo. Naabutan ko 
si Nanay sa sala, nagbalik na pala siya. Ngunit naroroon si Nanay at 
nakaluhod na sa mga bagahe ni Tatay, sa mga kahon ng mga pasalubong; 
tahimik,  dahan-dahan, at maingat niyang inilalabas ang mga laman ng 
balikbayan box na para bang ang mga ito ay babasaging kristal. 

“NAKABILI KA NA ba ng San Miguel?” ang tanong sa akin ni Nanay; 
ang ibig niyang sabihin ay kung nakabili na ba ako ng isang case ng 
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grande, iyong isang bote ng alak na halos isang litro na ang laman, na 
pang-maramihan. 
 “Dalawang cases. Puwede na siguro ito kung may mga kasamang 
mga pare si Ninong Andy,” ang tugon ko. Nakabili na rin ako ng pata 
para sa pulutan, dalawang inihaw na manok, at yelo. Ala-una raw ang 
dating ni Ninong Andy. Si Boyet, dahil Linggo naman, ay hindi na muna 
aalis para samahan ako sa inuman kay Ninong Andy. 
 “Matagal ko nang hindi nakikita iyang si Andy. Guwapo ‘yang 
ninong mo, tisoy. Matangkad at blackbelter ng karate,” pagpapakilala ni 
Nanay. Nababasa ko sa kanyang mga salita na nananabik na rin siyang 
makita si Ninong Andy. “Nagpadala pa si Andy ng pera nang malaman 
niyang nasa ospital ang tatay mo. Hindi ko na lang sinabi kay Porboy 
dahil alam mo naman ang pride nu’n.”
 “Hindi kaya marami masyado itong alak na nabili natin?”
 “Naku! Isipin mo na lang na ilang taon sa Saudi ang ninong 
mo. Isang dekadang nadiyeta sa alak at baboy... alam mo naman ang mga 
Muslim.”
 Ang sabi ni Nanay baka sobrang yaman na raw ni Ninong Andy 
dahil sa tagal niya sa Saudi. Mayroon na raw itong asawa at tatlong 
anak na ang panganay ay halos ka-edad ko. Maaga rin daw itong nag-
asawa tulad ni Porboy. Bukod sa pagpapadala ng pera para sa pagpapa-
ospital ni Tatay, nagpadala rin daw ito ng pera noong namatay si Porboy. 
Ikinuwento na lamang ito ni Nanay sa akin habang naghahanda sa 
pagdating ni Ninong Andy. Ganoon pala kalalim ang pagkakaibigan 
nilang dalawa ng aking tatay. Ang hindi ko lang maintinidihan at nais 
kong malaman ay kung bakit galit si Porboy kay Ninong Andy. Ano kaya 
ang nagawa ni Ninong Andy kay Tatay? Bakit kahit tila anong iwas at 
taboy ni Tatay kay Ninong Andy, siya pa rin ang lapit nang lapit at suyo 
nang suyo kay Porboy. Nang tanungin ko si Nanay ay ito lamang ang 
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isinagot niya sa akin: “Ma-pride kasi iyang tatay mo. Isinama hanggang 
sa hukay ang pride niya.” Tapos ang usapan. 
 Totoo ngang kilala ko si Porboy sa kanyang pride. Tuwing 
malalasing siya noon malimit kong naririnig ang hinaing niya sa buhay—
ang hindi niya pagtatapos ng pag-aral sa UNO-R. Kumukuha kasi si 
Tatay noon ng Civil Engineering na hindi niya natapos dahil sa bisyo, 
barkada, fraternity, at basag-ulo, ito ang kuwento sa akin ni Tita Belly. 
Nalaman na lang ng mga magulang nila, ng aking lolo at lola na nasa 
Cadiz noon, na hindi na niya ipinagpatuloy ang pag-aaral nang sumulat 
si Tatay na ikakasal na siya sa Maynila. 
 “Kung tinapos ko lang sana ang pag-aaral ko,” ang palaging 
linya ni Porboy. “Hindi magiging ganito ang buhay ko.”
 Nakita ko ang panlulumo sa mga mata ni Porboy nang 
magkasakit siya. Panlulumo marahil dahil hindi na siya maaaring 
uminom pa ang alak. Kilala siya sa amin na lasenggero kaya paano niya 
ngayon ihaharap sa mga kumpare niya ang sarili: ang dating lasenggong 
matapang na nagwawala kung lasing, ngayon ay ginugupò na ng sakit sa 
atay? Palaging nakasara noon ang mga pintuan at bintana ng bahay dahil 
ayaw ni Porboy na makita siya ng mga kapitbahay na nakaratay sa sofa 
sa sala. Hindi na rin siya lumalabas o nakikipagkita sa mga kumpare niya 
at kainuman. Hatinggabi ang gusto niya kung dadalhin at ilalabas siya sa 
ospital dahil ayaw niyang makikita siya ng mga tao sa amin, makita siyang 
naninilaw sa sakit, namamanas ang buong katawan at halos lumuwa na 
ang mga mata. 
 Ang huling gabi ni Porboy ang imahen niyang mananatili 
sa akin. Galing ako sa unibersidad noon at nang pumasok ako sa sala 
napansin ko na siyang nakaupo sa sofa, nakalaylay na halos ang ulo niya 
sa katawan at may hawak siyang baso ng gin. Marahas kong isinara ang 
pinto at lumakad sa harap niya. Alam kong nakatingin siya sa akin dahil 
nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga titig. Marahan akong 
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naglakad sa kanyang harapan sukbit ang bag at hawak ang mga aklat, 
dahan-dahan na hindi siya nililingon. Nanatili lang ako sa kuwarto at 
nag-aral. Nakasara ang pinto. Pero hindi ako mapalagay dahil nasa isip 
ko si Porboy na nakaupo sa sala at umiinom ng alak. Lumabas ako ng 
sala nang malapit nang maghating-gabi para manood ng TV. Naroroon 
pa rin siya sa sofa pero nakahiga na. Niligpit na ni Nanay ang baso at 
bote ng gin. Nakaupo ako sa harap ng TV. Alam kong gising pa siya sa 
aking likuran. 
 “Patayin mo na ang TV,” utos niya sa akin. “Gabi na at natutulog 
na ang mga tao. Parang sarili mo na lang palagi ang iniisip mo.”
 Pinatay ko ang TVat nagbalik sa aking kuwarto. Nang umaga, 
nagising na lang ang lahat sa mga hiyaw ni Nanay. Pumanaw na si Tatay. 
Namatay na si Porboy. Nagdatingan ang mga kapitbahay, nakidalamhati, 
nakiiyak. Tumayo ako sa kama, nagtungo sa banyo, naligo, nagbihis, at 
pumasok sa unibersidad. 
 Humahangos si Boyet na dumating sa bahay para ibalita sa 
amin ang pagdating ni Ninong Andy. Nataranta kami ni Nanay dahil 
nananabik din siya na makita ang kumpare at kaibigan ng kanyang bana 
at ako naman, ang pananabik na makita ang taong sa mga kuwento ko 
lamang nakilala. 
 “May mga kasama ba?” tanong ni Nanay kay Boyet; nais niya 
malaman kung may kasama ba si Ninong Andy na kakilala rin niya at 
kaibigan ang aking tatay. 
 “Mayroon. Isa lang, asawa niya.”
 Nagkatinginan kami ni Nanay. Pareho marahil kami ng iniisip na 
tila labis yata ang inihandang alak, pulutan, at pagkaing nasa mesa sa sala. 
Nakatayo kami ni Nanay sa pintuan sa harap ng bahay, nag-aabang. Mula 
sa malayo, nabanaagan ko si Ninong Andy. Totoo ngang matangkad siya 
at matikas ang tindig. Napansin ko rin ang asawa niyang halos hanggang 
balikat niya ang taas at nakakapit sa kanyang bisig. Patungo sila sa amin 
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ni Nanay at nakaagaw sila ng pansin sa mga kapitbahay. Nang makalapit 
sila sa amin, si Ninong Andy ang unang bumati kay Nanay. 
 “Ikaw na ba iyan, Elena na Waray-Waray?” Ang nakangiting 
bungad ni Ninong Andy. Totoo nga ang sinabi ni Tita Belly, tisoy si 
Ninong Andy, mapupungay ang mga mata at napansin ko ang biloy sa 
magkabilang pisngi na bahagyang natatakpan ng mga balbas. Napansin 
ko rin ang mahaba niyang bigote. Kasabay niyang ngumiti sa amin ang 
asawa niya. 
 “Andy?” ang nasambit lamang ni Nanay at pinapasok niya sa 
bahay ang dalawa. Pinaupo sila sa harap ng mesa. Hindi hinubad ni 
Ninong Andy ang suot niyang puting tela na nakapatong sa kanyang 
ulo. Kapansin-pansin naman ang matingkad na dilaw na belo na suot ng 
kanyang asawa. Nang maupo ang mag-asawa sa harap ng mesa, natuon 
kaagad ang mga mata ni Ninong Andy sa ilang bote ng San Miguel 
Beer sa kanyang harapan, pata na pulutan, lechon manok, at chicharon. 
Pilit kong iniwasan na magtama ang aming mga mata dahil sa hiya. 
Nagkaroon ng isang nakapanghihilakbot na katahimikan sa pagitan 
naming lahat sa loob ng bahay. 
 “Pasensiya na, Andy...” Si Nanay na rin ang bumasag sa 
katahimikan. “Hindi ko akalain na...”
 “Anim na taon na akong Muslim, Elena, at hindi ko nasabihan 
ang lahat,” ang nakangiting sabad ni Ninong Andy. “At ito nga pala ang 
aking asawa, si Khadija.”
 Iniabot ni Nanay ang kamay niya sa asawa ni Ninong Andy. 
 “Ano ngayon ang gagawin natin sa mga ito?” biro ni Ninong 
Andy. At tumawa siya ng pagkalas-lakas. Maging si Khadija ay 
napabungisngis at napahawak pa sa braso ni Nanay. 
 “Diyos ko ano ba itong buhay natin, Andy!” Napatawa na rin si 
Nanay. Sabay-sabay kaming nagtawanan habang nakapalibot sa mesa. 
Doon ko lang nakita si Nanay na tumawa nang ganoon at nakita ko sa 
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kanyang mga mata ang lugod. Iyong isang uri ng ligaya na nararamdaman 
mo matapos mong makita ang isang kaibigan na matagal nang nawalay 
sa iyo. Ibinaling ko ang tingin kay Ninong Andy na sige pa rin ang tawa. 
Ganito siguro sila noon ni Porboy, ganito sila kalapit sa isa’t isa. Ganito 
siguro ang kanilang kabataan. 
 “Wala na ang kaibigan mo, Andy. Wala na si Porboy.” Sinabi ito 
ni Nanay na hindi ibinabalita ang matagal nang alam ni Ninong Andy. 
Sinabi niya ito dahil alam ko na mahal nila pareho ang aking tatay. “Sana 
ay napatawad mo na si Porboy.”
 “Napatawad ko na siya, Elena. At araw-araw akong nananalangin 
na sana ay napatawad niya rin ako sa nagawa ko noon sa Negros.”
 Napahagulgol si Nanay na parang bata sa sinabi ni Ninong 
Andy. Napakaikli pala ang lagpas isang dekada para sa pagdadalamhati. 
 “Matatanda na tayo, Elena. Hindi ko pa rin nakalilimutan 
nang ipakilala ka sa akin noon ni Porboy nang bumalik siya sa Bacolod 
pagkatapos ng inyong kasal. Iniwanan ka niyang mag-isa sa isang upuan 
sa tapat ng Capitol at nilapitan kita at kinausap. Kahit anino ko ayaw 
niyang makita pero tinupad niya pa rin ang pangako namin sa isa’t isa 
na ipakikilala namin ang aming mga asawa at magiging ninong kami sa 
aming mga panganay. Buntis ka pa noon.” At ibinaling niya sa akin ang 
tingin. “Ito na ba ang panganay ni Porboy?”
 Lumapit ako kay Ninong Andy at kinuha ko ang kanyang 
kamay at nagmano. “Kamukhang-kamukha mo si Porboy noong bata 
pa siya sa Negros,” sabi niya sa akin. Nababasa ko sa  kanyang mga mata 
ang lugod at pangungulila. “Walang magkakamali na anak ka nga niya...
Masha’Allah.”
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Ministop

SI JESSICA, ANG pinakapangit na babae sa floor, mag-isa kung 
pumupunta sa Ministop tuwing lunch break niya sa trabaho, mga alas-
tres ng madaling-araw. 

Sumisilip si Jessica sa salaming bintana sa  ika-tatlumpong 
palapag ng kanilang opisina hindi para pagmasdan kung gaano binabalot 
ng dilim ang Maynila sa madaling-araw; tinitingnan niya sa salamin ang 
repleksiyon ng kanyang mukha: ang dapa niyang ilong, ang makapal 
niyang mga labi, ang kumpol-kumpol na tigyawat sa kaliwang gilid ng 
kanyang ilong, mga tigyawat na ayon sa kanya ay dahil na rin sa puyat 
o stress sa trabaho. Sa tuwing haharap siya sa bintana, ito palagi ang 
kanyang naiisip habang tinitingnan ang hubog ng kanyang mukha sa 
repleksiyon sa salamin: ‘Beautiful people…they go together.’ 
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Kung hindi man biniyayaan ng kagandahan si Jessica mayroon 
naman siyang ipinagmamalaki, siya ang top agent sa floor sa loob ng 
halos anim na sunod-sunod na buwan. Consistent 100% sa Quality 
Assurance Audit (“I’ll make sure that before I end the call I will ask 
the customer, ‘Are you satisfied with my services, sir?’ Para maalala nila 
ako sa Customer Satisfaction Survey), Best in Close Rate (“Simple lang 
ang technique ko: Less call, higher close rate. Pero ‘pag tag-alat at puro 
Negro na ang tumatawag na laging decline ang credit card transactions, 
o bagsak sa credit rating—the more number of calls, the more chances 
of higher close rate”), Best in Sales Margin (“Remember: Ang mga 
Amerikano, hindi sila tao, consumer sila. Kahit hindi nila kailangan 
ang product and service, you have to create a need for them”), Best in 
AHT (“Mababa ang Average Handing Time ko kasi I avoided fillers, 
I avoided small talks. I control the call. They need quick actions, more 
options. Get it?”) Palaging nakapaskil ang pangalan niya at ang larawan 
niyang iniiwasan niyang tingnan sa Bulletin Board pagpasok sa pantry 
ng opisina. Iniiwasan niya ang larawang nasa ilalim ng malalaking titik 
na BEST AGENT. Mayroong bahagi ng larawan o ng mukha niya 
marahil sa larawan ang hindi niya matingnan ng diretso. Walang gabing 
hindi siya nilalapitan ng Area Operations Manager para purihin ang 
performance niya sa floor. Kay Jessica, mahalaga ang bawat araw na 
papasok sa opisina sa kanyang metrics, sa monthly performance audit 
niya bilang ahente sa floor. At sa loob ng isang taon sa opisina, napanatili 
niya ang malinis na record: walang absent, walang No Call No Show, 
walang AWOL, walang overbreaks. At kung tinatanong naman siya 
kung ano ang kanyang sikreto sa pagiging top agent sa floor, dalawa 
palagi ang spiel niya sa mga kapwa niyang agents:

“Simple: self-discipline at iyong motto ko.” 
“Ha? Ano’ng motto mo? Share mo naman sa amin, girl.” 
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“Planning prevents poor performance,” ang mariing sagot ni 
Jessica. Sa floor, istrikto siya sa English Only Policy (“How can you 
master the language if you are not going to practice using it?”)

At magtitinginan ang mga kasamang ahente. Bilang paggalang 
sasabihin na lang nila na, “Wow, Jessica, ang galing mo naman.” Pero 
pagtalikod niya, lihim silang hahagikgik dahil may ugali si Jessica na 
kung magsasalita ay lumalabas ang gilagid niya at tila nagmumukha 
siyang isda sa kanyang mga kausap. Tama, mukha siyang isda sa kanyang 
mga kausap.  Alam niya ito dahil usap-usapan sa floor ang pangalang 
ibinansag sa kanya, “pating”—dahil mukha raw siyang pating. Ngunit 
hindi niya pinagtutuunan ng pansin ang pangungutya sa kanya, cum 
laude graduate siya at top agent sa floor. “So what, ako naman ang 
pinakamagaling na agent sa floor,” at sasambitin niya na may halong pait. 
“Beautiful people, they go together and I don’t need them.” 

Halos dalawang taon na sa kumpanya si Jessica. Ito ang una 
niyang trabaho simula nang magtapos siya sa PUP. Maraming beses nang 
inalok ng promosyon si Jessica—ng kanyang team leader, ng Operations 
Manager, maging ng HR at ng Senior Operations Manager. Palagi 
niyang sinasagot ang alok ng, “I’ll think about it.” Ang totoo, masaya si 
Jessica sa pagiging ahente, ang nasa harap lang ng monitor ng kompyuter 
buong gabi at nakakabit ang tenga sa headset ng AVAYA. 

“You need to get out of your headset, girl.” Ang minsang sinabi 
ng team leader niya sa isang coaching session. “You can’t be an agent 
forever.” 

“I’ll think about it, TL. I’m still happy with my job. Imagine 
‘pag-log out mo sa AVAYA tapos na kaagad ang work. Wala kang iuuwi 
sa house. Doon nagtatapos ang lahat.”

Si Jessica, ang pinakapangit na babae sa floor, mag-isa kung 
pumupunta sa Ministop tuwing alas-tres ng madaling-araw para sa 
kanyang lunch break. 
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Walang sitwasyon sa madaling-araw ang makapipigil kay 
Jessica sa pagpunta sa Ministop. Kahit umuulan, o nasa kadiliman ng 
gabi, tinatahak niya ang bakanteng lote sa gilid ng Strata Building na 
babaybayin niya patawid sa Emerald Avenue kung saan naroon ang 
Ministop. Hindi niya iniinda ang mamasa-masang lupa at matataas 
na ligaw na damo sa bakanteng lote basta makarating lamang siya 
sa Ministop para bumili ng Kariman, Coke, o anumang pagkaing na 
nakalatag sa estante ng convenience store. At ang nakapagtataka sa 
lahat, palaging mag-isa lang siya tuwing pumupunta sa Ministop, at tila 
kinagigiliwan niya ang pagdaan-daan sa madilim at mamasa-masang 
bakanteng lote. 

“Oy, Jessica, join ka naman sa amin mamayang 45-minute 
break.” 

“Kaya nga. Ikaw, girl, ang anti-social mo. Tara mam’ya sa pantry 
sa 32nd  floor.” 

“Sige, sa Ministop ako, e.” Ang palaging tanggi ni Jessica sa alok 
ng mga kapwa niya agent. Nakahiligan na kasi niyang magtanghalian sa 
Ministop. 

Isang gabing binabagtas ni Jessica ang bakanteng lote patungo 
sa Ministop, napansin niya ang isang anino sa madilim na bahagi ng 
lugar. Nakatayo lang ang lalaki na tila pinagmamasdan ang bawat kilos 
niya at paglalakad. Siya lamang ang tumatawid sa maputik at madilim 
na bakanteng lote dahil tinamad nang magtungo sa Ministop ang mga 
karaniwang kasabay niya sa pagtawid, hindi na lumabas ng gusali dahil 
katatapos lang ng malakas na ulan. 

Narinig ni Jessica na sumitsit sa kanya ang lalaki. Binilisan niya 
ang paglalakad at napansin niyang binilisan din ng lalaki ang kanyang 
paglalakad upang salubungin siya. Tama, lalaki nga ang anino sa dilim. 
Sa pagmamadali niyang makalabas sa bakanteng lote, natapilok siya sa 
nakausling bato at bago pa man siya tuluyang mabuwal at bumagsak sa 
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putikan, nasalo na ng lalaki ang braso niya. 
“Hi,” ang nakangiting bati ng lalaki sa kanya. Hindi mabuo ni 

Jessica ang mukha ng lalaki dahil suot nito ang hood ng kanyang sweater. 
Hawak ng lalaki ang isa niyang braso at ang isang kamay nito, ang kanan, 
ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang sweater.  Hindi pa rin makapagsalita 
si Jessica, pilit niyang binubuo sa dilim ang mukha ng lalaking bumati 
sa kanya. 

“I’m sure you’re from Ambergris. Marami akong kakilala sa 
Discovery, nakakasabay ko rito. At sure ako, hindi mo ako napapansin 
tuwing dumaraan ka here. Lagi ka kasing nakayuko,” pagpapatuloy ng 
lalaki. Binitiwan nito ang braso ni Jessica pero nakasuksok pa rin ang 
kanang kamay sa bulsa ng kanyang sweater.  

“I’m sorry…I don’t know you,” mariing sagot ni Jessica at 
dumiretso sa paglakad. 

“Sandali. I know nagpupunta ka rin sa Ministop. Lagi kitang 
nakikita roon during this hour.” 

Patuloy pa rin sa paglalakad si Jessica hanggang sa marating  
niya ang Emerald Avenue. Bukas ang lahat ng ilaw sa gilid ng kalsada. 
Nagkalat din sa mga kanto ang  ilang call center agents mula sa iba’t 
ibang kumpanya sa Emerald Avenue. Lahat sila naninigarilyo sa gilid 
ng kalsada. Nakasunod pa rin ang lalaki sa kanya. Sinabayan siya sa 
paglakad ng lalaki. 

Huminto si Jessica at hinarap ang lalaki. Dito niya nasilayan 
ang mukha nito dahil hinubad na ang hood. Ngumiti ito at sinuklian 
naman niya ng ngiti. Mas mataas ang lalaki sa kanya, matikas ang tindig. 
Bagaman nakasuot ng cap ang lalaki (na may insignia ng Nike sa harap) 
nababanaagan niya ang mukha nito, ang maliliit na mga mata, ang 
maninipis na mga labi. Nakasuot ng kupasing maong ang lalaki at pulang 
t-shirt sa ilalim ng kanyang sweater. 
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“Lagi kitang nakakasabay na tumatawid sa parking. Minsan 
mag-isa ka lang.” 

“Really?” masayang sagot ni Jessica. “Wala akong natatandaan 
na may kasama akong tumatawid dito” 

“Oo. Ikaw, papunta ka sa Ministop dito sa Emerald. Ako naman 
sa ADB Avenue, sa tapat ng JMT.” 

“Really? Hindi ko alam na nagkakasabay pala tayo rito sa vacant 
lot. I mean, hindi kita napapansin.” 

“Palagi ka kasing nakayuko,” nakangiting sagot ng lalaki. “You 
should be proud ‘pag naglalakad ka.” 

“Ako nga pala si Jessica.” Ibinigay niya ang kamay niya na 
tinanggap naman ng lalaki. Mainit ang kamay ng lalaki. Nailang pa nang 
bahagya si Jessica dahil ang kaliwang kamay ng lalaki ang umabot sa 
kamay niya. 

“Tara sa Ministop.” 
“Di ba patawid ka to ADB?” 
“Ha? Hindi na. Nagbago na ang isip ko, nakilala kasi kita.” 
Namutla si Jessica. At lihim siyang napangiti. 
“Ano naman ang ginagawa mo sa JMT?” 
Pilit na iniiwas ng lalaki ang mata niya kay Jessica. “Tara, 

kain tayo ng Kariman sa Ministop.” Iyon ang una nilang tanghalian na 
magkasama. 

Lumipas ang ilang gabi at palagi nang nagkakasabay ang dalawa 
sa Ministop. Labis na natutuwa si Jessica sa tuwing sasapit ang 3:45 ng 
madaling araw dahil nakakasabay na niya ang lalaki sa Ministop. Minsan 
ay inaabangan pa siya nito sa kabilang dulo ng vacant lot sa Emerald 
Avenue. 

“Teka, are you from Ambergris sa Raffles?” 
“Ano ang favorite mong Kariman?” 
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“Pork.” At mapupunta na ang usapan nila sa iba’t ibang Kariman 
ng Ministop. 

“By the way, ano pala ang pinupuntahan mo sa JMT Building?” 
“Wala, may ano lang ako diyan...” At itinuro ng lalaki ang 

nakapaskil sa poster sa counter. “What do you call that?”
“Corn dog.” 
“Bakit corn dog ang pangalan ng pagkaing ‘yan?” Nakangiting 

tanong ng lalaki. At laging nabibighani si Jessica sa mga mata ng 
kanyang ‘lunchmate’ at sa mukha nitong palaging maalwan at walang 
bahid ng puyat o pagkapagod, hindi tulad niya na laspag na ang katawan 
sa kalahati ng shift sa trabaho. Suot pa rin ng lalaki ang cap na may 
insignia ng Nike. 

Lumipas pa ang unang linggo at nakasanayan na ni Jessica na 
kasama ang lalaki tuwing lunch break niya at sa Ministop sila kumakain. 

“Hindi ka na ba napapagod sa call center?” Minsan na naitanong 
ng lalaki sa kanya, nasa pagitan nila ang fried chicken, rice, at dalawang 
bote ng Coke. 

“Alin? Ang puyat? Nasanay naman na ako. Basta sa umaga, may 
anim na oras akong tulog. 

Pinag-uusapan din nila minsan ang trabaho.
“At dapat na magpasalamat pa nga tayo sa katangahan ng mga 

Amerikano.” 
“Ha? Bakit naman?” 
“Dahil kung matatalino sila, wala tayong trabaho,” paliwanag ni 

Jessica sa lalaki. 
“Pero sila ang nagpapasuweldo di ba?” ang sagot na lamang ng 

lalaki. “Therefore sila ang matalino.”
Sa loob ng dalawang linggong magkasama sila tuwing nasa 

Ministop, natutunan na rin nilang pag-usapan ang maraming bagay 
sa loob ng forty five minute lunch ni Jessica. Bawal na kasi ang mag-
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overbreak sa lunch lalo na’t queuing ang calls: dagsa ang mga tawag mula 
sa mga customer dahil maraming call center sa Makati ang absent ang 
mga ahente dahil sa nagaganap na gulo sa Oakwood Hotel sa Ayala. 
Unang araw kasi na kinubkob ng mga rebeldeng sundalo ang hotel, mga 
sundalong nag-kudeta laban sa kasalukuyang administrasyon. Isinara na 
rin ang ilang call center sa Makati para sa kaligtasan ng mga empleyado 
kung sakaling magkagirian ang mga sundalo ng pamahalaan at ang mga 
sundalong pumanig sa lider ng kudeta. At dahil nasa Ortigas ang opisina 
nina Jessica at malayo sa Makati, ang floor nila ang sumalo sa mga tawag 
na sana’y sinasagot ng mga ahente kung pumasok sila sa mga opisina sa 
Makati. Ganito rin ang sitwasyon sa floor kung may okasyon sa Estados 
Unidos: Pasko, Bagong Taon, Thanksgiving, pagbubukas ng klase—
queuing ang libong calls. Bawal umihi, mag-After Call Work kahit isang 
minuto pagkatapos ng isang tawag para huminga, makapal ang hangin 
sa floor dahil sa pressure sa mga ahente at sa pagod sa sunod-sunod na 
pagsagot sa libong tawag. Paghinga lang sa pagitan ng mga pagtawag 
ang pahinga ng mga ahente—at kay Jessica, kasama na rito sa pahinga 
ang lunch break sa Ministop sa piling ng lalaki. 

“Grabe ang mga tawag!” salubong ni Jessica sa lalaki. “Umuusok 
na ang AVAYA ko! Super queuing!”

“Bakit kaya? Malayo pa naman ang Pasko…di ba sabi mo mataas 
ang volume ng calls kapag malapit na ang Pasko? Ang mga Amerikano, 
hindi tao—lahat sila consumers.”

“Dahil sa kudeta sa Makati. Ang daming ahente ang absent sa 
floor, sarado rin ang mga opisina malapit sa Ayala.”

“Ang gulo kasi ng gubyerno ni Gloria. Mabuti pa noong 
panahon ni Erap.”

Nandilat si Jessica sa pahayag ng lalaki. “No way! I hate Erap. 
Hindi ka ba sumama sa EDSA Dos Revolution nang pinatalsik si Erap?”

“Sumama. It was a party!”
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“Iyon naman pala, e. Dapat magpasalamat tayo kay Gloria. 
Dahil sa kanya dumami ang call center sa Pilipinas.”

“Dumami rin ang mga puyat,” diin ng lalaki at doon din nagtapos 
ang kanilang kuwentuhan. Magtatapos na rin kasi ang break ni Jessica.  

Dumating ang araw na inilabas na ang monthly performance 
review ng mga ahente sa floor. Napansin ng lahat sa account na bumaba 
ang attendance metric ni Jessica dahil sa mga over-lunch violations. 
At hindi na siya ang may perfect attendance sa floor. Kinagigiliwan 
na kasi ni Jessica ang pag-uusap nila ng lalaki, ang mga huntahan sa 
Ministop. Napag-uusapan nila ang lahat-lahat mula sa iba’t ibang 
paninda sa Ministop, brands ng mga softdrinks, mga Hollywood film, 
ang malaking pagkakaiba ng mga kape sa Starbucks at Figaro, ang iba’t 
ibang tatak at unit ng mobile phones na lumalabas. Para kay Jessica, ang 
pakikipag-usap sa lalaki sa Ministop ang pinakamalapit niyang narating 
sa kapangyarihan ng isang diyos, ng isang kay gandang nilalang. 

At dahil sa pananabik sa kanyang 45-minute break sa Ministop, 
naapektuhan na rin ang paghawak ni Jessica ng kostumer sa telepono. 
Ilang beses na siyang binagsakan ng linya dahil hindi maunawaan 
ang kanyang mga sinasabi. Nagkakalat ang kanyang mga ideya at 
pagpapaliwanag sa mga kostumer. Minsan nakipag-away pa sa kanya ang 
kostumer dahil hindi niya alam ang existing promotion na nakapaskil sa 
Livewire. At na-audit ng QA ang isa niyang call na hindi niya binasa 
verbatim ang isang legal script at hindi niya kinuha ang confirmation ng 
kliyente bago tuluyang i-process ang order dahil nagmamadali siya noon 
na makapag-logout at makipagkita sa lalaki sa Ministop. 

Si Jessica, ang pinakapangit na babae sa floor, may kasama nang 
lalaki kung pumupunta sa Ministop. Hindi na siya ang pinakamagaling 
na ahente sa floor.  

Habang tumatagal natutunan na ring mag-ayos ni Jessica ng 
sarili. Hindi tumatakas sa mga mata ng mga kasama niya sa floor ang 
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pagbabagong nagaganap sa kanya. Naglalagay na siya ng foundation, 
namimili sa Watson’s ng mga lotion at colonge, pumapasok sa Kamiseta 
at iniiwasan na niya ang pagsusuot ng maong. Nang lumabas ang stack 
ranking ng buwan, ikatatlumpo na si Jessica. Sa loob ng isang buwan, 
nakalikom siya ng apat na incident reports mula sa mga kostumer, 
dalawang failures sa quality audit, at walong overbreaks! Okay lang, suot 
naman niya ang bagong blouse ng People are People, Tyler na sapatos, at 
skirt ng Maldita. At mayroon naman siyang inaantabayanan sa Ministop 
tuwing forty five-minute break sa madaling araw.  

Isang gabi habang tinatahak ni Jessica ang madilim na bakanteng 
lote, sinalubong siya lalaki. Nakatayo ang lalaki sa isang madilim na 
bahagi ng lote malapit sa konstruksiyon. Nang lumapit ito sa kanya, 
nahinuha niya na tila matagal nang naghihintay doon ang lalaki. 

“What happened?” nagtatakang tanong ni Jessica dahil 
mukhang nababahala ang lalaki. Iniiwas nito ang kanyang mga mata 
kay Jessica. Hindi na niya mabanaagan ang kaalwanan na palagi niyang 
nakikita sa mukha ng lalaki. Nababalot ng lungkot ang mukha nito. 

“Kanina pa ako nandito, naghihintay sa iyo.” 
“Why? What happened?” 
“Wala lang. Gusto ko lang dito sa vacant tuwing gabi.” 
At iniiwasan na naman ng lalaki ang pagsagot sa kanyang mga 

tanong. 
“Ha? Why here?” 
“Wala lang. Jessica...” 
“What?” 
“Nothing. Wala lang.” At naiyak ang lalaki. Humagulgol ito sa 

harapan niya at tila nakaramdam ng kahihiyan si Jessica na baka may 
makakita sa kanila na may lalaking  umiiyak sa karapan niya. Mabuti na 
lang  walang dumaraan sa lugar noong mga oras na iyon. Hindi naman 
niya matanong ang lalaki kung ano ang dahilan. Bakit mo nga naman 
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tatanungin ang dahilan ng kalungkutan ng isang taong hindi mo kilala, 
ni hindi mo nga alam ang kanyang pinagmulan, maging ang kanyang 
pangalan?  

“Ayaw ko na rito sa madilim na loteng ito, Jessica.” 
Naguguluhan si Jessica. “What do you mean? Hindi kita 

maintindihan. You are scaring me.”
“Ayaw ko na sa job ko.” 
“Walang problema pag-usapan natin iyan sa Ministop. Come 

on let’s go.” Tinahak nilang dalawa ang daan palabas sa Emerald Avenue. 
Nang marating nila ang kalsada humimpil ang lalaki. 

“Why? Bilisan natin dahil may written warning na ako sa 
overbreaks.” 

Hinawakan ng lalaki ang kamay ni Jessica. Naramdaman niya 
ang lamig na nagmula sa kamay ng lalaki. Gumapang ang lamig mula 
sa kamay ng lalaki patungo sa kanyang katawan na parang kuryente. 
Iyon kasi ang unang beses na hinawakan ng lalaki ang kamay niya—ang 
unang beses na may humawak na lalaki, paghawak na tila pagpasok sa 
banal na sulok ng kanyang sarili.  

“I hate my job,” sabi ng lalaki. 
“You don’t need to love your job naman. Sino ba naman ang 

gustong sumagot ng daan-daang tawag gabi-gabi. You can resign if 
you want. Gusto mo samahan pa kitang magpapirma ng clearance. Sa 
Discovery yata ang clearance, I don’t know. Basta, sasamahan kita. But 
be sure may malilipatan ka na ibang call center bago ka magpasa ng 
resignation.” 

“You don’t understand.” 
“I do,” at nakaramdam ng kaunting lungkot si Jessica dahil 

mawawalan na siya ng aantabayanan sa Ministop. “Mataas palagi ang 
attrition rate sa mga call center. That’s normal—ang mag-resign sa call 
center.” 
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“You don’t understand.” 
“Now I don’t understand. What do you mean?” 
At sinimulan nang buksan ng lalaki ang sarili niya kay Jessica. 
“I’m not from Ambergris, Jessica.” 
“Okay...” 
“I’m not working for any call center.” 
At napahalakhak nang malakas si Jessica. “My God! You are 

working dito sa empty dark space na ito?” Tinutukoy ni Jessica ang 
malawak, mamasa-masa at madilim na vacant lot. 

Hindi napangiti ang lalaki. 
Malamig na hangin ang bumabaybay sa Emerald Avenue. 

Nasa ilalim silang dalawa ng isang lamppost, at sinasabuyan sila nito 
ng malamlam na liwanag. Hawak pa rin ng lalaki ang kanyang kamay. 
Mahigpit na mahigpit. 

At tuluyan nang binuksan ng lalaki ang sarili niya kay Jessica. 
“Bukod sa call center, ano pa ba ang ibang mga trabaho kung 

gabi, Jessica?” Ang nangingiming tanong ng lalaki. 
Binitiwan ni Jessica ang kamay ng lalaki. At tila ang lamig ay 

nakarating na sa kanyang dibdib, sa kanyang kaluluwa. Bumigat ang 
kanyang mga paghinga at tila ang lamig ay nakarating na rin sa kanyang 
tuhod dahil nais niyang mabuwal. Patuloy ang pagdaan ng mangilan-
ngilang sasakyan sa Emerald Avenue. Walang nakapagsalita sa kanilang 
dalawa. At biglang naisip ni Jessica, ‘Hindi ko naman siya kilala. Ilang 
tao ba ang nakaka-usap ko araw-araw na hindi ko kilala. You are just one 
of them, strangers.’ 

“I’m sorry. Now you know.” 
“It’s okay. No problem. Ano pala ang gusto mong Kariman tonight 
ililibre kita ulit.”   

Habang nilalantakan nilang dalawa ang Pork Kariman, iniisip 
ni Jessica na iyon na ang huling punta niya sa Ministop. Matitipid 
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ang mga salitang namamagitan sa kanila dahil ganoon naman talaga 
ang pamamaalan, naisip ni Jessica. Ang pamamaalam ay hindi naman 
kailangan palaging mapagbigay. Iyon na ang huli niyang Kariman, ang 
huling beses na makikipagkita siya sa lalaki sa Ministop.    

“Beautiful people they go together,” bulong niya sa sarili habang 
tinatahak pabalik ang bakanteng lote patungo sa Discovery Center para 
mag-‘Auto-in’ at tumanggap ng dagsang tawag.   At lihim siyang natawa 
sa sarili habang naglalakad pabalik sa gusali. Yumayakap na sa kanyang 
katawan ang hamog ng madaling-araw, malapit nang lumabas ang silahis 
ng bagong araw. “Beautiful people they go together,” ang bulong niya sa 
sarili at alam niyang sa buwan na ito, siya na muli ang itatanghal na Best 
Agent ng floor.
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Ang Kerengkeng ng 
Rural Tours

NAULINIGAN NG MGA pasahero ang usapan ng isang Tagalog 
at isang matipunong estranghero.  Mula sa Iligan ang dalawa; halos 
anim na oras kasi ang nakababagot na biyahe mula Cagayan de Oro 
hanggang Davao City, kaya bukod sa pagtanaw sa labas ng Rural Tours 
Bus at sa panonood ng pelikula ni Lito Lapid na pinalalabas sa tv ng bus, 
walang ibang libangan ang mga pasahero kundi ang makinig, hayag o 
lihim na pakikinig, sa kuwentuhan ng mga kasabay nila sa biyahe. 

“Ang ganda naman  ng dibdib mo?” Nakatingin ang lalaki sa 
nakasabit na pendant sa kuwintas ng Tagalog.

“Excuse me?”
“Iyang isda sa dibdib mo, ang ganda. Puwedeng himasin?”
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“A, ito? Nabili ko sa mga Meranao na nagtitinda sa Iligan.”
“Tagalog ka ‘Day?”
“Hindi. Taga-Pasay City. Ikaw ‘Dong?”
“Taga-rito. Pauwi na ako sa amin, sa Maramag. Galing ka ng 

Iligan?”
“Medyo. Ikaw?”
“Sa Kolambugan. Sa’n ka papunta niyan?”
“Sa Davao. Magma-Mahal na Araw.”
“Bakit? May syota ka sa Davao?” Nakangiti na ang lalaki.
“Close tayo?” Napangiti ang Tagalog. “Single pa ako.”
“Ako rin single pa. At naghahanap…Teka, ano ba ang trabaho 

mo?”
“NGO. Sa Maynila ang office namin pero may mga project 

kami dito sa Mindanao. Ikaw ano naman ang trabaho mo at ano ang 
ginagawa mo sa…sa’n nga ba iyon?”

“Sa Kolambugan, sa Lanao del Norte. Hulaan mo kung ano ang 
trabaho ko?”

“Constru?”
“Ano?”
“Sorry. Construction worker? Mukha ka kasing construction 

worker.”
“Sundalo ako. Gusto mo bang magka-boyfriend na sundalo?”
“Excuse me?”
Nakatitig pa rin ang matipunong lalaki sa kanyang mga mata. 

Napansin ng Tagalog na may biloy sa magkabilang pisngi ang lalaking 
taga-Maramag. Bagaman sunog ang balat na nabilad marahil sa araw, 
kapansin-pansin ang matipunong katawan ng lalaki sa hapit na hapit na 
damit na may kupas nang disenyo ng malaking logo ng Coca-Cola.

“Masarap daw magmahal ang mga sundalo.”
“Ayaw kong mabiyuda nang maaga.”
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Pareho silang natawa.
“Saan ka na nakarating dito sa  Mindanao? Mukhang nalibot 

mo na ang Mindanao, a.”
“Hindi naman. Hindi pa ako nakarating sa Western Mindanao at 

sa Sulu Archipelago.”
“Talo kita. Nakarating na ako riyan. Sa Maguindanao...Sa 

Sulu... sa Patikul…”
“Ha? Ang laswa naman ng pangalan ng lugar…”
“Alin? ang  Pa-tikul?  Ikaw ha bayot ka…Pero masarap gawin 

iyon…lalo na ‘pag may kasama.”
Bumilis ang tibok ng pulso sa sentido ng Tagalog. Mukhang 

hindi lang pagkabagot  niya sa biyahe ang malulunasan ng matipunong 
lalaking ito na taga-Maramag, pati na rin ang pangangailangan sa 
tawag ng laman. Naisip ng Tagalog na medyo matagal ang stop-over sa 
Valencia at doon maraming banyo. Puwede na roon.

“Ang taas ng Kitanglad…” Putol ng Tagalog sa katahimikan.
“May peace and order kasi rito sa Bukidnon. Parang sa Davao…

sa Iligan…Sa Cagayan de Oro…Masaya ang buhay kung may peace and 
order di ba?…” Napangiti ang lalaki. Ito marahil ang pagmamayabang 
niya sa kanyang trabaho, naisip ng Tagalog.

Pareho silang napatingin sa Kitanglad. Katahimikan. Hudyat na 
ito na nakapasok na ang Rural Tours Bus sa Malaybahay.

“Nakapatay ka na ba ng tao?”
“Ha?” Napangiti ang matipunong lalaking taga-Maramag na 

galing ng Iligan at Cagayan de Oro – mga lugar kung saan may ‘peace 
and order’.

“Marunong kang magpaputok ng baril?”
“Tanong ba ‘yan? Siyempre sundalo ako, kaya kong paputukin 

ang kahit na anong baril. Gusto mo magpaputok ako sa iyo sa Davao…
du’n din ako sa Mahal na Araw.”
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Katahimikan. Itiniklop ng Tagalog ang kanyang mga 
palad. Mahigpit na mahigpit. Matagal na rin siyang nagtatrabaho 
sa  Mindanao  at totoong nalibot na niya ang ilang bahagi ng isla. At 
marami-rami na rin siyang nakita at natuklasan sa mga lugar na tinatawag 
nilang may ‘peace and order’— halimbawa na riyan ang lungsod ng Iligan, 
sa Lanao del Norte. Kapag may ‘peace and order’ kasi ibig sabihin walang 
rebeldeng Moro, walang rebeldeng Muslim. 

“Hindi ako sasama sa lalaki na humahawak ng baril. Malayo pa 
ba ang bababaan mo?”

“Isang istasyon pa pagkatapos ng Malaybalay. Gusto mo dalawin 
kita sa Pasay City ‘pag dumalaw ako sa Maynila?”

“Crazy. Hindi mo ako mahahanap. Hindi rin kita hahanapin.”
“E, di magkita tayo sa Davao next week? Ano game ka?”
“Siguro mahirap ang trabaho mo? Parang na-diyeta ka kasi sa 

kausap ng ilang libong taon.”
“Madaldal talaga ako kasi minsan wala akong makausap na 

matino sa loob ng maraming buwan. Naiipon lahat ng kuwento. Kaya 
pasensiya ka na kung madaldal ako, ha? Mahaba naman itong biyahe…”

“Okay lang. Feeling close ka nga e.”
“Ano ang work mo sa NGO ninyo?”
“Human Resource. Boring.”
“Exciting ang lumaban sa mga kalaban ng gubyerno.”
“Excuse me?”
Inilapit ng lalaki ang bibig niya sa tenga ng Tagalog. 

Mararamdaman ng huli ang mainit na hininga ng lalaking matipuno 
mula sa Maramag. Bumulong ito. Ito ang bahagi ng kumbersasyon ng 
dalawa na hindi na naulinigan ang ibang mga pasahero sa bus.

“Marami na nga akong napatay. Lagpas 20 na…mga MI…sa 
Barira noong all-out-war ni Erap...”
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“A, gano’n ba? Hindi pa ako nakakakita ng taong napatay sa 
karahasan…pink ba ang mga utong mo?”

Napangiti ang lalaki. Inilapit pa nito lalo ang kanyang mga labi 
sa tenga ng Tagalog. “Sa Davao next week malalaman mo...”

At hindi na naulinigan ng mga pasahero ang pagsasa-konkreto 
ng isang uri ng samahan na ginagawa lamang ng mga taong nasa hustong 
wisyo na at edad.

“Ano pala ang number mo?”
Ibinigay ng Tagalog ang kanyang mobile number.
“Ako nga pala si Rhon-Rhon…”
“With an “H” ito? Funny ang jologs.”
Iniabot ng matipunong lalaki ng Maramag ang kanyang kamay. 

At ibinigay ng Tagalog ang kanyang pangalan.
Marami pa silang napag-usapan sa haba ng biyahe. Magkikita 

sila sa Davao sa susunod na linggo pagkatapos ng Semana Santa – ang 
akala ng lalaking taga-Maramag. Marami ang nakarinig sa mga salitang 
binitiwan ng dalawa sa isa’t isa. Marami ang nakasaksi sa pagbabanggaan 
ng dalawang magkaibang buhay sa loob ng bus na nasa isang mahabang 
biyahe. 

Nang marating ng bus ang Maramag, bumaba na ang lalaki at 
kumaway. “See you next week…text text na lang.” Inihilig ng Tagalog 
ang kanyang ulo sa sandalan ng malambot na upuan. At naisip niya, sa 
paanong paraan kaya niya bubunuin ang Semana Santa sa Davao City na 
walang kasama kundi ang bagot ng pag-iisa sa malayo at malupit  na 
siyudad na mayroon ding ‘peace and order’. Hindi niya ibinigay ang tunay 
niyang pangalan sa lalaki maging ang kanyang tunay na numero. At ang 
ikinapanghihilakbot niya sa sarili habang nakamata sa nagsasalitang mga 
bahay, mga puno, at kabundukan sa labas ng bintana ng tumatakbong 
bus: wala siyang nararamdaman kahit na kaunting panghihinayang.
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Kabanalan sa
Panahon ng Digmâ

KITANG-KITA NI IMO ang pagsungkit sa mga lumulutang na 
bangkay gamit ang mahahabang kawayan. May mga bangkay na naman 
kasing lumulutang sa Ilog Pasig na sinusungkit ng mga taga-Kuta. Mula 
sa baybayin ng ilog, hinihila nila ang mga lumulutang na bangkay. Nang 
araw na iyon, dahil nagkaroon na naman ng labanan sa isang bahagi ng 
Distrito ng Li na sakop ang mga lugar sa palibot ng Laguna de Bay, 
laksang bangkay ang nakitang inaanod sa ilog. Nakakubli pa sila ni 
Wanda sa isang toldang pag-aari ng isa sa kanilang mga kapitbahay sa 
Kuta habang pinanonood ang pagsungkit sa mga basyo ng buhay. 
 “Imo, siguradong dadalhin na naman ‘yang mga bangkay sa 
Sanctuario, ano?”
 “Sigurado! Kagabi may nakita na naman akong inaahong mga 
bangkay mula ilog. Napansin mo ba na mga dinadala lang nilang bangkay 
sa Sanctuario ay iyong hindi pa malalaki ang tiyan dahil sa dami ng tubig 
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na pumasok sa katawan o inuuod na. Ang kinukuha lang nila ay iyong 
mga bangkay na may dugo-dugo pa ang mga sugat.” 

Mas matanda ng dalawang taon si Imo kay Wanda; halos 
hanggang balikat lang ni Imo si Wanda. Hindi sila magkapatid pero 
palagi silang nakikita ng mga taga-Kuta na magkasama at palaging 
naglalaro. Mula raw sa Distrito ng Li ang pamilya ni Wanda. Si Imo 
naman at ang kanyang pamilya, mula sa Distrito ng Xiamen, sa bunganga 
ng ilog na nakaharap sa Manila Bay. Tulad ng mga naninirahan sa Kuta, 
salta rin sina Wanda at Imo sa loob ng kampo. Nakatayo ang Kuta sa 
dating Fort Santiago, na bago nag-digmaan, ito ang parke ng Distrito 
ng Xiamen dahil sa malalabay na puno at mga lumang gusaling naitayo 
ilang daang taon bago maging probinsiya ng Beijing Government ang 
arkipelago, noong ‘Panahon ng Isang Siglong Pananakop’ ng Imperyo 
ng Estados Unidos. At sa loob ng tatlong taon, sa limang taon nang 
digmaang nagaganap, dito na sa Kuta naglalagi si Imo at ang kanyang 
pamilya. Ulila naman at pagala-gala lang sa loob ng Kuta si Wanda. 
 “Hindi ko napansin ‘yun a!” bulalas ni Wanda sa paghanga 
sa kaibigan. “Ang galing mo naman. Nagkukuwento rin ba sa iyo ang 
mama at papa mo kung ano ang nangyayari sa mga bangkay sa loob ng  
Sanctuario?”
 Aktibo kasi ang mga magulang ni Imo sa mga gawain sa loob ng 
Sanctuario. Sila ang nagpapasok sa mga bangkay pagkatapos mahango 
ang mga katawan sa ilog. 
 “Sa tuwing may bombahan o labanan, o may lulubog na 
sasakyang pandigma ang Imperyo ng Estados Unidos o ang Beijing 
Government, sigurado, abangan mo may hahanguin na namang mga 
bangkay ang mga taga-Sanctuario sa Ilog Pasig.”
 Limang taon na kasing nagdidigmaan ang Imperyo ng Estados 
Unidos at Beijing Government. Walong dekada nang nasa ilalim ng 
Beijing Government ang Pilipinas at lipas na ang kondisyon sa pananatili 
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nila sa arkipelago.  Bago dumating ang Beijing Government, isang siglo 
naman sa ilalim ng Imperyo ng Estados Unidos ang Pilipinas. Nang 
matalo sa digmaan ang Imperyo ng Estado ng Unidos walong dekada na 
ang nakararaan, nagkaroon ng tratado ang dalawang makapangyarihang 
bansa na ibabalik ng Beijing Government sa Imperyo ng Estados Unidos 
ang arkipelago—kapalit ng walong dekadang kapayapaan sa Pilipinas at 
hindi masira ng digmaan ang mga likas-yaman ng mga isla. Limang taon 
na ang nakararaan nang tumanggi ang Beijing Government na ibalik 
ang arkipelago sa Imperyo ng Estados Unidos. At sa loob ng limang 
taon, pilit na pinaaalis ng Imperyo ng Estados Unidos ang Beijing 
Government sa isa sa mga kolonya nito sa Timog Silangang Asya, ang 
Pilipinas. At sa loob ng limang taong ito, walang katapusan ang digmaan 
sa kapuluan at ang mga mamamayan, nailipat, naitapon sa ibang mga 
lugar upang makaligtas, upang maipagpatuloy ang kanilang mga buhay. 
Ang Kuta ang isa mga lugar na ito kung saan nagsama-sama ang mga 
mamamayang tumatakas sa gulo. 
 Nagugulat si Wanda sa mga nalalaman ni Imo sa mga inaahong 
bangkay mula sa ilog at dinadala sa Sanctuario. Ang Sanctuario ang 
pinakamalaking tolda sa loob ng Kuta. Nagtataka si Wanda sa mga 
nalalaman ni Imo dahil paanong mas marami siyang nalalaman kaysa sa 
akin e palagi naman kaming magkasama—namumulot ng mga lumang 
gulong sa Pasay sa Distrito ng Xiamen, pinapasok ang mga abandonadong 
gusali sa Makati sa paghahanap ng makakain, sa paglalakad sa baybayin 
ng Pasig, sa pagsakay sa motorsiklo ni Merdeka para mamasyal sa 
Maynila, manood ng labanan kung may encounter ang mga sundalo ng 
magkabilang panig. Iniisip na lamang ni Wanda na maaaring nakukuha 
ni Imo ang mga alam niya sa mga magulang niya. Mahigpit ang batas ng 
Sanctuario—ang nagaganap sa loob ay marapat lamang na nananatili sa 
loob ng malaking tolda. Ang mga magulang kasi ni Imo ang madalas na 
nakikita ng mga taga-Kuta na pumapasok at lumalabas ng Sanctuario at 
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ang nanay palagi ni Imo ang may dala-dalang bungkos ng telang puti, 
minsan kahit bandilang puti, ay dinadala ng ina niya sa loob ng malaking 
tolda. 
 “Imo, hindi mo naitatanong sa nanay at tatay mo kung ano 
ang ginagawa sa mga bangkay sa loob ng Sanctuario? Kung sino ang 
nandoon at kung bakit bawal ang mga bata at iilang tao lang sa Kuta ang 
puwedeng pumasok?” 
 “Ay! Sinubukan ko ngang tanungin si Tatay, kinagalitan lang 
ako. Huwag daw akong makikialam sa gawain ng mga matatanda. Sabi 
pa nga niya, ‘Huwag mo akong subukan, Imo, isang pindutan lang sa 
buton ibabalik kita sa Central Government!’”
 binigay si Imo ng Central Government sa mga magulang 
niya labintatlong taon na ang nakalilipas. Kinuha naman ng Central 
Government ang mga anak  na bunga ng pagsasama ng kanyang mga 
magulang para ibigay sa ibang pamilya sa iba’t ibang bahagi ng kapuluan 
bilang bahagi ng Comprehensive Family Planning Program ng Beijing 
Government sa kanyang mga probinsiya. 
 “E di  ba wala nang gubyerno dahil digmaan?” sangga naman 
ni Wanda. Hindi pa mahanapan ng mga bagong magulang si Wanda 
dahil suspendido ang lahat ng ahensiya ng Beijing Government at mga 
serbisyo ng gubyerno dahil sa digmaan.
 “Oo! Wala muna tayong gubyerno dahil hindi pa alam kung 
sino ang nagwagi.”
 “E, luko-luko pala ‘yang tatay mo pati ikaw niloloko!”
 “Ingatan mo ‘yang bunganga mo, Wanda, tatay ko pa rin ‘yun 
ayon sa batas. Palibhasa wala pang ibinibigay na pamilya sa iyo ang 
gubyerno,” matabil na sangga ni Imo. “At isa pa, sabi ni Nanay para rin 
naman sa atin—sa mga kabataan—ang mga bangkay na ipinapasok sa 
Sanctuario!”
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 Palaging nasasapul ng lungkol si Wanda sa tuwing kakantiin 
ni Imo ang kaibigan tungkol sa kawalan niya ng mga magulang. Nang 
magkaroon kasi ng encounter noon sa kanilang distrito, nagkagulo ang 
buong complex, nasunog ang mga kabahayan, at nagkataon noon na 
nasa paaralan si Wanda. Nang umuwi siya sa kanila, abo na ang kanilang 
tahanan at wala na rin doon ang mga kanyang mga magulang na ibinigay 
din sa kanya ng Beijing Government. Simula noon sumasama na si 
Wanda kung kani-kanino, pagala-gala sa iba’t ibang Kuta sa iba’t ibang 
distrito  hanggang sa may nakapulot sa kanyang isang matandang babae 
at dinala siya sa Kuta na malapit sa Ilog Pasig. Sa gitna ng digmaan, ang 
matandang babae ang nag-alaga kay Wanda hanggang sa tuluyan silang 
kupkupin ng Kuta na bukás naman sa lahat ng mga nagsilikas mula sa 
iba’t ibang bahagi ng arkipelago. Mag-isa lang na nabubuhay si Wanda, 
palakad-lakad sa Kuta at sa gilid ng Ilog Pasig kung hindi niya kasama si 
Imo.

Dito niya sa Kuta nakilala si Imo, minsang napadaan si Wanda 
sa Jones Bridge patawid sa Escolta. Nakaupo si Imo sa barandilya ng 
tulay at nakatunghay sa ilog, pinagmamasdan ang mga bagay na inaanod 
ng agos—mga gulong, bubong, mga sirang sasakyan na tila nabagsakan 
ng bomba dahil kung hindi butas ang gitnang bahagi ay nahati sa dalawa, 
at bangkay ng mga napatay sa iba’t ibang encounter sa iba’t ibang bahagi 
ng dalawang distrito. Dahan-dahang lumapit si Wanda sa likuran ni Imo,  
balak niyang itulak ang lalaki. Nais niyang pagtripan si Imo at ihulog 
sa Ilog Pasig. Nang itutulak na niya si Imo ay nagkataon namang may 
bombang bumagsak sa isang giba nang gusali sa Escolta. Sumabog ang 
gusali, gumuho, at nagtalsikan ang mga tipak ng bato sa harapan nilang 
dalawa. Biglang napalingon si Imo sa likuran niya. Nahuli niya sa akto 
si Wanda na naka-amba nang itutulak siya sa ilog. At dahil uso noon 
sa mga kabataan ang pagtutulak ng kapwa nila bata sa ilog, nahinuha 
kaagad ni Imo ang balak ni Wanda. Sinuntok niya nang sinuntok sa 
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mukha si Wanda hanggang sa sumirit ang dugo nito sa ilong. Matapos 
iyon, palagi na silang nakikita sa Jones Bridge o tumatakbo sa kung saan 
at pinapasok ang mga abandonadong gusali sa Escolta hanggang sa 
makarating sila sa Ongpin para maghanap ng anumang maiiuwi sa Kuta.

Mas lalong lumalim ang pagkakaibigan ng dalawa nang 
pumanaw ang matandang babaeng nag-alaga kay Wanda. Sa Kuta na 
rin pumanaw ang matanda. Ayon sa mga bulung-bulungan sa Kuta, 
nakikita raw kasing umiinom ng tubig mula sa ilog ang matanda kahit 
lumulutang na rito ang mga bangkay na basyo ng nagaganap na digmaan. 
Kolera ang ikinamatay ng matanda. Tandang-tanda pa ni Wanda kung 
ano ang kinahinatnan ng matandang nag-alaga sa kanya: ipinasok din 
sa Sanctuario ang bangkay ng matanda. Umiiyak siya noon, at katabi pa 
niya si Imo habang inaangat ang bangkay ng matanda mula sa higaan 
nila na gawa sa mga pinagpatong-patong na sako at karton. Naririnig 
pa niya ang paulit-ulit na paalala ng ina ni Imo na siyang kasama ng 
mga nagbubuhat sa bangkay, “Bilisan niyo habang hindi pa matigas ang 
katawan!”

Habang humihikbi noon si Wanda, lumapit sa kanya ang isang 
matandang babae mula sa Sanctuario at niyakap siya, nakikisimpatya 
sa pagdadalamhati niya. “Hay, Wanda, tahan na…huwag kang mag-
alala, para sa iyo rin ang kamatayan ng iyong matanda. Balang araw, 
maiintindihan mo rin ang lahat…hindi nila makukuha sa atin ang 
ating mga kasaysayan dahil ang kamatayan ng isa…ay ang pananatili ng 
ating mga alaala.” Bagaman hindi niya naiintindihan ang mga salitang 
binitiwan ng matandang babae, nararamdaman niyang mahigpit ang 
pagkakayakap nito sa kanya, at mainit ang mga braso nitong nakapulupot 
sa kanyang katawan. Nais kumawala ni Wanda sa mga braso ng matanda, 
magkaroon ng isang espasyo ang kanyang katawan. Simula noon, palagi 
nang pinangangalagaan ni Wanda ang espasyo sa pagitan ng katawan 
niya at sa katawan ng ibang mga tao, kahit na ang kay Imo.
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“E, iyon din ang sinabi sa akin ng matandang babae nang kunin 
nila ang katawan ng matanda ko.” 

“Hindi na ‘yon katawan, bangkay na iyon. Ewan ko. Basta ang 
palaging sinasabi sa amin ni nanay ‘para rin daw ‘yun sa amin’—ang 
mga bangkay—para sa aming magkakapatid, sa aming mga bata…” At 
niyaya na ni Imo si Wanda na umalis at sumakay na muli sa motorsiklo. 
Nahiram na naman kasi ni Imo ang motorsiklo kay Merdeka. 
 Ipinagbabawal na muna ang paggamit ng mga motorsiklo sa 
arkipelago o kahit  ang pagsakay sa anumang sasakyang panghimpapawid 
dahil marami nang insidenteng napagkakamalang sasakyang pandigma 
ang mga sasakyang panghimpapawid, at gayon din ang ingay na gawa 
ng mga makina ng motorsiklo ay tila imbitasyon sa paninibasib ng mga 
taga-labas, ng kaaway. Marami  nang napapatay dahil sa pag-aakalang 
mula sa kabilang panig ang motorsiklo kaya pinasasabog ito kaagad at 
napapatay ang lahat ng mga sakay na pasahero. Isang linggo pa lang ang 
nakaraan nang paulanan ng bala ng mga sundalo ng Beijing Government 
ang isang motorsiklong minamaneho ng dalawang binatilyong taga-
Kuta. Parehong patay ang dalawang binatilyo. Laking panlulumo ng mga 
taga-Kuta dahil dalawang buhay na naman ang nalagas sa kanila. Mas 
lalong nanlumo ang mga tao nang malaman nilang halos maprito ang 
mga bangkay dahil sumabog din ang tangke ng gasolina ng motorsiklo 
at nagliyab ang sasakyan. Hindi na raw nila mapakikinabangan ang mga 
bangkay at madadala sa loob ng Sanctuario.   
 “Aba! High end kaya itong motorsiklo ko!” pagyayabang ni Imo 
kay Wanda. Nakasakay na silang dalawa sa motorsiklo at mabilis na 
pinatatakbo ni Imo. Patungo ang dalawa sa Makati. May naghulog daw 
ng mga relief goods sa rooftop ng mga lumang gusali sa Makati at kukuha 
ang dalawa ng kung anuman ang nalalabi pa sa relief goods. Tiyak ang 
dalawa na marami na ang nagtungo sa mga rooftop upang makakuha ng 
relief. Galing sa Red Cross ang mga pagkain, mga kagamitan sa bahay at 
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emergency kit, mga naka-botelyang inumin, at mga kumot. Ang kumot 
na puti ang talagang habol nina Imo at Wanda. 
 “E, hindi naman sa iyo ito. Ang yabang mo naman…” sangga ni 
Wanda. Kay Merkeda ang motorsiklo. Nakatatandang pinsan ni Imo si 
Merdeka. 
 Ang totoo, hindi nagpaalam kay Merdeka si Imo na gagamitin 
niya ang motorsiklo ng pinsan. “Hindi a. Pamana na raw ito sa akin ni 
Merdeka sabi niya sa akin. Kaya sa akin na ito!” Ang pagyayabang ni 
Imo habang mabilis na pinatatakbo ang motorsiklo. Hinihipan ng amoy 
pulburang hangin at nasusunog na mga kahoy, laman ng tao, at sangsang 
ng mga naagnas na mga bangkay ang dalawang sakay ng humaharurot 
na sasakyan. Nasa huling taon na marahil ang digmaan, o akala ng 
marami na malapit na itong matapos dahil nagkaroon na ng kasunduan 
ang Beijing Government at Imperyo ng Estados Unidos na hahatiin 
na lamang ang arkipelago para sa ikatatahimik ng dalawang bansa at 
maibalik na ang inaasam na kapayapaan. Nababalaho lang ang tuluyang 
pagtatapos ng digmaan dahil hindi matapus-tapos ang pagbibilang ng 
mga isla sa Bisayas at kung kanino mapupunta ang mga isla ayon sa 
napagkasunduan. Naririnig pa rin nina Imo at Wanda ang mga pagsabog 
at putukan ng mga baril sa malayo. Madalim naman ang langit. Naiipon 
sa himpapawid ang usok mula gusaling nasusunog dahil sa mga labanan. 
Malapit na ang dalawa sa Makati, binabaybay na nila EDSA.
 “Sabi ni Merdeka may bago raw baterya ang motorsiklong ito. 
Totoo ba?” tanong ni Wanda. “Ayos talaga ‘yang si Merdeka, mabubuhay 
‘yan sa digmaan kasi magaling dumiskarte mag-isa. Marunong mag-isa, 
Imo.”
 Narinig na naman ni Imo ang paborito ni Wandang “Marunong 
mag-isa”. 

Nirarasyon ng Beijing Government ang mga baterya dahil sa 
digmaan. May mga black market sa mga Distrito ng Li at Xiamen kung 
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saan naman nakakabili ng mga baterya ng sasakyan o naipagpapalit ito 
ng pagkain, damit, o tolda.
 “Oo, bagong-bago. Tatagal daw ito ng dalawampung taon.”
 “Ikaw ha, saan mo naman nakuha ang bagong baterya? 
Nagnakaw kayo ni Merdeka ano?”
 “Sa digmaan,” mabilis na tugon ni Imo. “Sabi ni tatay sa 
digmaan wala namang nagmamay-ari ng kahit na ano. Lahat pag-aari 
mo sa digmaan.”
 “Hindi totoo ‘yan,” sangga ni Wanda. “Siyempre mayroon din 
nagma-may-ari ng digmaan.”
 “Ha? E, sino?”
 “Iyong marunong mag-isa—iyong mas malakas!” at humalakhak 
si Wanda dahil alam niyang hindi ito naunawaan ng kaibigan. 
 “Tarantado ka, Wanda, akala mo kung sino kang matalino. 
Narinig mo lang ‘yan kay Merdeka!”  
 Ninakaw nina Imo at Merdeka ang bagong baterya ng kanilang 
motorsiklo. Tatlong araw na ang nakararaan nang pasukin nila ang 
isang abandonadong bahay sa isang purok sa hilaga ng Distrito ng 
Xiamen. Malaking bahay. At nahinuha nina Imo at Merdeka na bahay 
ito ng isang opisyal ng pamahalaan. Bagaman tuklap na ang bubong ng 
mansiyon at giba na ang gate, nasa loob pa rin ng bakuran ang mga 
sasakyan, maraming sasakyang panlupa at panghimpapawid. Naisip 
ng dalawa na baka sakaling may mga baterya pa ang mga sasakyan. At 
tulad ng inaasahan, wala nang mga baterya ang mga sasakyan. Ngunit 
pinasok ng dalawa ang bahay. Wala na ang mga gamit sa loob. Marahil 
tumakas na patungo sa Mainland ang pamilya ng may-ari ng bahay. Pero 
alam ni Merdeka na ang bahay ng mayayaman ng Beijing Government 
ay karaniwang mayroong basement. Sa basement nakatago ang mga 
motorsiklo, computers, at maging mga armas. Malimit na kubli ang mga 
basement na ito. Si Merdeka ang nakahanap ng kubling lagusan patungo 
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sa basement. Nakita nila sa basement ang mga armas at computer, ang 
motorsiklo ng pamilya, at naroroon pa rin ang baterya. Dalawang baterya 
ang nakuha nina Imo at Merdeka. Inangkin na Merdeka ang motorsiklo 
at ibinigay naman kay Imo ang luma niyang motorsiklo. Hindi lang agad 
maibigay ni Merdeka ang motorsiklo dahil ipinatatanggal pa niya ang 
nakakabit na monitoring device sa bago niyang motorsiklo; nakakabit 
ang device na ito sa Central Computer ng Beijing Government. Isang 
linggo pa bago matanggal sa isang junkshop sa Makati ang device. 
 Nang marating ng dalawa ang Makati humimpil muna sila sa 
tapat ng isang gusali. Napakarami nang tao at alam nilang ubos na ang 
mga relief na ipinamigay. Naghintay sila ng isa pang oras bago unti-
unting mawala ang mga tao. Matapos ang isang oras mag-isang nagtungo 
si Wanda sa rooftop ng gusali. Walang nang tao. Wala na rin ang mga 
relief. Ngunit naroroon at iniwanan ng balana ang kinakailangan nila ni 
Imo. Isa lang ang paalala ni Imo bago niya pinaakyat si Wanda sa itaas: 
“Ang pinakamahalaga, at kailangan nating maiuwi sa Kuta, ay ang mga 
puting kumot.” Naroroon nga’t iniwanan ang daan-daang puting kumot 
na gawa sa katsa na iuuwi nila ni Imo.

NANG MAGBALIK ANG dalawa sa Kuta bitbit nila ang halos 
isang daang puting kumot. Sinalubong sila ni Merdeka sa bukana 
ang komunidad. Si Merdeka ay anak ng nakatatandang kapatid ng 
ina ni Imo. Tatlong na ang nakararaan nang pumanaw ang lahat ng 
kasapi ng pamilya ni Merdeka. Kasama ang pamilya niya na nalunod 
sa South China Sea nang sumakay ang mga ito ng maliit na bapor 
upang tumakas patungo sa Vietnam, na isang probinsiya ng Beijing 
Government. Napagkamalan na isang bangkang pandigma ang bapor 
kaya’t pinaulanan ito ng missiles ng mga drone ng Imperyo ng Estados 
Unidos na noo’y nasa Subic. Nakaligtas lamang si Merdeka dahil hindi 
na ito nakalabas ng dormitoryo sa Unibersidad at nasama sa conscription 
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ng Beijing Government; naging mabait sa kanya ang kapalaran at hindi 
na siya nakasama sa kanyang pamilya para makatakas. Nag-aaral noon 
ng Computer Engineering si Merdeka sa unibersidad. 
 “Ang kukulit niyong dalawa. Sa’n ba kayo nanggaling?” ang 
salubong sa kanila ni Merdeka. Galit ito dahil napansin ni Imo na 
magkasalubong na ang dalawang makakapal na kilay ng pinsan. 
Matangkad si Merdeka, hanggang balikat lang niya si Imo. Hindi 
kumibo sina Imo at Wanda ngunit tila nabasa na ni Merdeka sa mga 
mukha at ayos ng dalawa na ginamit nito ang kanyang motorsiklo at 
lumabas sa Kuta. 
 “Hindi ba’t pinagbawalan ka ng mga magulang mo Imo na 
huwag kang sasakay ng motorsiklo at lalabas ng Kuta? Paano kung 
tamaan ka ng ligaw na bala? Ng bomba?”
 “E, di patay kaming dalawa!” ang pabalang na sagot ni Imo. 
Napahiya kasi siya sa harap ng kaibigan. 
 Isang sampal ang isinagot ni Merdeka sa pinsan. “Makasarili ka 
talaga, Imo. Paano kung mapatay ka sino ang mag-aalaga sa mga kapatid 
mo pagkatapos ng digmaan at matatanda na ang mga magulang mo?” 
Nakatiim-bagang si Merdeka at mahigpit na nakatiklop ang kanyang 
mga palad. “Buti sana kung mamatay ka lang. E, kung nasunog ang 
katawan mo ano na lamang ang mapakikinabangan ng Kuta sa bangkay 
mo? Wala kayong maitutulong ni Wanda! Wala!” At sunod-sunod ang 
paghagupit ng mga palad ni Merdeka sa mukha ni Imo. Hindi naman 
makalaban si Imo o maipagtanggol ni Wanda ang kaibigan dahil 
matangkad sa kanilang dalawa si Merdeka. Natigilan lamang si Merdeka 
sa karahasan nang sumirit na ang dugo sa mga labi ni Imo. Ang dugo na 
mula sa sugat sa bibig ni Imo ay kumalat sa palad, kamay, hanggang sa 
mga braso ni Merdeka. Natigilan si Merdeka at nagulantang sa karahasan 
na tumambad sa kanyang harapan; bumagsak na sa lupa si Imo at tila 
tuod na nakatayo naman si Wanda habang gulat na pinagmamasdan ang 
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dalawa. Mabilis na hinubad ni Merdeka ang kanyang damit at pinunasan 
ang bibig ni Imo. Mabilis, natataranta, at marahas ang pagpupunas niya 
na para bang ang dugo ay mauubos sa katawan ni Imo dahil sa maliit 
na sugat. Matapos mapunasan sinabihan niya ang dalawa na umuwi na 
kani-kanilang tolda at huwag lalabas hanggang hindi siya nakababalik. 
Dali-daling tumakbo ang dalawa at tumalima sa utos ni Merdeka. 
 Nagtungo sa baybayin ng Ilog Pasig si Merdeka nang mawala 
ang dalawa. Pinagmasdan niya ang tubig na dumadaloy sa ilog, ang mga 
bagay na lumulutang at dinadala ng daluyong—mga bangkay ng sundalo 
at sibilyan, mga patay na alagang hayop tulad ng mga aso at pusa. 
Itinapon ni Merdeka sa ilog ang damit na ginamit niya para linisin ang 
dugo sa mukha ni Imo. Tinanaw niya ang damit na dinala ng daluyong 
papalayo sa pampang. Kinawkaw niya ang kanyang mga kamay sa tubig 
upang tanggalin ang bahid ng dugo ni Imo na unti-unti nang natutuyo sa 
kanyang mga palad. Naroroon pa rin ang gulat at pagkagitla sa kanyang 
mga mata. “Tarantado ka talaga, Imo…Tarantado…”
 Matapos ang insidente na iyon kay Merdeka, napansin na nina 
Imo at Wanda ang pagbabago sa binata. Napansin ni Imo na palagi nang 
tahimik ang pinsan at nag-iisa.  Hindi na rin ito nagpapasama sa kanila 
ni Wanda sa pag-iigib ng tubig na maiinom para sa Kuta. Kung mag-
iigib kasi ang tatlo ginagamit nila ang pinakamabilis na motorsiklo sa 
Kuta, sa madaling-araw sila umaalis, at si Merdeka ay kilala sa buong 
Kuta na mabilis ngunit maingat na magpatakbo ng motorsiklo, na kaya 
niyang iwasan ang mga bala, ang pagsabog, at takasan ang mga hagaran 
at tulisan sa naglipana sa EDSA. Sa pag-iigib din sa ilang tolda sa Kuta 
kumikita si  Merdeka. At sa pagsama-sama sa pag-iigib para sa mga 
parokyano ni Merdeka sa Kuta kumikita rin sina Imo at Wanda. Ngunit 
sa mga nagdaang araw naging bugnutin na Merdeka at hindi na nito 
isinasama ang dalawa.
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 “Baka gusto na lang na mag-isa ni Merkeda,” ang nasabi minsan 
ni Wanda kay Imo. “Akala niya siguro malakas na siya.”
 Dumating ang balita sa Kuta na may lumubog na namang limang 
barkong pandigma ang Imperyo ng Estados Unidos at ang kanyang 
mga kaalyansa. Ito na rin ang senyales ng nalalapit nang pagwawagi ng 
Beijing Government. Hindi sila aalis sa arkipelago at mananatili. At 
tulad ng inaasahan ng lahat ng mga taga-Kuta, pati nina Imo at Wanda, 
sa mga mahahalagang pangyayari kagaya nito sa nagaganap na digmaan, 
may mga bangkay na namang kinuha sa Ilog Pasig at nagpatulong pa kay 
Imo ang kanyang ina na maghanap ng mga puting tela. Nang matapos 
ang isang araw na paghahanap, hindi naging matagumpay si Imo sa 
pangangalap ng puting tela. Nakiusap na ang kanyang ina na kahit 
na anong tela, kahit ang kulay ay kupas na asul, berde, dilaw—huwag 
lamang itim at lalo na ang pula. 
 Ganoon din na naging aligaga ang ina ni Imo sa paghahanap 
ng mga tela, bungkos ng mga tela ang bilin pa nito, nang magkaroon ng 
labanan sa pagitan ng mga F-22 Raptor ng Imperyo ng Estados Unidos 
at ng Beijing Government sa himpapawid ng Manila Bay. Isang umaga 
nagising na lamang ang mga taga-Kuta sa ingay ng mga makina na 
mga naghahabulang eroplanong pandigma sa himpapawid ng Maynila. 
Tatlong F-22 Raptor ng Imperyo ng Estados Unidos ang humahabol 
sa isang F-22 Raptor ng Beijing Government; nasa himpapawid din 
ang kanya-kanyang drones ng dalawang panig. Papatakas sa Manila 
Bay ang hinahabol na F-22 Raptor. Lumabas ang lahat sa kani-kanilang 
mga tolda sa Kuta upang saksihan ang paglalaban ng mga eroplanong 
pandigma sa himpapawid. Sa bandang huli, sa harap ng lahat ng ma 
nakasaksi, napabagsak ng F-22 Raptor ng Beijing Government ang 
dalawag eroplano ng Imperyo ng Estados Unidos. Ngunit nasapul 
naman ito ng isang missile mula sa isang paparating na F-22 Raptor 
ng Imperyo. Nakita ng lahat sa Kuta kung paano nagliyab ang eroplano 
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sa himpapawid at papadausdos na bumagsak sa dagat. Makalipas ang 
isang oras dumating sa Kuta ang balita na ang isang taga-Maynila pala 
ang nagpapatakbo sa eroplano ng Beijing Government. Hindi Intsik na 
mula sa Mainland o sa Hong Kong. Ipinagbunyi ng mga taga-Kuta ang 
kabayahinan ng piloto dahil napabagsak nito ang dalawang eroplanong 
pandigma ng Imperyo, ito ang balita sa radyo, telebisyon, mga pahayagan 
sa internet. Pero sa Kuta, ang pagbubunyi ay inalay sa piloto. Noong 
gabing iyon din, natuklasan nina Imo at Wanda, habang naka-kubli 
ang dalawa sa isang nabuwal na pader sa gilid ng Ilog Pasig, ang pag-
sungkit ng mga taga-Sanctuario sa mga lumulutang na bangkay sa ilog. 
At dahil para nga sa piloto ang pagbubunyi, napansin ng dalawa na halos 
dalawang dosenang bangkay ang nakuha ng mga taga-Sanctuario at 
maayos na isinalansan ang mga ito sa dalampasigan ng ilog.
 “Hindi kaya dahil sa katapangan ng piloto kaya dalawang 
dosenang bangkay ang inihanda sa hapag ng halimaw sa loob ng 
Sanctuario?” takot na tanong Wanda kay Imo. Ang alam ni Wanda 
isang dambuhalang halimaw daw na may tatlong ulo ang nasa loob ng 
Sanctuario. Pinakakain ng mga bangkay ang halimaw na ito.  
 “Siguro. Pero narinig ko sa kuwentuhan ng ibang mga bata sa 
Kuta na hindi naman daw halimaw ang nasa loob ng Sanctuario,” sangga 
ni Imo. Hindi rin kasi nakakapasok si Imo sa loob ng malaking tolda 
kahit ang mga magulang niya ang nagdadala ng bungkos ng tela sa loob 
ng Sanctuario.
 “E, puro mga matatanda lang sa Kuta ang nakakapasok sa 
Sanctuario!”
 “Iyon na nga,” inilapit ni Imo ang bibig niya sa tenga ni Wanda 
at bumulong, “sila ang kumakain ng bangkay sa loob ng Kuta?”
 Nanlaki ang mga mata ni Wanda sa takot. 

“Kinain nila ang matanda…”At naalala ni Wanda ang 
matandang babae na nag-alaga sa kanya. “Pero, Imo, bakit sinasabi nila 
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palagi sa atin na para sa ating mga bata ang ginagawa nila sa loob ng 
Sanctuario?”

Natahimik si Imo at pinaglimian ang mga salita ni Wanda. 
Naisip niya ang pinsan, na sa edad nito marahil ay nakapapasok na sa 
Sanctuario. “Si Merdeka! Si Merdeka! May nalalaman si Merdeka!” At 
nagdesisyon ang dalawa na puntahan si Merdeka sa kanyang tolda. 

Hindi kaagad nagpakita ang dalawa nang marating nila ang 
tolda ni Merdeka. Nagkubli sila sa likod ng tolda ng pinsan ni Imo. 

“Imo, ano ginagawa ng pinsan mo?” bulong ni Wanda. Nasa 
labas ng tolda niya si Merdeka at nakaluhod sa lupa. 

“Hindi ko alam. Parang naghuhukay si Merdeka?”
Nakaluhod si Merdeka at may hawak itong sanga na paniklot. 

Nakayukod si Merdeka sa lupa at tila hirap na hirap sa kanyang ginagawa. 
Nakikita nina Imo at Wanda ang paghihirap na dinaranas ni Merdeka sa 
marahas na paggalaw ng kanyang likod at mga balikat. Isang malaking 
katanungan sa dalawa kung ano itong ginagawa ng pinsan ni Imo. At 
naisip naman ni Imo, na ito marahil ang dahilan kaya sa mga nagdaang 
araw ay parang inilalayo na ni Merdeka ang sarili niya sa mga tao, sa mga 
taga-Kuta, palaging balisa.

Halos yumakap na sa lupa ang katawan ni Merdeka. Gamit ang 
paniklot sinusubok niyang gumuhit sa lupa. Hindi niya maigalaw ang 
kanyang mga kamay ayon sa kanyang nais. Ang kamay na palagi niyang 
ginagamit sa pagpindot ng kompyuter, pagmamaniobra ng manibela ng 
kanyang motorsiklo. Hawak ang paniklot na ang isang dulo ay nakasayad 
sa lupa, pinipilit ni Merdeka na pasunurin ang paniklot ayon sa ninanais 
ng kanyang mga kamay, ng kanyang mga daliri. 

“Ano ang ginagawa ng pinsan mo, Imo? Hindi kaya na-rabis 
‘yan? Bulong-bulungan na nakagat daw siya ng askal kahapon sa 
Binondo.”
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“Hindi ko alam. Baka iyan ang dahilan bakit siya palaging galit 
nitong mga nagdaang araw. Napansin mo ba?”

Lubos ang pagpupumilit ni Merdeka na pasunurin ang 
kanyang mga daliri, ang kanyang mga kamay. At bigla siyang napatigil 
sa kanyang ginagawa, huminga ng malalim. Naiyak siya na simula ay 
impit hanggang sa tuluyang humagulgol. Palibhasa’y alam niyang siya 
lamang ang nasa lugar kaya pinakawalan niya sa dibdib ang malalakas na 
pagsigaw. Siphayo ang gumupo sa kanyang pagkatao. Doon lang nakita 
ni Imo ang kanyang pinsan na parang batang umiiyak. Iyon ang una 
na namalas ni Wanda ang makarinig ng isang panaghoy bukod sa mga 
iyak at panaghoy ng mga batang kalaro niya, at ng sarili niyang iyak 
noong pumanaw ang matandang nag-alaga sa kanya, at noong dalhin sa 
malaking tolda ang bangkay nito pagkatapos. 

Nang hindi na makatiis si Imo na makita ang pagtaghoy ng 
kanyang pinsan ay mabilis siyang tumayo sa pinagkukublihang pumpon 
ng mga tela at tinawag si Merdeka. 

“Anong ginagawa niyo rito?” Mababakas na sa mukha ni 
Merdeka ang hiya at pagkagulat.

“Ano ang ginagawa mo kanina?” ang tugon ni Imo, nakatudla 
ang kanyang mga mata sa mga kamay ni Merdeka. 

Hindi tumugon si Merdeka. Nais niya sanang ipaliwanag sa 
pinsan na ayaw niyang ipadala siya sa digmaan kaya sinusubok niya 
ang isang gawain na nakikita niya lamang sa loob ng Sanctuario—pero 
paano ito mauunawaan ni Imo? Nais niyang matulad sa isang nilalang na 
nasa loob ng malaking tolda—itinatago, binabantayan, at pinagsisilbihan 
dahil sa isang kakayahan. May kakayahan ang nilalang na ito sa kanyang 
mga kamay na siya lamang ang nakagagawa.  Sinusubakan ni Merdeka 
na makuha niya rin sa kanyang mga kamay ang kasanayan ng nilalang 
na nasa loob ng Sanctuario nang madatnan siya nina Imo at Wanda. 
Kay Merdeka, alam niya sa sarili na kaya niyang makuha ang kasanayan 
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basta mapaamo niya lamang kanyang mga kamay at makasanayan ang 
paggamit ng paniklot. Nais niya sanang sabihin ito o itugon kay Imo 
ngunit ito ay paglabag sa batas ng Kuta: Ang anumang nangyayari sa 
loob ng Sanctuario ay para lamang sa mga nakapapasok sa loob nito. 
Kamatayan ang parusa na ipinapataw sa sinuman ang lumabag sa 
batas na ito ng Kuta. Ang paglabas kasi ng mga nangyayari sa loob 
ng Sanctuario ay maglalagay daw sa panganib sa mga taga-Kuta. Ang 
mismong pagkukubli kasi ng Kuta sa nilalaman ng Sanctuario ay 
tahasang paglabag sa batas ng Central Government. Nagkataon lang 
na nasa isang malaking digmaan ang Beijing Government kaya hindi 
masyadong maayos ang pagpapatakbo ng mga sangay ng gubyerno 
maging ang pagmo-monitor ng mga gawain ng mga nasa kolonya. Ang 
pag-asang para sa mga kabataan o sa susunod na henerasyon ang kung 
ano mang nagaganap sa loob ng Sanctuario kaya tumatalima ang lahat  
ng mga taga-Kuta sa batas na nagbibigay proteksiyon sa malaking tolda.

“Ano ang ginagawa mo kanina, Merdeka?” Inulit muli ni Imo 
ang tanong. 

Tumindig si Merdeka at marahan na binali ang paniklot. 
Mababakas sa kanyang mukha ang pagsuko. 

“Ayaw kong lumaban sa Digmaan. Ayaw kong lumaban sa 
kanilang digmaan.” Mahigit na nakatiklop ang kanyang mga kamay. 
Marahang pumasok ng kanyang tolda si Merdeka nang hindi man lang 
lumilingon sa kanila. 

KUMALAT KAAGAD ANG balita sa buong Kuta sa pag-alis ni 
Merdeka upang lumaban sa digmaan. Tuwang-tuwa ang mga matatanda, 
pati ang mga magulang ni Imo na tumatayong tagapag-alaga ni Merdeka 
simula nang ito’y maulila. 
 “Imo! Imo!” Humahangos na dumating si Wanda kay Imo na 
noo’y tahimik na nakatayo sa gilid ng Ilog Pasig. Naglilibang si Imo 
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sa mga oras na iyon sa pagbibilang ng mga bangkay na lumulutang sa 
ilog—mga sundalo, may babae, may mga bata. Paminsan-minsa’y may 
mga hayop tulad ng aso, kalabaw, kabayo. Lahat ng mga lumulutang 
sa Pasig ay dumidiretso sa Manila Bay. Nakagawian nang libangan ni 
Imo ang tumanaw sa mga lumulutang na bangkay sa ilog simula nang 
mawala si Merdeka at sumama sa digmaan at si Wanda naman ay abala 
sa pakikipaglaro sa mga kaibigan niyang babae. 
 “Bakit? Ano ang balita mo? Nanalo na ba ang Beijing 
Government?
 “Hindi, Imo. May iniahon na namang bangkay sa ilog. 
Siguradong para sa pag-alis ni Merdeka ang bangkay!”
 “E, palagi namang nangyayari iyan. Akala ko naman may bago 
kang ibabalita’t nagmamadali ka pa.”
 “Mayroon!” Pagyayabang ni Wanda. 
 “Talaga?” 
 “Kanina habang naglalaro kami sa baybayin may narinig akong 
dalawang matandang nag-uusap. Nakaupo sila sa ibabaw ng sirang kotse 
at nagbibilang din siguro ng mga bangkay na lumulutang. Narinig ko na 
nabanggit ng isa ang ‘Sanctuario’ kaya nagkubli ako sa likuran ng dalawa 
dahil alam kong tungkol sa halimaw sa malaking tolda ang pinag-
uusapan nila. 
 “Narinig ko ang usapan nila. Mayroon daw matanda sa loob ng 
Sanctuario at hindi isang halimaw. Mayroon daw itong kapangyarihan, 
Imo! Gumagamit daw ito ng paniklot na may mga buhok ng tao ang 
isang dulo. Makapangyarihan daw ang matandang nasa Sanctuario 
at higit sa lahat,” luminga-linga si Wanda sa paligid sa paniniguro na 
walang nakaririnig sa kanila at inilapit nito kay Imo ang kanyang bibig 
at bumulong. “Hindi raw siya encoded sa Central Government na 
mamamayan ng Beijing Government.”
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 Nandilat si Imo sa takot at sa kanyang natuklasan mula sa 
kaibigan. 
 “Isang makapangyarihang rebelde ang nakatago sa loob ng 
Sanctuario,” pagpapatuloy ni Wanda. “Oo, maniwala ka, Imo. Kaya 
ganoon na lang daw ang pag-iingat ng mga matatanda ng Kuta sa 
rebelde. Ayaw nilang sabihin sa mga bata baka kasi sabihin natin sa mga 
hindi taga-Kuta!”
 “Ano itong kapangyarihan ng rebelde? Sinabi mo na may 
kapangyarihan ang kanyang mga kamay at may paniklot siya?”
 “Naalala mo ba iyong ginagawa ni Merdeka? Imo, iyon ‘yon! 
Ginagaya ni Merdeka ang kapangyarihan ng matandang rebelde.”
 Unti-unti nang nabubuo kay Imo ang lahat. May rebeldeng 
ikinukubli ang mga matatanda sa loob ng Sanctuario, at ang rebeldeng 
ito ay makapangyarihan dahil hindi siya encoded sa General Citizen’s 
Database ng Central Government. 
 “Imo, gusto mo mamayang gabi kapag inilabas na ang bangkay 
na para sa pag-alis ni Merdeka pasukin natin ang Sanctuario?” suhestiyon 
ni Wanda. Habang nagsasalita si Wanda napansin ni Imo na may 
tumutulong dugo sa ilong ng kaibigan. “Bakit, Imo?”
 “May dugo ang ilong mo.”
 Pinahid ni Wanda ang dugo at nagpatuloy. “Ano, pasukin na 
natin mamaya?”
 Hindi makatugon si Imo kay Wanda dahil nabahala siya sa 
dugong tumulo sa ilong ng kaibigan. Inisip niya na lamang na baka 
nakipag-away si Wanda kanina at nakipag-buntalan. 
 “Ano pasukin natin mamaya?”
 “Sige. Mamaya paglubog ng araw.”
PARA SA PAG-ALIS ni Merdeka ang bangkay na iniahon sa Pasig 
kaninang umaga. Pumasok ang ina ni Imo sa Sanctuario dala ang ilang 
bungkos ng tela. Nakaabang sina Imo at Wanda sa mga magkakapatong 
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na kahon sa tabi ng isang maliit na tolda sa tabi ng Sanctuario. Hinintay 
nila na magrelyebo ang mga bantay sa lagusan ng malaking tolda. Nang 
lumalalim na ang gabi at oras na upang magpalit ng bantay ay inihanda 
ng dalawa ang kanilang mga sarili. Nang umalis ang dalawang bantay 
upang sunduin ang rerelyebo sa kanila, mabilis na tumakbo ang dalawa 
papasok ng Sanctuario. 
 Maliwanag sa loob ng malaking tolda dahil maraming gasera 
ang nakasindi. Dahil walang bintana ang Sanctuario, nakulob ang init at 
makapal ang hangin sa loob. Masangsang din sa loob dahil sa patung-
patong na mga bangkay sa isang gilid; mga bangkay na pinigaan ng 
sariwang dugo. Nagkubli sina Wanda at Imo sa likod ng isang malaking 
banga. At nakita ng dalawa na naroroon nga ang nanay at tatay ni Imo 
at nakatalungko sa harap ng matanda. Pinagmasdang maigi ni Imo at 
Wanda ang kamay ng matanda: ang mga paggalaw ng mga ito na tila 
nagsasayaw sa ibabaw ng isang puting tela. At nakita nga nila na hawak 
ng matanda ang paniklot. Nagsasalita ang nanay ni Imo sa hanap ng 
matanda at patuloy ang paggalaw ng mga kamay ng matanda. Sinipat 
ni Imo ang sarili niyang mga kamay; alam niyang aabutin ng maraming 
taon para matutunan niya rin ang paggalaw ng mga kamay ng matanda 
na may hawak pang paniklot. Ang pagkamangha nina Wanda at Imo sa 
mga kamay ng matanda ay ganoon din ang pagkamangha kung paano 
niya pagalawin ang paniklot sa ibabaw ng tela; napansin ng dalawa na 
ang dulo ng paniklot ay may kumpol ng mga buhok ng tao. Nakalatag 
ang puting tela sa harap ng nakatalungkong matanda at marahan niyang 
isinasawsaw ang dulo ng paniklot sa isang planggana na puno ng dugo. 
Naroroon ang ina ni Imo na habang nagsasalita ay patuloy naman ang 
paggalaw ng kamay ng matanda na hawak ang paniklot. Walang nagiging 
imik ang dalawa habang pinanonood ang ginagawa ng matanda. Paulit-
ulit niyang ginagawa ang kanyang mahika at hindi naman nagsasawa sina 
Imo at Wanda sa kanilang nakikita sa tila nakahuhumaling na palabas. 
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Unti-unti nang tumataas ang mga telang halos magkulay pula na sa mga 
dugo habang unti-unti na ring lumalalim ang naipong dugo sa malaking 
planggana. 
 “Naku tiyak na matutuwa nito si Merdeka pagbalik niya!” May 
galak na bulalas ng ina ni Imo sa harap ng matanda. 
 “Iyon ay kung makababalik pa siya ng buhay,” biro ng tatay. 
“Kung hindi naman siya makabalik tiyak na bayani iyang pamangkin 
mo. Ipapása natin ang lahat ng ito kay Imo para makilala ng kanyang 
mga anak si Merdeka. Malapit na rin matapos ang digmaan na ito.”
 “Halos limang taon na rin tayong ganito,” sagot ng nanay ni 
Imo. “Ang balita ay pumayag na ang Beijing Government na hati-hatiin 
ang mga isla sa arkipelago at ibigay sa Gobyerno ng Estados Unidos ang 
iba. Nararamdaman ko rin na malapit nang matapos ang digmaan na ito. 
Sana magkasundo na silang dalawa nang magkaroon na tayo ng normal 
na buhay, ng mapayapang buhay tulad noon.”
 Hindi tumutugon sa kuwentuhan ang matanda bagkus patuloy 
lang siya sa kanyang ginagawa. Ngumingiti siya paminsan-minsan ngunit 
mababakas pa rin sa kanyang mukha na dinidibdib niya ang kanyang 
ginagawa. Magpapahinga lamang ang matanda kung magkukuwento 
ang ina ni Imo o kaya’y marahan niyang hihimasin ang mahaba niyang 
balbas. Minsan naman ay minamasahe ng tatay ni Imo ang mga kamay 
ng matanda. 
 Umaga na nang lisanin nina Imo at Wanda ang Sanctuario. 
Nang inilabas ang mga bangkay na  pinigaan  ng dugo ay sabay na ring 
lumabas ang mga magulang ni Imo. Tulog na at pagod ang matanda at 
relyebo na naman ng mga taga-bantay. 
 “Imo, uuwi muna ako sa amin sumasakit ang ulo ko saka tiyan 
ko,” paalam ni Wanda. Bago pa man sila maghiwalay ay tinawag ni 
Imo ang kaibigan, pinunasan niya ang ilalim ng ilong ng kaibigan dahil 
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may tumakas na namang dugo. Pinahid niya ito ng kanyang kamay at 
napansin niyang buo-buo ang dugong tumatagas sa ilong ni Wanda. 
 
TIGILAN MO NA ang pagsama-sama riyan kay Wanda,” paalala ng 
kanyang ina habang sinasalansan ang mga puting tela. Alam na ni Imo 
kung para sa ano talaga ang mga tela na ito na iniipon ng kanyang ina 
at dinadala sa Sanctuario. Nagtataka si Imo kung bakit pinagbabawalan 
na siya ng kanyang ina na makipaglaro kay Wanda.  Hindi nagbigay 
ng anumang tugon si Imo at yumukod na lamang at diretsong lumakad 
palabas ng kanilang tolda. Nang malapit na siya sa pintuan ay nagpatuloy 
ang kanyang ina; nahalata marahil ng kanyang ina ang di pag-sang-ayon 
ni Imo sa bilin dahil sa kanyang pananahimik. 
 “Huwag ka nang masyadong matigas ang ulo, Imo. Marami nang 
nakakita na umiinom ng tubig mula sa Pasig iyang si Wanda. Mahirap 
nang tamaan ng epidemya o mahawa...panahon pa man din ngayon ng 
digmaan.” Natigilan si Imo sa gulat ngunit hindi rin siya nagtapon ng 
lingon-likod sa ina. “Hay Imo! Ikaw may pamilya ka...iyang si Wanda 
wala! Sanay siyang mag-isa!”
 Hindi nga nagkamali ang kanyang ina. Isang tanghali habang 
nakasakay si Imo sa kanyang motorsiklo na minana niya mula kay 
Merdeka, natanaw niya si Wanda sa ilalim ng Jones Bridge. Naglalakad 
ang kaibigan niya at may hawak na timba. Nag-iisa na naman si Wanda. 
Bagaman palagi silang magkasama ni Wanda, napapansin din ni Imo na 
may mga oras na gusto ni Wanda ang mag-isa sa kanyang sarili, walang 
kalaro o kasama. Patungo si Wanda sa baybayin ng Pasig. Alam  ni Wanda 
na hindi maaaring inumin ang tubig mula sa Pasig at pinaghihinalaan 
pa nga na sa tubig na ito nanggagaling ang epidemyang sumasalanta sa 
Kuta. Nagkubli si Imo sa gilid ng isang gibang gusali at inabangan ang 
susunod na hakbang ni Wanda. Hindi nagsalok ng tubig si Wanda bagkus 
namulot ito ng mga nagkalat na shrapnels sa baybayin, mga lata, at mga 
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kagamitan na mailalagay niya sa kanyang timba. Nahiya siya sa kanyang 
sarili dahil sa paghihinala sa kaibigan at naisip niya ang kanyang ina, na 
sa palagay niya ay naglulubid lamang ng kuwento. Tangkang lalapitan 
na sana niya si Wanda nang makita niya itong dagling yumukod na tila 
hahalik sa itim na tubig ng Ilog. At sa pamamagitan ng kanyang kamay 
sumalok ng tubig si Wanda at diretso sa kanyang bibig. Humarurot ang 
motorsiklo ni Imo papalapit kay Wanda. Nagulat si Wanda sa biglang 
pagdating ng kaibigan. 
 Binigyan ni Imo si Wanda ng malalakas na sampal. Umiyak 
nang umiyak si Wanda hanggang sa magdugo ang kanyang bibig dahil sa 
mga mararahas na sampal ni Imo. Binitiwan ni Wanda ang balde na dala 
niya at kumaripas ng takbo papalayo sa kaibigan. Ni hindi ito lumingon 
pabalik kay Imo. 
 Lumipas ang ilang araw at palagi nang balisa si Imo at hindi 
na lumalabas ng kanilang tolda. Dumadalaw sa panaginip niya ang 
kamatayan ni Wanda. Tinatanong siya palagi ng kanyang ina kung ano 
ang kanyang nararamdaman o kung mayroon ba siyang ipinagdaramdam. 
Hindi tumutugon si Imo. Tulad ni Merdeka noon, naging bugnutin na 
rin siya at hindi pala-kibo.
 Isang gabi habang natutulog siya sa loob ng kanilang tolda 
at ang kanyang mga magulang ay nasa Sanctuario, naalimpungatan 
si Imo sa mga pagtawag ni Wanda mula sa labas. Impit na ang mga 
pagtawag ni Wanda at hindi tumutugon si Imo. Patuloy pa rin sa mga 
pagtawag ni Wanda sa kanyang pangalan at naririnig ni Imo ang pag-
ubo ng kaibigan paminsan-minsan. Hindi mabuo ni Imo sa sarili ang 
kanyang nararamdaman: nais niyang makita si Wanda at makipagbati 
ngunit pumupunit sa kanyang pananabik ang pangitaing nalalapit na ang 
kamatayan ng kanyang kaibigan. Hindi niya alam kung ang kinatatakutan 
niya ba ay ang kamatayan o ang pagkawalay sa kaibigan pagkatapos ng 
pagpanaw.
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 “Imo, gising ka na maglaro tayo! Imo, nandiyan ka ba?” Paulit-
ulit na pagtawag ni Wanda kay Imo. Upang hindi magambala ni Wanda 
ang kanyang pananarili, tinakpan na lamang ni Imo ang kanyang mga 
tenga ng mga tela na iniipon ng kanyang ina. Ginawa niya ang pagtakip 
sa kanyang mga tenga hanggang sa dalawin siya ng antok at tuluyang 
makatulog. Habang unti-unting namamatay ang putukan sa labanan na 
nagaganap sa malayo, sa labas ng kanilang distrito marahil, sa labanan ng 
dalawang makapangyarihang puwersa, unti-unti na ring numinipis ang 
boses ni Wanda sa mga pagtawag niya sa kaibigan. 
 Inisip na lamang in Imo na kaya naman ni Wanda ang mag-isa. 
Di tulad niya na natatakot maiwanan, mawalan ng kaibigan. Makasarili 
talaga si Wanda, naisip niya, at tuluyan na siyang nakatulog.
 Kinaumagahan nakita ang bangkay ni Wanda sa gilid ng isang 
tolda na malapit kina Imo. Nang magising sina Imo at ang kanyang mga 
magulang sa aringasa ng mga taong nakakita sa bangkay ni Wanda ay 
dali-daling tumayo ang kanyang ina na para bang handa nang makipag-
agawan sa bangkay ng batang babae. Nakabuntot sa kanyang ina ang ama 
ni Imo na may dala nang planggana. Hindi naman makapaniwala si Imo 
sa kamatayan ni Wanda, kagabi lang ay tinatawag-tawag pa siya nito at 
niyayang maglaro. Naupo si Imo sa isang sulok at tiniklop ang mga binti 
at ipinatong ang ulo sa mga tuhod. Pinilit niyang pigilin ang kanyang 
pag-iyak at inisip na lamang ang masasayang araw nila ni Wanda. 
 Isang oras ang nagdaan at bumalik na ang kanyang mga 
magulang sa kanilang tolda at tulad ng inaasahan, hindi na naman 
mapakali ang kanyang ina sa paghahanap ng telang puti o iyong 
kukupas na ang kulay. Sinarili na lamang niya ang kanyang tanong kung 
nasaan na ang bangkay ng kanyang kaibigan dahil sa loob niya’y alam 
naman niya ang tumpak na kasagutan. Tiyak na dinala ang bangkay ni 
Wanda sa Sanctuario, sa matandang may kakaibang mahika ang mga 
kamay. Pipigain ang katawan ni Wanda upang kunan ng sariwang dugo 
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at pagkatapos itatapon ang kanyang bangkay sa Pasig at lulutang ang 
kanyang katawan kasama ng ibang mga bangkay, ng mga sirang bagay 
tulad ng mga kotse, bisikleta, patay na mga hayop na lumulutang sa ilog. 
 Kinagabihan ng araw na rin iyon, mag-isang nagtungo si Imo sa 
Sanctuario. Alam niyang nasa loob pa rin ng malaking tolda ang bangkay 
ni Wanda dahil wala pa siyang nakikita sa buong maghapon na itinapon 
na mga bangkay sa Pasig na mula sa Sanctuario. Upang makapasok sa 
malaking tolda ginawa niyang muli ang pagkukubli sa gilid ng maliit 
na tolda sa tabi ng Sanctuario at hintayin ang relyebo ng mga bantay sa 
lagusan papaloob sa malaking tolda. 
 Nang makapasok si Imo sa loob ay nagkataong walang ibang 
naroroon kundi ang matandang may kakaibang mahika ang mga kamay. 
Naroroon din ang bangkay ni Wanda, mag-isa, ngunit hindi na ito 
makilala dahil nangulubot na ang balat at halos naghalo na ang bughaw 
at itim na mga kulay sa katawan ng bangkay dahil pinigaan na ng dugo. 
Nakapatong si Wanda sa isang tabla na ang ayos ay bubuhatin na, ilalabas 
sa malaking tolda para itapon sa ilog. 
 Nagkubli si Imo sa pumpon ng tela. At nasaksihan niyang 
muli ang kakaibang mahika ng matanda: ang pagkumpas ng kanyang 
mga kamay na may hawak na paniklot na may buhok sa isang dulo na 
isinasawsaw sa dugo at ilalapat sa tela pagkatapos—katulad ng ginagawa 
ni Merdeka noon nang makita nila ni Wanda ang pinsan sa gilid 
pampang. 
 Sa lahat ng mga bata sa loob ng Kuta, sina Wanda at Imo 
lamang ang nakasaksi sa kakaibang gawain na ito sa loob ng Sanctuario. 
Ang pagkipkip ng taong wala sa database ng Central Government at 
ang ginagawa ng matanda ay mahigpit na ipinagbabawal ng pamahalaan.  
Alam ito ni Imo dahil bago ang digmaan, ipinaliliwanag sa kanila sa 
paaralan ang mga alituntunin ng Central Government. Lahat ng 
gawain sa arkipelago na hindi namo-monitor ng Beijing Government 
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ay itinuturing na ilegal at gawain ng mga kaalyado ng mga rebelde—isa 
itong pagta-traydor sa gubyerno. 
 Napansin ng matanda ang anino ni Imo at ibinaba nito ang 
hawak niyang paniklot. 
 “Lumabas ka riyan kung sino ka man,” marahan niyang hamon. 
 Kinabahan si Imo dahil alam niyang sa kanya ipinararating 
ang mga salita dahil silang dalawa lamang ang buháy na nasa loob ng 
Sanctuario. Inulit muli ng matanda ang kanyang hamon at napilitan 
nang tumayo at magpakita si Imo sa kanya. Nanginginig ang kanyang 
mga tuhod na lumapit sa matanda. Napansin niya kaagad ang makapal 
nitong balbas at ang maninipis na mga labi. Iniiwasan ni Imo ang mga 
mata ng matanda na wala namang galit ngunit nanunukat. Kumumpas 
ito at inutusang maupo si Imo sa kanyang harapan. 
 “Bakit ka nandito sa Sanctuario bata ka?”
 “Kaibigan ko po si Wanda,” nakayukod na tugon ni Imo. 
 “Ikaw si Imo....Ikaw pala si Imo! Marami kayong taga-Kuta ang 
kilala ko...kilalang-kilala ko pero hindi ko alam ang inyong mga hitsura.”
 Itinaas ni Imo ang kanyang mukha sa pagtataka. 
 “Para sa iyo si Wanda,” ang nakangiting sambit ng matanda. 
 “Para sa akin?”
 “Oo. Dahil wala naman siyang kamag-anak at ikaw ang malapit 
niyang kakilala—para siya sa iyo.”
 Nabasa ng matanda sa mukha ni Imo ang pagtataka at tila hindi 
nito naiintindihan ang kanyang ipinaliliwanag. 
 “Ay! Kung alam mo lang halos makipag-away ang nanay mo 
para sa bangkay ni Wanda!” 
 Pinalapit ng matanda si Imo at marahang kinuha ang paniklot. 
Isinawsaw ang isang dulo nito sa dugo, dugo na mula sa katawan ni 
Wanda. Gumuhit ang matanda ng mga tuwid na linya sa mukha ng 
tela. Sari-saring mga guhit, may pahalang, may patayo, pabilog, at may 
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magkakadikit. Pinagmasdang maigi ni Imo ang kamay ng matanda at 
kung paano niya isinasagawa ang ritwal. Pagkamangha ang bumalot sa 
kanya nang makita niya ang kanyang pangalan sa mukha ng tela. 
 “Pangalan ko iyan! Pangalan ko iyan!” bulalas ni Imo. 
 “Oo, Imo, pangalan mo iyan na nasa sarili nating wika. Siguro 
sa buong buhay mo ngayon mo lang nakita ang pangalan mong hindi 
nakatipa sa monitor ng kompyuter at hindi nakasulat sa ibang mga 
titik—ang mga titik at teknoloniya ng mga sumakop sa atin.”
 “Isa kang rebelde?” Naglakas ng loob si Imo na itanong sa 
matanda ang kanyang pagkatao dahil alam niyang labag sa batas ang 
ginagawa ng matanda na isulat ang pangalan sa isang lumang wika at sa 
mga titik na malimit gamitin lamang ng mga rebelde. 
 “Ang trabaho ko, Imo, ay para sa kasaysayan ng bawat tao, ng 
bawat mahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao. Gamit ang aking 
mga kamay ay nailalagay ko ang bawat pangyayari at mahahalagang 
karanasan ng mga tao sa tela upang kapag dumating ang susunod na 
henerasyon ay may nalalaman sila sa mga taong nabuhay bago sila 
dumating dito sa daigdig. Kilala nila ang kanilang pinagmulan.”
 “Ilang taon ka na.”
 “Matanda na ako. Naririto pa ang Imperyo ng Estados Unidos 
sa arkipelago buhay na ako.”
 Nanlaki ang mga mata ni Imo. “Naabutan mo ang panahon na 
iyon? Ang ‘Panahon ng Isang Siglong Pananakop’?”
 Natawa ang matanda. Malakas at sunod-sunod na pagtawa. “Iyan 
ang sinabi ng Beijing Government—na ang sumakop ay ang Imperyo ng 
Estados Unidos...iyan ang bersiyon nila ng ating kasaysayan…Marami 
ka pa ngang hindi alam.”
 “Pero totoo na sinakop nila ang arkipelago sa mahabang 
panahon. Dumating dito ang Beijing Government para iligtas tayo sa 
kanila. Ngayon gusto nila tayo uling sakupin kaya may digmaan.”
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 “Kailangan mong balikan ang iyong nakaraan, Imo. Ang 
kasaysayan ng arkipelago. Noong panahon ng Imperyo ng Estados 
Unidos, malaya tayo. May kalayaan tayo na magsalita, magpahayag ng 
ating saloobin. Itong ginagawa ko, malaya ko itong magagawa noong 
panahon noon na nasa ilalim tayo ng Imperyo ng Estado Unidos.” 
 “Hindi totoo ‘yan. Ang Beijing Government ang nagtatanggol 
sa atin. Iyan ang kasaysayan.”
 “Mayroon talagang totoong kasaysayan, Imo. Pero sa ilalim ng 
Beijing Government mayroong ‘opisyal na kasaysayan’. Ang Imperyo ng 
Estado Unidos ang magpapalaya sa atin. Kailangan mo lang na buksan 
ang iyong mga mata sa katotohanan. Kaya mo bang gawin ang ginagawa 
ko?”
 Natahimik si Imo. Naguluhan siya na tila may dalawang uri ng 
kasaysayan na ipinaliliwanag ang matanda sa kanya. 
 “Ito ang isang pamana sa atin ng Imperyo ng Estados Unidos 
noon: ang kalayaan na itakda ang sarili nating kasaysayan, ang ating 
kinabukasan.”
 Naalala ni Imo ang mga eskuwelahan sa arkipelago na 
ikinukuwento ng mga magulang niya. Sa eskuwelahan gumagamit sila 
ng kompyuter at keypad, lahat ng mensahe at liham dapat idadaan 
sa email. Lahat kailangan ay nasa kompyuter at nasa internet dahil 
kailangan itong mabasa at ma-rebyu ng Central Government. Simula 
nang dumating daw ang Beijing Government sa arkipelago ipinagbawal 
na nila ang lahat ng komunikasyon na hindi dumaraan sa kompyuter. 
 “Ang pamana na iyan…ipinagbabawal ‘yan ng Central 
Government.”
 “Oo basta huwag ka lang pahuhuli,” ngumisi ang matanda. 
“Tingnan mo sa ganito Imo: namatay si Wanda ngunit hindi ang 
kanyang alaala. Darating ang panahon na ipanganganak ang susunod 
na henerasyon at malalaman nila na minsan ay nabuhay si Wanda—ang 



133

hindi ‘opisyal na Wanda’ ng Beijing Government. Hindi nila kalilimutan, 
lalo na ng iyong mga apo, na naging magkaibigan kayo ni Wanda.” 
Kinuha muli ng matanda ang paniklot at aktong babalik na sa kanyang 
tinatrabaho, ito rin ang paraan niya para sa sabihin kay Imo na kailangan 
na niyang lumisan dahil mahaba na ang oras na kanyang nakuha sa pang-
iistorbo sa matanda. “Hindi ito nabubura, Imo. Hindi rin ito maaaring 
maging pag-aari ng Central Government. Hindi.”
 
LUMIPAS ANG ILANG araw ay hindi pa rin maiwaglit sa isip ni Imo 
ang pakikipag-usap niya sa matanda. Wala na siyang kaibigan ngayon 
ngunit palaging nasa isip niya ang pangako ng mahika ng matanda: na 
kaya nitong higitan kahit na ang kamatayan. Naupo si Imo sa isang bato 
sa gilid ng Ilog Pasig. Pinagmasdan niya ang mga bangkay na lumulutang, 
at naririnig niya ang maninipis na putukan at pagsabog sa malayo. May 
labanang nagaganap marahil sa labas ng kanilang distrito. Maya-maya 
pa’y tuluyan nang nanahimik ang putukan, ang mga pagsabog. Nanibago 
ang kanyang pandinig dahil araw at gabi niyang naririnig ang mga 
putukan halos dalawang buwan na. Naglabasan ang mga tao mula loob 
ng kani-kanilang mga tolda dahil maging sila ay nagulat sa biglang 
pagkawala ng putukan at ng mga pagsabog, sa pagdating ng katahimikan. 
May gumuhit na isang sasakyang panghimpapawid sa langit; una ay isa 
at sinundan pa ng isa hanggang sa dagsang libo na halos tumakip sa 
langit. Halos magkulay dugo ang langit dahil pula ang kulay ng mga 
sasakyang pandigma ng Beijing Government. 
 Nagbunyi ang mga taga-Kuta dahil hudyat ito na nagwagi 
sa digmaan ang Beijing Government; nagwagi sa pagtatanggol sa 
arkipelago—darating na muli sa kanila ang kapayapaan. Ang tanging 
hangad lamang ng mga taga-Kuta ay ang kapayaan at bumalik sa normal 
ang kanilang mga buhay. Halos magsi-sayaw sa galak ang mga tao. 
Nanatili si Imo sa kanyang kinauupuan, at naisip niya, tulad ng maiisip 
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ni Wanda kung siya’y nabubuhay lamang: may bangkay na namang 
iaahon mula sa ilog para sa mahalagang pangyayaring ito. Marami-
raming bangkay ang kakailanganin sa pagwawaging ito. Iniunat ni Imo 
ang kanyang mga binti at tumungo malapit sa ilog. Lumuhod siya sa 
pampang at sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, sumalok siya 
ng tubig. Tinitigan niya muna ang tubig sa kanyang palad na parang 
kinikilala, kinakausap sa kanyang mga mata at pagkatapos—mabilis niya 
itong ininom. Nararamdaman niyang gumuguhit ang tubig sa kanyang 
lalamunan. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay, alam niyang 
hindi niya magagawa ang mahika ng matanda—at hindi-hindi niya 
ito gagawin kailan man.  Hindi dahil sa pagsunod sa batas ng Beijing 
Government kundi dahil nais niyang lumaya sa isang uri ng kalungkutan 
na naramdaman noon ni Merdeka ngunit hindi niya nauwaan at pinipilit 
niyang maunawaan; na wala sa kalayaan ang kaligayahan kundi nasa 
paglaban, sa pagsangga—ang kalayaan ay sa kung saan man naroroon 
ngayon si Wanda, sa pag-iisa. Naluha si Imo sa kanyang natuklasan sa 
sarili. May gumuhit na ngiti sa kanyang mukha. Ngiting dala-dala niya 
hanggang sa bumalik siya sa Kuta at makihalubilo sa nagdiriwang na 
balana.
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May Rush Hour
Ba Sa Third World 
Country?

“LINTEK NA BUHAY ‘to, Choning, sabi ko naman sa iyo kanina na 
mag-FX na lang tayo.”

“Asus-asus! Ang ingay mo nakakahiya sa mga pasahero,” sagot 
ni Choning habang mahigit na nakahawak sa malamig na bakal na 
hawakan ng mga pasahero sa loob ng bus. 

“Hindi naman ganito sa atin. Ako na ang nagsabi sa iyo na 
ganito talaga rito sa Maynila. Binalaan na kita…”

“Lintek, Elsa, ang ingay mo!”
Binuksan ng drayber ang pinto nang mahinto ang bus sa 

panulukan ng EDSA at Quezon Avenue. Dagsaang pumanhik ang mga 
pasahero, naitulak sa likuran ng bus sina Elsa at Choning. Sa tuwing may 
sasakay na dagsang pasahero sa bawat paghinto ng bus, naitutulak ang 
mga naunang sumakay na pasahero patungo sa likod ng bus. Nasiksik 
nang husto sina Elsa at Choning sa dulo ng bus. 
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Nagsimula nang kumunot ang noo ng ibang mga pasahero. May 
mga nagpapalipad-hangin na rin ng pagkainis sa konduktor at sa drayber. 

“Choning, alam mo ba iyong pupuntahan natin?”
“Oo nga. Sa harap ng Simbahan ng Quiapo. Stripes na blue, red, 

at white ang t-shirt, naka-maong at rubber shoes. Kinakabahan nga ako 
e…perstaym ko ito…Aywan! Bahala na!”

“Siguraduhin mo lang itong kalokohan mo, Choning. Sayang 
ang Biyernes na day-off natin.” Nagsisiguro lang si Elsa na hindi 
masasayang ang araw na ito na minsan lang sa isang linggo kung ibigay 
ng kanilang amo. “Baka hindi na tayo payagan ni Misis sa susunod.”

“Huwag kang mag-alala, siniguro ko kay Arnie na darating siya.”
Nang mahinto ang bus sa Delta, kung saan nagsasalubong ang 

mga  kalsada ng mahabang Quezon Avenue na kanilang binabagtas, ang 
Timog Avenue, at ang West Avenue, nagbabaan ang ilang mga pasahero. 
Ngunit halos doble ang sumakay sa mga bumaba; patuloy na pinapasok 
ng konduktor ang mga bagong pasahero. Bumagal ang takbo ng bus at 
unti-unting humina ang lamig ng airconditioner; naging maalinsangan 
sa loob ng bus. “Puwede paki-lakasan ang aircon!” Sigaw ng naiiritang 
pasahero. Hindi siya pinansin ng drayber at patuloy na binagtas ng bus 
ang mahabang Quezon Avenue. 

“Nangangawit na ang mga binti ko.”
“Hay! Magtiis ka, Elsa, ganyan talaga ang buhay dito sa Maynila.”
Halos isang oras at kalahati nang nakatayo sina Elsa at Choning 

sa bus. Dahil labis ang dami ng mga pasahero, halos magsiksikan ang 
mga taong nakatayo at magkakadikit na ang kanilang mga katawan sa 
loob ng bus. At sa tuwing may bababang pasahero ay magkakaroon ng 
mga tulakan at balyahan, at ano pa nga ba’t wala nang mararaanan kapag 
pumusisyong patagilid ang mga pasaherong nakatayo kung sakaling may 
bababa galing sa dulong bahagi ng bus. 

“Ano ba ang usapan ninyo ni Arnulfo?”
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“Ano’ng ‘Arnulfo’? Di ba sabi ko ‘Arnie’ ang itawag mo sa kanya?”
May gumuhit na ngiti ng kilig kay Elsa. 
“O, bakit natatawa ka, Elsa?”
“Naku, siguro guwapo si Arnie ano?” At naisip ni Elsa ang isang 

panganib. “Choning, mag-ingat ka taga-Maynila ang lalaki na ‘yan.”
“Ano ka ba? Ano naman ang akala mo sa akin, gaga? Hindi 

purki taga-Negros ako’y hindi ako marunong kumilatis ng mga hindi 
nagsasabi ng totoo. Ito ang una kong ay-bol. Kinakabahan na nga ako. 
Hindi ko pa alam ang pagmumukha ni Arnie…Bahala na!”

“Saan mo ba nakilala ‘yang si Arnie mo?”
“Textmate ko.”
“Paano mo nakuha ang number niya?”
“Excuse me, si Drigo na guard nina Mrs. Tan ang nagbigay ng 

number ko kay Arnie. Hindi ako ang nanghingi.”
Nagkaroon ng sagutan sa bandang unahan ng bus. Nagtatalo 

ang konduktor at isang pasaherong babae. Nakasuot ng uniporme ang 
babae, makapal ang kolorete sa mukha at kumikintab sa dami ng alas sa 
katawan. 

“Kung marami ho kayong angal e mag-taxi kayo.”
“Aba bastos ‘tong hinayupak na ito. Sabagay, kung maayos ang 

pag-uugali mo hindi lang iyan ang narating mo sa buhay.” Luminga-
linga ang babae na parang humihingi ng pag-sang-ayon sa kanyang mga 
katabi. “Ang init ng bus ninyo, pasakay pa kayo nang pasakay.”

“Ganyan ho talaga, misis. Kung ayaw niyong masikipan kayo e 
bumaba kayo ng bus. O, iyan na ang bayad ninyo. Akala ninyo kayo lang 
nabubuhay na pasahero sa mundo. Pasalamat nga kayo’t nakasakay kayo 
e kung na-estranded kayo?”

Hindi na kumibo ang babae dahil naisip din niya na marahil 
na kung bababa siya, mahihirapan na siyang makasakay dahil punuan 
na ang lahat ng mga bus, FX, jeep na bumabaybay sa kahabaan ng 
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Quezon Avenue. Makaraan ang ilang kanto namatay na rin ang kanilang 
pagtatalo. Hindi na nagsalita o nakapag-reklamo ang babae. Wala naman 
siyang magagawa. 

“Ilang taon na raw siya?”
“Trenta.”
Hindi narinig ni Elsa ang sagot ni Choning dahil biglang 

bumusena ang bus nang may tumawid na lalaki sa green light. Muli 
niyang inulit ang tanong. “Pila?”

“Trenta nga! Ano bingi ka na?”
Nandilat si Elsa sa gulat o sa pagtataka. “Hindi kaya may asawa 

na iyan? Naku, Choning, marami raw ganyan dito sa Maynila.” 
“Wala pa ano. E, matagal ko nang nahalata kung mayroon siya. 

Nag-text siya sa akin minsan na ako raw ang unang niyang nobya.”
“Nobya ka na niya?” Napakalas ang bibig ni Elsa at napalingon 

ang ilang mga pasahero sa kanilang dalawa. Ngunit alam naman ni Elsa 
na kanina pa nakikinig sa huntahan nila ni Choning ang mga pasahero sa 
bus. Minsan nahuhuli niyang napapangiti pa ang ilang pasahero matapos 
magsalita ang isa sa kanila ni Choning. Nakaramdam ng kaunting hiya 
si Elsa. “Buti ka pa, Choning, may nobyo na. Ako kahit kailan wala pang 
nanliligaw sa akin.” 

“Siyempre si Choning ‘ata ito.”
“Hindi ka ba kinakabahan kung yayain ka niyang pakasal?”
“Sa totoo lang kinakabahan na ako kung yayain niya akong 

pakasal. Kaya siguro gusto niyang magkita kami sa simbahan,” biro ni 
Choning. 

Pagdating ng bus sa kanto ng Roosevelt Avenue ay nagsimula 
nang bumagal ang daloy ng trapiko. Hindi na magkandatuto ang mga 
pasahero sa inis, pagod, at bagot ng biyahe. Tuluyan nang nawalan ng 
hanging ibinubuga ang aircon.
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Marami na namang sumakay at naitulak sa pinakadulo ang 
dalawa. Nangangawit na rin ang mga binti ni Choleng. 

“Elsa, sabihin mo naman diyan sa mama na nakaupo… ‘ayon 
iyong naka-Ray Ban…na paupuin naman ang isa sa atin. Mga babae 
naman tayo.”

“Ay! Ayaw ko nahihiya ako, Choning.”
“Sige na…ang laking lalaki niyan. Malaki pa sa ating dalawa…

Namimintig na kasi ang mga binti ko.”
Hindi napigil ni Elsa ang pangungulit ni Choning. Humarap 

ito sa mamang naka-Ray Ban na tinutukoy ni Choning. Hindi sa mama 
kinakabahan si Elsa kundi kung sakaling tumanggi ang mama, tiyak na 
mapapahiya siya. 

“A, mama,” bati ni Elsa. “Puwede ho bang paupuin niyo kami, 
mga babae ho kami.” Magalang na pakiusap ni Elsa. 

Humarap sa kanya ang mama. Blangko ang mukha at hindi 
mabanaagan ang kanyang reaksiyon dahil natatakpan ng madilim na mga 
salamin ng Ray Ban ang mga mata niya. Matagal silang nagkatitigan 
at kumakabog ang dibdib ni Elsa na baka tumanggi nga ang mama. 
Nanlambot ang kanyang mga tuhod nang makita niyang kumunot ang 
noo ng mamang naka-Ray Ban. 

“A, mga babae naman po kami…puwede ho bang makiupo?” 
ulit ni Elsa. 

Blanko pa rin ang mukha ng mama. Hindi sigurado si Elsa kung 
sa kanya ba nakatingin ang mama dahil masyadong madilim ang mga 
salamin ng Ray Ban. 

“Bakit ano ba ang ibinayad ninyo, ‘yang puday ninyo?”
Namutla si Elsa at tumalikod sa mama at hindi na muling 

humarap sa gawing iyon dahil na rin sa hiya. 
Maya-maya’y lumapit na sa kanila ang konduktor. 
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“O, bakit ngayon lang kayo magbabayad, galing pa kayong 
Fairview? Putcha kung may umakyat na inspector dito’t malamang  
hindi pa kayo nasisingil lagot na naman ako. Baka matanggal pa ako sa 
trabaho dahil sa inyo mga miss. Ang hirap yata maghanap ng trabaho 
ngayon, a.” Nagsalita ang konduktor na hindi humaharap sa kanila na tila 
ang kausap nito ay ang mga tiket ng bus na hawak niya. 

Iniabot ni Choning ang bayad ngunit makikita sa kanya ang 
pagsuko sa madaldal na konduktor. Naisip niya, oo nga naman kung 
sakaling umakyat dito ang inspektor at hindi pa sila bayad e lagot 
nga naman ang konduktor. “Dalawang Quiapo. Galing ng Fairview,” 
paliwanag ni Choning sa pag-abot niya ng limang daan. Kabibigay pa 
lamang suweldo nila sa kalahati ng buwan sa araw na iyon kaya buo pa 
ang pera nilang dalawa. 

“Wala kayong barya?”
“Wala. Buo ang mga pera namin,” sabad ni Elsa. 
“Sa susunod barya lang po sa umaga,” iritang sagot ng konduktor, 

nakaharap naman sa pera na binibilang niya. 
“Alas-nueve na. Hindi na umaga.” Mabilis na sabad ni Elsa na 

ngayon ay buo na sa kanyang isip na hindi na muling magpapatalo sa 
sinuman sa bus. Napahiya na siya sa mamang naka-Ray Ban pati ba 
naman ang konduktor e susuwertihin sa kanya. “Problema na nga namin 
kung paano ka babayaran, pati ba naman pagsukli sa amin pa rin.”

Nagtapon na lamang ng titig sa kanila ang konduktor at iniabot 
ang sukli. Pagtalikod nito’y nagbulong, “Putang ina itong mga katulong 
na ‘to!”

Nagbungisngisan ang ibang mga pasaherong nakarinig ng 
bulong ng konduktor. 

“Ano’ng sabi mo?” galit na tanong ni Elsa  pabalik kahit bahagya 
lang niyang nauligan ang sinabi ng konduktor. Alam niya na napahiya 
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siya sa mga salitang binitiwan ng konduktor dahil sa reaksiyon ng ibang 
mga pasahero. “Patay-gutom.” 

Tila may makapal na hangin ang pumasok sa loob ng bus at 
natahimik ang lahat sa salitang binitiwan ni Elsa sa konduktor. Patay-
gutom. Naulinigan ito ng konduktor at lumapit muli kay Elsa. Itinaas ni 
Elsa ang mukha niya sa konduktor nang nasa harapan na niya ang lalaki. 

“Anong sinabi mo?” mariing tanong ng lalaki. 
“Patay-gutom ka,” ang nanginginig na tugon ni Elsa, kuyumos 

ang kanyang mga palad. Tinawag siyang ‘katulong’ ng konduktor at 
pinagtawanan siya ng ibang mga pasahero sa bus. Nasa posisyon siyang 
maghiganti sa pang-iinsulto, ang naisip niya sag alit. “At mamamatay 
kang konduktor.”

Iniangat ng konduktor ang kanyang palad at nakaamba nang 
sampalin si Elsa nang sumigaw ang mga pasahero na “Babae ‘yan p’re 
huwag mong patulan!”. Natigilan ang konduktor at bumalik sa harapan 
ng bus. 

Naiyak si Elsa. Nilapitan siya ni Choning at niyakap. 
“Putang ina, Choning, ikaw ang may kasalanan nito. Sana hindi 

na lang tayo lumabas ng bahay. Hindi na sana tayo nainsulto ng ganito.”
Nang makatawid na ang bus sa Roosevelt Avenue ay nagsimula 

na itong magluwag, pero nanatiling nakatayo sina Elsa at Choning dahil 
nag-agawan ang mga pasaherong nakatayo sa mga upuang nabakante 
ng mga bumaba. Nagpaypay na ang iba dahil sa init sa loob ng bus. Tila 
nakalimutan na ang eksena nina Elsa at ang konduktor. Malakas ang 
musika sa loob ng bus, mga awitin ng Backstreet Boys. Tumagaktak na 
ang pawis nina Choning at Elsa at bumabakat na ang kanilang katawan 
sa mga t-shirt nilang basang-basa na ng pawis. Naroroon pa rin at 
nakaupo ang kaninang babae na nagrereklamo sa init ng bus, tahimik na 
namamaypay ngunit nakangiwi. 
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Upang malibang nagkuwentuhan na lang ang mga pasahero. 
Ganoon din sina Choning at Elsa, pinag-uusapan ang pakikipagkita kay 
Arnulfo. 

“Hindi ko alam, pare, huli na ito,” salaysay ng mamang naka-
Ray Ban. 

“Sayang din ang opportunity; mahirap pa naman ang buhay 
dito sa Pilipinas,” sabad ng kausap na mama na hindi naman niya kilala. 
“Putang ina lalo pa ngayon na sinisira nila si Erap sa Malacañang…”

“Ganyan talaga p’re…galit sila kay Erap dahil tumutulong siya 
sa mahihirap. Wala nang pag-asa ang Pilipinas.”

“Kaya mabuti ‘yang desisyon mo na bumalik na lang sa barko.”
“Pagkatapos nitong huli kong alis, bibili na lang ako ng FX. 

Mamamasada na lang ako. Mahirap din ang magtrabaho sa barko, ilang 
buwan kayong nasa dagat. Ang mga alon matataas pa sa mga building sa 
Makati. Minsan sa isang tanker na sinaktan ko nagkaroon ang aksidente. 
Napigtal ang kadena na hinihila ng isang pinoy na crew. Tumama ang 
kadena na kasing lalakí ng kamao sa ribs ng pinoy. Basag ang ribs. Buti 
na lang binayaran ng kumpanya ang—”

“Ang pinoy na crew?”
“Hindi. Ang mga ribs na nabali.”
Natawa silang dalawa. “Mahirap din ang nasa barko,” dagdag pa 

ng lalaking naka-Ray Ban. “Ilang buwan kayo sa dagat. Minsan ang mga 
alon kasing tataas ng mga gusali sa Makati…at talagang nakakabagot 
dahil ilang buwan kang walang nakikitang lupa…”

“Sabagay, mahirap nga. Hahanap-hanapin mo rin ang pamilya 
mo.”

“Lalo na si misis,” nakangising pahayag ng mamang naka-Ray 
Ban. “Masakit na nga ang titi ko sa katitikol sa loob ng cabin.”

Napangisi ang dalawa. Narinig ito ni Choning at napalingon 
siya sa mamang naka-Ray Ban. Napatingin rin sa kanya ang mamang 
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naka-Ray Ban. Ngunit hindi mawari ni Choning ang mga reaksiyon sa 
kanya ng mga mata ng lalaki dahil madilim nga ang sunglasses. 

“Choning, ang ganda pala ng UST ano?” singit ni Elsa. 
“Minsan namamasyal ako sa loob niyan habang hinihintay ko 

si Veronica. Nauupo ako sa damuhan, patingin-tingin sa mga guwapong 
estudiyante.”

“Kung sumama siguro ako kina Tita Badet sana’y nasa 
unibersidad na rin ako, di ba?” Pagsisisi ni Elsa sa alok ng tiyahin na 
ampunin siya noon at pag-aaralin daw sa Maynila. 

“Ay sus! Tingnan mo nga ang nangyari sa anak ni Badet, tapos 
ng Commerce hayun katulong sa Hong Kong,” salo ni Choning. 

“Ano kaya ang hitsura ni Arnulfo?” nais na ni Elsa na baguhin 
ang usapan. 

“Arnie sabi, e.”
Nagsimula nang bumaba ang marami-raming pasahero sa kanto 

ng Morayta, ito kasi ang pinakamalapit na daang-bungad sa España 
Boulevard na tumutunton sa University Belt kung saan magkakadikit 
na nakatayo ang mga unibersidad at kolehiyo. Nakaupo na si Elsa at 
Choning. Nainis lang ang dalawa dahil kung kailan malapit na sila’y 
saka pa sila nakaupo. Ngunit lubos din ang pasasalamat nila dahil ang 
sampung minutong lakad mula sa Morayta hanggang Quiapo ay inabot 
ng tatlumpong minuto sa loob ng bus dahil sa mabagal na daloy ng 
trapiko. 

“Guwapo ba si Arnie?”
“Hindi ko alam. Hindi ko pa nga nakikita, e.”
“Hindi mo pa nakikita? Hindi mo kaibigan sa Friendster mo?”
“Hindi. Gusto ko kasi may thrill ang aybol namin.”
“Choning, nakakatakot iyang ginagawa mo. Hindi mo pa 

nakikita e nobyo mo na? Paano kung masamang tao pala iyang Arnie 
mo?”
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“Hay! Magtigil ka nga riyan. Mahigit tatlong buwan din kaming 
mag-textmate. At sigurado ako: wala siyang asawa.”

“Paano kung kamukha ‘yan ni Erap?”
“At least mayaman.”
“Paano kung gawin kang kabit niyan?”
“Eh, kung kasing yaman naman niya si Erap bakit hindi?
“Tonto nga babae! Gaga! Paano kung lasenggero pala ‘yan”
“Bakit sino ba ang lalaking hindi lasenggo? Sugarol?”
“Piliin mo sana ang lalaking papapasukin mo sa buhay mo—

puwede?
“Magtigil ka nga. Ikaw itong mapili sa lalaki. Kaya tingnan mo, 

Elsa, wala ka pang nobyo. Paano ka magkaka-bana niyan?”
“Bahala na. Pupunta na lang ako ng Germany.”
“Gaga! Paano ‘pagtanda mo sino ang mag-aalaga sa iyo? Huwag 

mong sabihing ako? Tumakbo ka sa akin sapakin pa kita. Kailangan mo 
ng lalaki na para sa iyo.”

“Maghahanap ako ng kuwarta sa Germany. Malay mo, sa 
Germany pa ako makahanap ng bana. Aba! Sa abroad ako magpapakasal!”

Makupad pa rin ang pag-usad ng kanilang bus dahil sa mabagal 
na daloy ng trapiko. Nagsisimula ang pagsisikip sa daloy ng trapiko sa 
Simbahan sa Quiapo. Sinilip-silip ni Elsa sa bintana ang labas. Nakita 
niya ang mga lumang gusali, ang mga nagmamadaling paglalakad sa 
labas, ang mga tao na paroon at parito na mga paglalakad na walang 
direksyon, ang mga kalsadang tila palaging basa at maraming kalat at 
basura. Ngayon lamang niya maitatapak ang mga paa niya sa Quiapo. 
Maraming beses na siyang nakarating sa Maynila, ngunit lagi siyang nasa 
loob ng sasakyan ni Misis kapag nadadaan sa Quiapo. Ito ang unang 
makikita niya ang Itim na Nazareno sa loob ng Simbahan ng Quiapo.

“Buti pa si Melba, ano?” pakli ni Choning.
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“Oo nga, Choning. Nakakainggit si Melba.” Napako na ang 
tingin ni Elsa sa labas ng bus.. “Ako kaya… kailan kaya ako makararating 
sa ibang bansa?”

“Mag-ipon ka muna ang experience. Di ba iyon ang sabi ni 
Melba? Ilang buwan ka pa lang naman kay Misis.”

“Bakit kailangan pa bang pag-aralan pa ‘iyon, Choning? Ang 
pagkakatulong?”

“Oo naman. Kapag nagustuhan ng amo sa abroad ang trabaho 
mo, tataasan ang sahod mo at babayaran ang ahensiya kung saan ka 
nanggaling para sa kanila ka na na direct hire at wala nang kontra-
kontrata sa agency. Ganyan ang nangyari kay Melba.”

“Talaga?”
“Alam mo ba ang kuwento ni Sandra?”
“‘Yong kina Mrs. Chan?”
“Gaga hindi, iyong kina Mrs. De Leon.” Inilibas ni Choning 

ang cellphone niya dahil may mensahe siyang natanggap. Binasa niya 
at may ngiting gumuhit sa kanyang pisngi. Si Arnie, nagpaalala na nasa 
Quiapo na siya at naghihintay sa kanilang pinag-usapang tagpuan. 

“Bakit ano ba ang nangyari kay Sandra?”
“Nagtrabaho siya sa Macau tapos nagustuhan ng amo ang 

trabaho. Hayun! Binayaran ang ahensiya at nang magpunta sa US 
ang pamilya ng Portugis na kanyang pinagtrabahuan…Hay! ang gaga 
isinama!”

Natahimik si Elsa at iginala ang tingin sa labas ng bus. 
Nakita niya ang nakaparaming tao na naghihintay ng masasakyan. 
Naghahabulan. Nagbabalyahan. Nakita niya rin ang mga lumang gusali 
sa gilid ng kalsada. Nilingon niya ang napakahabang pila ng mga sasakyan 
sa likuran ng bus nila. ‘Buti pa si Melba. ‘Buti pa si Sandra. Kelan kaya 
ako makararating sa Macau, Riyadh, o sa Amerika? Kelan kaya?
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Nang marating ng bus ang harap ng Simbahan ng Quiapo 
bumaba ang dalawa. Kikiang-kiang na ang lakad ni Choning dahil suot 
nito ang hiram na stiletto sa kaibigang kasambahay sa kabilang bahay. 
Inakay ni Choning si Elsa na pumasok sa loob ng Simbahan. Doon daw 
ang kanilang tagpuan sa gilid ng rebulto ng Itim na Nazareno.

Sa bungad ng simbahan marami nang nakahambalang na 
mesang nilatagan ng mga panindang ugat ng kung anong puno, mga 
tuyong dahon, insektong pinatigas at ibinilad marahil ng ilang adlaw, 
mga halamang gamot, rosaryo, kuwintas na panlaban sa kulam at maligno. 
Nakahilera rin sa gilid ng simbahan ang mga dulang ng mga manghuhula. 
Maputik ang sahig ng Simbahan dahil ang mga karaniwang pumpasok 
dito’y mga galing sa palengke, sa Binondo, o naglalakad sa mga basang 
kalsada ng Maynila. Palinga-linga si Elsa. Si Choning naman ay abalang 
hinahanap si Arnie niya. 

Tumayo at naghintay ang dalawa sa tabi ng rebulto ng Itim na 
Nazareno. Naging abala sila sa pagtingin sa mga taong pumapasok sa 
loob ng Simbahan para hindi mainip sa paghihintay. 

“Elsa?” May pangambang tawag ni Choning sa kasamang 
patingin-tingin sa mga taong pumapasok sa loob ng simbahan. “Paano 
kung yayain niya akong pakasal?”

Hindi alam ni Elsa ng isasagot niya sa kaibigan. Paano nga kaya, 
Choning? Hindi ko alam ang sagot basta bahala na. Kinuha niya ang 
mga kamay ni Choning at marahang tumugon. “Hay! Choning, puwede 
ka namang tumanggi. Walang mawawala sa iyo kung tumanggi ka di ba?”

May narinig silang pagtawag mula sa bungad ng pinto ng 
Simbahan. “Choning!”

 At narining nilang dalawa boses ng lalaki na tumawag sa 
kanila. Magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay at magkaharap 
na tila nangungusap sa isa’t isa ang kanilang mga mata. Tumawag muli 
ang boses, paulit-ulit. “Choning! Choning!” At nanatili sila sa kanilang 
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kinatatayuan, hindi natitinag. Na tila wala silang balak na lingunin ang 
pagtawag ng boses. 
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Dalawang
Batang Nawawala 

MAY DALAWANG BATANG nawawala at walang nakaaalam kung 
saan sila nagmula. Hindi tuloy alam ng mga taga-Sebastian kung paano 
ibabalik sa kanilang mga magulang ang dalawang batang nabanggit. Ang 
mga bata ay isang babae at isang lalaki. Una silang nakita ng mga tindera 
sa pamilihang bayan ng Sebastian na hubo’t hubad at magkahawak ang 
mga kamay na naglalakad. “Nakasisilaw ang mga batang iyon!” Bulalas 
ng isang tindera nang makita ang dalawang batang naglalakad sa harapan 
ng kanyang mesa sa talipapa. Mapuputi ang mga bata; puti na tulad ng 
niyebe. Dahil nga sa sila ay nakahubad nang madaan sa pamilihang 
bayan, lumutang sa pansin ng madla ang kanilang mga katawan. 
 Ilang araw ring nagpalibut-libot ang mga bata sa bayan. 
Nakaagaw sila ng pansin dahil nga sa wala silang anumang saplot sa 
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katawan at tila hindi natatapus ang kanilang paglalakad. Ang tantiya 
nga ng mga taumbayan ay nasa walong taong gulang ang batang babae 
at siyam naman ang lalaki, o sampu. Sabi ng alkalde ng munisipyo ng 
lungsod na nakapag-aral sa Maynila, anak daw ng mga Amerikano ang 
dalawang bata. Pero maraming tumutol sa paliwanag ng alkalde, lalo na 
ang natalo niyang katunggali sa pulitika. 
 Ayon kay Marquez na natalo ng kasalukuyang alkalde sa 
nagdaang halalan, ang mga bata ay hindi maaaring maging anak ng mga 
Amerikano dahil sila ay isang mayamang lahi. Paliwanag pa ni Marquez, 
na nagmamalaking nakarating na sa Estados Unidos, hindi pinababayaan 
ng mga Amerikano ang kanilang mga anak, dahil ang mga ito raw ang 
pag-asa ng kanilang bayan. Ngunit dito nakapatagpo ng maraming 
batikos si Marquez, lalo na sa pamumuno ni Maning, kilalang pilosopo 
ng bayan. 
 Kung susundan ang lohika ng argumento ni Marquez, ayon kay 
Maning, hindi totoo na hindi napababayaan ang mga batang Amerikano 
sa Estados Unidos dahil kinikilala silang ‘pag-asa ng kanilang bayan’. 
Ayon kay Maning, ang ideya na ang kabataan ay ‘pag-asa ng kanilang 
bayan’ ay galing kay Rizal, na isang Filipino. Hindi susundin ng mga 
Amerikano si Rizal dahil hindi naman nila ito kababayan. Nagalit si 
Marquez dahil sa kanya’y tila ipinararating ni Maning sa taumbayan na 
siya ay isang sinungaling at nagkukunwaring may nalalaman. 
 Nang makarating sa pilosopo ang galit ng natalong pulitiko, lalo 
itong nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang perspektibo 
sa isyu. Natungo si Maning sa pamilihang bayan at nangaral sa mga 
taong nagdaraan. Ipinangalandakan niya na ang talunang pulitiko 
ay isang sinungaling at maka-Amerikano! Nagpanting ang tenga ni 
Marquez nang minsang madaan siya sa pamilihang-bayan at naabutuan 
si Maning na nangangaral sa balana. Maraming nakakita na mahigpit na 
naka-kuyumos ang mga palad ng talunang pulitiko at galit na nakatindig 
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sa harap ng nangangaral na pilosopo. “Naku, may pagbabanta ang mga 
mata ni Marquez…dapat matakot na niyan si Maning,” bulong ng mga 
nakasaksi.
 Makalipas ang tatlong araw natagpuann na lamang ng mga 
mangingisda ng Ilog Ragasa ang bangkay ni Maning na lulutang-lutang 
malapit sa baybayin. Punit na ang dila ng pilosopo. Hindi na muling 
nakita pa si Marquez sa Sebastian. Ipinagpalagay ng taumbayan, sa 
pamumuno na rin ng kasalukuyang alkalde, na si Marquez nga ang 
gumawa ng karumal-dumal na krimen. 
 Ilang araw matapos ang libing ni Maning ay nakita muli ang 
dalawang batang nawawala. Hubo’t hubad pa rin sila. Nang madaan ang 
dalawa sa harap ng Simbahan ni San Francisco ng Assisi ay napansin sila 
ng kura-paroko. Nahabag ang kura-paroko sa kanilang kalagayan. Sino 
ba ang mga magulang ng mga batang ito? Paninisi ng kura-paroko sa 
mga nagdala sa mga bata sa daigdig. 
 Hindi raw marunong magsalita ang dalawang bata, kumpisal 
ng kura-paroko nang ito’y tanungin ng mga deboto ni San Francisco ng 
Assisi, ang patron ng Sebastian. Naghanda ang kura paroko ng damit para 
sa dalawang bata. Una’y sa batang babae. Bestida na pink ang idinamit ng 
kura-paroko para magmukhang ‘manyika’ ang batang babae. Nakita ng 
pari na berde ang mga mata ng batang babae. Nagulat siya at ibinulong 
sa sarili, ‘Jackpot! Berde rin siguro ang mga mata ng lalaki!’ kaya dali-
daling nilapitan ng kura-paroko ang batang lalaki. Dagling naluoy ang 
pananabik niya nang makitang hindi pala berde ang mga mata ng batang 
lalaki, kundi itim. Sinipat niya ang kabuuan ng batang lalaki. Ngunit ang 
hindi mapaniwalaan ng mga tsismosa ng bayan, na kuwento rin mula 
sa isang miron na palaging nakatambay sa harap ng simbahan ay ang 
naganap sa loob sa simbahan na kasama ng kura-paroko ang dalawang 
bata. Ayon sa miron, nang lumabas ng simbahan ang dalawang bata 
wala pa ring kahit na anong damit ang lalaki. Hubo’t hubad pa rin itong 
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naglalakad kasama ang babae. Nakarating din sa mga tsismosa ng bayan 
na hindi magkapatid ang dalawang bata dahil magkaiba ang kulay ng 
kanilang mga mata. Dito lalong tumindi ang usapin tungkol sa dalawang 
batang nawawala na pagala-gala saan mang sulok ng Sebastian. 
 Isang malagim na Linggo at walang misang naidaos ang 
Simbahan. Puno na ang lahat ng upuan ngunit hindi pa rin lumalabas 
ang kura-paroko upang mag-misa. Mahigit isang oras nang naghihintay 
ang mga tao. Kaya habang naghihintay at upang hindi na rin mainip sa 
buryong, naging usapin ang dalawang bata sa loob ng simbahan. 
 Hind natuloy ang misa nang umagang iyon. Kinahapunan 
natagpuan na lamang ng dalawang sakristan ang kura-paroko sa kanyang 
silid. Malamig na itong bangkay. Kumalat kaagad ang balitang natagpuan 
ang bangkay ng kura-paroko sa kalunos-lunos na posisyon. Walang 
salawal ang kura-paroko at hawak ng kanang kamay ang maselang bahagi 
ng kanyang pagkakalalaki, at ang kaliwa ay kuyumos na nakabaon sa 
dibdib. Nag-krus ang mga nakarinig sa balita, ngunit halakhakan naman 
ang isinukli ng mga miron at mga lasenggo sa kanto. Alam ng lahat – 
maging ng mga tsismosa ng bayan, lasenggo’t miron—na pumanaw sa 
sarap ang pari.
 Nagkaroon ng pagdududa ang mga pulis. Ayon sa imbestigasyon, 
ang dalawang bata ang huling nakitang kasama ng matandang kura-
paroko. Kaya nagkaroon ng malawakang paghahanap sa dalawang bata. 
May mga nakapagsabi na nang makarating sa mga magulang ng mga 
bata ang napabalitaang malawakang paghahanap, agad itong itinago sa 
ibang bayan. Naging isang malaking usapin ang pagtakas ng dalawang 
bata at ang karumal-dumal na krimen na kanilang nagawa. Dumating 
ang press mula sa Maynila at inaasahan ng lahat na magiging isyung 
nasyunal ang naganap na ito sa Sebastian. 
 Nang makarating sa mangangalakal na Instik na si Be Ho Tay 
ang balita, napakamot ito ng baba. Nag-isip-isip ang Intsik na kilalang 
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may-ari ng pinakamalaking tindahan ng taho at hopia sa Binondo. 
Nagtungo si Be Ho Tay sa Sebastian kasama ang limang kargador mula 
sa bodega niya ng bigas. Hahanapin ko ang dalawang batang iyan, bulong 
ni Be Ho Tay sa kanyang sarili, pagkakakitaan ko ng salapi ang dalawang 
batang ‘yan!
 Hindi na nga nagsayang ng panahon ang Intsik at umupa ito ng 
tatlong mamamahayag mula sa Maynila at inutusang gumawa ng mga 
kuwento tungkol sa mga bata. Ang unang mamamahayag ay inutusan 
niyang gumawa ng kuwento na mula sa ibang planeta ang dalawang 
bata, ang isa naman na kilalang peryodista ay naatasang humabi ng 
mga kuwento na anak ng Diyablo ang dalawang bata, at ang huli  na 
katatapos pa lamang sa kolehiyo at kailangan nang magtrabaho para 
makapag-paaaral ng mga kapatid ay naatasang gumawa ng kuwento na 
ang dalawang bata ay mga nuno sa punso. 
 “Kailangan natin ng midya,” nakangising pahayag ni Be Ho Tay 
sa kanyang mga tauhan. Sa tatlong peryodista na kanyang binayaran, 
ang una ang mas pinatok ng masa. Dahil nga sa kakaiba ang pisikal na 
kaanyuan ng dalawang bata ay maaari ngang nanggaling sila sa ibang 
planeta. 
 “Hindi naman lahat ng taga-Mars kamuka ni E.T.,” pahayag ng 
isang binatilyong na-interbyu sa isang rave party sa Malate na anak daw 
ng isang kilalang mangangalakal sa Maynila, at expert sa mga bagay-
bagay na may kinalaman sa mga alien at extra-terrestrials—mga bagay 
na malayo sa lupa, sa planetang ito. Nabasa niya raw ang kuwento sa 
isang diyaryo sa Maynila, siyempre galing iyong sa unang peryodista. 
 Dahil sa mga nagkalat na balita, nagimbal ang buong Sebastian. 
Natakot ang mga tao at ang iba’y hindi na lumalabas ng kanilang mga 
tahanan sa takot nab aka sila ang sapilitang kunin ng dalawang batang 
nawawala. Ngunit nagdagsaan ang mga taga-Maynila sa bayan ng 
Sebastian, may mga turista ring galing pa sa ibang lupain. Gusto nilang 
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makita ang mga kakaibang nilalang—ang dalawang batang pagala-gala 
sa Sebastian. 
 Lumipas ang maraming buwan at hindi na muling nagbalik ang 
dalawang batang nawawala sa Sebastian. Hindi na rin sila nakikitang 
palabuy-laboy sa mga parang at naglalaro sa kamalig. Ngunit patuloy na 
nagdagsaan ang mga turista. Nakapagpatayo si Be Ho Tay ng kanyang 
restoran, sinehan, at mga motel. Nagkamal ng limpak na kita ang kanyang 
mga bagong bisnis. 
 Makalipas ang isang taon, nang makarating ang balita sa 
Malacañang, ipinag-utos ng pangulo ng bansa na magtayo ng flyover, over 
pass, at dagdagan pa ang mga pulis-trapiko sa lansangan ng Sebastian 
upang mahikayat ang turismo sa lugar sapagkat nangangailangan ng 
maraming dolyar ang naghihikahos na pambansang gubyerno. Isang taon 
pa ang nagdaan at tinapyas na ang isang bundok sa silangan ng Sebastian 
at tinayuan ng isang malaking mall na pag-aari ni Be Ho Tay. Ilang 
buwan pa ang nagdaan at itinayo na ang kauna-unahang unibersidad sa 
Sebastian, ang William Howard Taft University. 
 Makalipas ang isang dekada, naglabas ng isang pag-aaral sa 
Unibersidad. Nakumpirma na nga na ang dalawang  batang minsang 
bumulabog sa Sebastian ay mula sa ibang planeta. Ang pag-aaral ay 
isinagawa ni Dr. Luisito Magno, isang dating mekaniko na minsang 
nakakita ng aurora borealis sa kanyang panaginip at hayun, nagpasyang 
mag-aral ang astronomiya. Dahil sa kanyang mga pag-aaral at doktorado 
pa sa ibayong dagat, siya ay nahalal na presidente ng Unibersidad. 
 Maraming kabataan na sana’y ka-edad na ng dalawang batang 
nawawala ang nakapag-aral sa Unibersidad. May nagtapos ng Biology, 
Physics, Panitikan at kung anu-ano pang kurso. Ang iba’y nanatili sa 
Sebastian at nagtayo ng bisnis. Ang bagong henerasyon ng Sebastian ay 
naging mga edukado, mayayaman, at talaga namang makikita sa kanilang 
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mga kilos ang taas ng kabihasnan na kanilang naabot at kinabibilangan. 
Hindi sila nagpahuli sa mga kabataan ng Maynila.
 Ang mga nalalabing taga-Sebastian, na hindi nakapasok 
sa William Howard Taft University at hindi marunong magbasa at 
magsulat, at dahil nga sa hindi nakababasa ng pahayagan at  na pawang 
nakasulat din sa Ingles , ay nanatiling naniniwala na ang dalawang batang 
nawawala ay hindi galing sa kalawakan, bagkus mga anak ng diwata ng 
lupa. 
 Nabahala si Be Ho Tay sa pananatili ng mga ‘makalumang’ pag-
iisip sa Sebastian. Kaya upang mapaniwala ang mga mangmang, tinawag 
niyang muli ang tatlong peryodista. Ang unang dalawa ay namatay na 
dahil sa katandaan at ang ikatlo na lamang ang nalalabi at buháy. Ngunit 
ang pinakabata ay nakapagpatapos na ng kanyang mga kapatid sa pag-
aaral at ito’y tumigil na sa pagsusulat sa diyaryo dahil ayon sa kanyang 
liham kay Be Ho Tay, hindi siya epektibong peryodista at nagpasya 
na lamang na maging isang nobelista. Sa simula’y tinanggihan niya 
ang alok ni Be Ho Tay dahil sa bukod sa ayaw na niyang gumawa ng 
kasinungalingan, may pananalig na siya na hindi raw gawain ng isang 
alagad ng sining at panitik ang manlinlang ng mga tao gamit ang kanyang 
panulat. Ang sinusulat niya na raw ay tungkol sa unibersal na karanasan 
ng tao, hindi kasinungalingan o huwad na karanasan. Ngunit dahil sa 
mabulaklak ang dila ni Be Ho Tay, napaayon niya rin ang manunulat. 
Ang pangako: ilalathala ng Intsik ang lahat ng kanyang mga akda. 
 Nagkaroon ng bagong palabas si Be Ho Tay. Isang umaga 
ay may nakitang mga kakaibang nilalang na naglalakad sa harap ng 
munisipyo ng Sebastian. Tatlong lalaki at isang babae na nakasuot ng 
kumikintab na tela at may hawak na kakaibang uri ng armas. Masisilaw 
ang sinumang lilingon sa apat na nilalang dahil kung tamaan ng araw 
ang kailang mga damit ay nagsasabog ng liwanag, ng mga dagitab. Mga 
pulis pangkawalakan daw sila, bulung-bulungan ng mga tao, hinahanap 
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daw nila ang dalawang batang nawawala dahil sila raw ay mga kilalang 
kriminal mula sa isang malayong planeta. Bago dumating ang mga 
eksperto mula sa Unibersidad ay dagli nang nawala ang mga kakaibang 
nilalang. Makalipas ang isang dekada ay muli na namang nagambala 
ang bayan, ngayon ay mga pulis-pangkawalakan naman ang dumalaw sa 
kanilang Sebastian!
 Patuloy ang pagdagsa ng mga turista. Hindi na mabilang ang 
yaman ni Be Ho Tay. Umabot na sa lima ang kanyang mall, nagtayo 
na rin siya ng istasyon ng tv at radio sa siyudad, naging alkalde mayor 
na rin siya ng Sebastian, ang isa niyang anak ay kongresman, ang 
asawa niya naman ang gobernadora ng probinsiya. Nagpahayag si Be 
Ho Tay na ito na ang huling pag-upo niya bilang alkalde mayor. Sa 
susunod na eleksiyon ay tatakbo na siyang senador. Ipinahayag niya rin 
gagamitin na niya ang apelyido ng kanyang mga ‘ninuno’ sa pambansang 
eleksiyon: Buenaventura. Kailangan niya kasing gamitin ang pangalan na 
madaling mabigkas ng mga mamamayan sa ibang isla ng kapuluan para 
sa pambansang eleksiyon. Nagpalit na rin ang relihiyon si Be Ho Tay 
kasabay ng pagpapalit ng pangalan, Katoliko na siya ngayon sa darating 
na pambansang eleksiyon.  
 Binagabag ng kanyang budhi ang nobelista. Hindi niya akalaing 
magagawa niyang muli ang ganoong panloloko, ngunit ang kaibahan 
ngayon sa ginawa niya, siya’y katawa-tawa. Bagaman hindi niya ginamit 
ang kanyang panulat, isa siya sa mga nagkunwaring pulis-pangkalawakan 
na naglakad sa harapan ng munisipyo at kunwari’y naghahanap sa 
dalawang batang nawawala.
 Nagpasya ang nobelista na manatili sa bayan kasama ang asawa’t 
isang anak. Sa pananatili sa Sebastian, nakita ng manunulat na ang mga 
matatanda ay nangungulila sa dalawang batang minsa’y bumuhay sa 
kanilang natutulog na bayan. May mga umiiyak na nais nilang makitang 
muli ang mga berde’t itim na mga mata at ang mapuputing balat na 
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parang niyebe sa Estados Unidos. May isang matanda na hanggang 
ngayo’y nababakas pa rin sa mukha ang pagkagimbal at nanatiling tulala 
dahil kinuha raw ang kanyang kaluluwa ng dalawang bata nang minsang 
makipagtitigan siya sa batang babaeng may berdeng mga mata. Nahabag 
ang nobelista. Kailangan niyang bumawi sa mga taga-Sebastian, pangako 
niya sa sarili. 
 Ginamit ng nobelista ang kanyang kapangyarihan sa pagsusulat 
upang mapanatag ang damdamin ng mga matatandang taga-Sebastian. 
Muli niyang ibabalik ang katotohanan sa bayang sinalanta ng kasakiman 
sa pera at pagkukunwari. Nagsulat ang nobelista. Kumatha siya ng mga 
kuwento sa dalawang bata, mga soneto sa kanilang pag-ibig sa Sebastian, 
epiko sa kanilang mga pakikipagsapalaran, at tagulaylay sa kanilang 
kamatayan. Ayon sa nobelista, muling mabubuhay ang dalawang bata 
dahil sila ay mga supling ng mga diwata sa Ilog Ragasa.
 Ngunit ang manunulat ay hindi lubos na nakatulong sa mga 
matatandang taga-Sebastian dahil hindi naman sila marunong bumasa. 
Ang kanyang mga kuwento at tula ay inilathala ng Unibersidad. Naging 
pangunahing babasahin ito para sa mga mag-aaral ng Panitikan. Nang 
maging tanyag ang nobelista ay naimbitahan siya ni Dr. Magno na 
maging guro sa Unibersidad. Agad namang tinanggap ng nobelista ang 
alok. Tuwang-tuwa ang nobelista dahil nabigyan siya ng pagkakataong 
makapagturo sa isang premyadong institusyon ng Sebastian.
 Hindi na pinag-aksayahan ng panahon ni Be Ho Tay ang sa 
tingin niya’y pagtatraydor ng nobelista. Nang dumating ang Hunyo, 
nagtugo siya sa Malacañang upang bilihin na ang buong Sebastian. Dahil 
sa napakalaking pera na pagmamay-ari ni Be Ho Tay, pumayag ang 
pangulo ng bansa dahil kailangan rin ng malaking pera ang pambansang 
gubyerno. Lulong kasi noon sa alak, sugal, at pambababae ang pangulo 
ng bansa na anak ng isang mayamang donya, hindi nakapagtapos ng 
pag-aaral kaya sa kanyang kabataan, nagtrabaho silang artista. Sikat na 
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artista ang pangulo ng bansa bago nito nasungkit ang pinakamataas na 
posisyon sa kapuluan. 
 Lubos na nalungkot ang nobelista sampu ng mga matatandang 
naninirahan sa Sebastian na makarating sa kanila ang pagbili ni Be Ho 
Tay sa kanilang Sebastian. Nagkaisa ang mga matatanda na magbuklod 
at  magtungo sa Ilog Ragasa upang humingi ng tulong sa dalawang  
batang nawawala o kaya’y sa mga magulang nilang diwata ng ilog. 
Ayaw nilang mapaalis sa sarili nilang bayan o maging timawa sa ilalim 
ng makapangyarihang si Be Ho Tay—na ngayon ay Buenaventura na 
isang nang dinastiya sa pulitika sa buong probinsiya. Nagkita ang mga 
matatanda sa harap ng dating Simbahan ni San Francisco ng Assisi na 
ngayo’y isa na sa mga restoran ng anak ni Buenaventura. Sama-sama 
silang nagtungo sa Ilog Ragasa pagkatapos. Ang nobelista ay hindi 
nakadalo dahil sa araw na iyon ay mayroon siyang tinatapos  na kuwento. 
Ngunit nakaabang ang kanyang mga tenga sa magaganap sa pagdagsa 
ng mga matatanda ng Sebastian sa Ilog Ragasa. “Isa na naman itong 
kuwento! Isa na naman itong kuwento!” 
 Maghapon at magdamag silang nanatili sa baybayin ng ilog sa 
paghihintay sa dalawang batang nawawala o sa kanilang inang diwata. 
Nang dumaong ang araw sa namumutlang panganorin ay bulagta na sa 
puyat ang mga matatanda. Marami nang pagdaing ng sakit ng rayuma 
at mga balakang. Mga ala-sais ng umaga nang may isang malakas na 
pagsigaw ang gumising sa kanila. “Ang mga bata! Ang mga bata!” nakita 
ng isang tindera ang mga bata na nagtatampisaw sa kabilang pampang ng 
ilog. Namangha ang lahat sa kanilang nasaksihan dahil ang mga bata’y tila 
hindi nabahiran ng pagtanda ng panahon. Kung ano ang pangangatawan 
ng mga bata noong una nila itong nakita lagpas isang dekada na ang 
nakararaan ay tila walang nagbago sa kanilang mga anyo. Marami ang 
napaiyak habang nakikitang ang dalawang bata’y nagsasabuyan ng tubig 
sa isa’t isa. Masayang-masaya. Ang tanging pagbabago na napansin nila sa 
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mga bata ay may saplot na ang mga maseselang bahagi ng kanilang mga 
katawan, hindi gaya ng dati na magkahawak-kamay silang naglalakad na 
hubo’t hubad. 
 Wala akong pakialam, sagot ni Buenaventura nang makarating 
sa kanya ang balita. Tuloy ang transaksiyon ko kay Presidente at titiyakin 
kong mananalo akong senador sa susunod na eleksiyon.

Nang malaman ng nobelista ang milagrosong pagbabalik ng 
dalawang batang nawawala, hindi na ito napakali. Napansin ng kanyang 
mga mag-aaral at kapwa guro na lagi na itong balisa at tila wala sa sarili. 
Umalis na lang ito sa pagtuturo sa Unibersidad isang araw at namalagi 
sa kanyang tahanan, sa loob ng kanyang silid, at hindi na lumabas kailan 
man. 
 Tuluyan nang naari ng pamilya Buenaventura ang buong 
Sebastian. Hindi na muling nakita pa ang manunulat sa labas ng kanyang 
bahay. Nabahala ang kanyang mga tagahanga sa Sebastian. Isang araw at 
dumating na lamang ang isa na namang kagimbal-gimbal na pangyayari 
sa bayan: pumanaw na ang dakilang alagad ng sining at panitik. Isang 
gabi at maghahapunan na sana ang kanyang pamilya nang matagpuan na 
lamang ng kanyang asawa na nakahalandusay na ang nobelista sa sahig at 
may nakabusal na kutsara sa bibig. Epilepsi sabi ng mga tsismosa. Ngunit 
sabi ng mga kapitbahay, aksidenteng nakalunok daw ng kutsara dahil 
hindi na makasulat, ni hindi na makakatha kahit na isang pangungusap 
ang manunulat. Ngunit ang asawa’y nagpaliwanag sa harap ng mausisang 
balana. Para sa kanya, ang bana na dakilang alagad ng sining at panitik, 
ang dakilang manunulat ng Sebastian, ay lumunok ng kutsara dahil nais 
na niyang kitilin ang sariling buhay. 
  
 
 
 



159

Sa Outpost

NAPAKATAHIMIK. TUMATALBOG NA bola sa loob ng bar 
ang bawat nota mula sa djembe na hawak ng  naka-dreadlocks na 
musikero. Hindi lang siya ang naka-dreadlocks sa loob bar, marami sila. 
Kung babagsakan ng bomba ang bar, tulad ng bomba na inihulog ng 
gubyerno ni Arroyo sa North Cotabato ilang buwan na ang nakararaan, 
iyong bomba na pumatay sa mga batang Maguindanaoan na nasa loob 
ng kanilang payag, iyong bomba na walang pinipiling lahi, relihiyon, 
kasarian, at edad—ilang ulit marahil mapapaslang si Bob Marley na 
tapyas ang mukha o di kaya’y nagkahiwa-hiwalay ang mga bahagi ng 
katawan. 

Ngunit walang Bob Marley sa North Cotabato. Nandito siya 
o ang ‘mga’ siya sa Cebu City. Nakapaskil sa dingding ng bar ang ilang 
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posters na nagdeklarang ‘Reggae Month’ ang Marso sa buong Cebu. 
Tahimik nga lamang ang poster kung ang ‘Cebu’ na binabanggit ay mula 
Bantayan Island hanggang Oslob o sa Cebu City lamang at hindi pa 
aabot ng Mandaue or tatawid  man lang ng Mactan Channel para isama 
na rin ang Lapu-Lapu City. 

Ito raw ang ‘Reggae Month’ na kauna-unahan sa Pilipinas, sabi 
ng poster. Nauna pa ang Cebu sa Maynila, ang ibig lang nitong sabihin. 

Nang pumasok sila sa bar narinig niya mula sa emcee, na naka-
dreadlocks din at lango na sa alak at marijuana, na Bob Marley Night 
ang gabing iyon sa bar. Lahat ng aawitin sa entablado ay mula kay Bob 
Marley.
 Naupo sila sa isang sulok ng bar malapit sa salaming bintana na 
matatanaw mo ang ilang mesa sa labas, mga mesa na puno rin ng mga 
nag-iinuman. Natatanaw din nila mula sa sulok na pinaglagakan nila ang 
papataas na kalsada sa harap ng bakuran ng bar na dinaraanan ng mga 
taksi patungo at galing sa Marco Polo Hotel, kalsada na daanan din ng 
mga kotse at habal-habal na patungo, papataas pa sa Busay. 
 Isang lumang bahay ang bar. Mula sa labas ng bakuran hindi ito 
mapagkakamalan na restoran dahil ang istruktura nito ay isang bahay pa 
rin na dating tirahan ng mga tao at hindi tulad ngayon, bahay na ng mga 
lasenggero. Upang makapasok sa loob ng bar kinakailangan na dumaan 
sa dating balkon ng bahay na kinakuwadruhan ng mga barandilya. 
Ang dating parking ng bahay ay nilagyan ng bubong at sinabitan ng 
nakalambiting canoe bilang disenyo upang malagyan pa ng mga mesa 
sa ilalim bilang extension ng inuman. Ang kalahati ng harap ng bahay, 
na marahil dating hardin at paradahan ay nilagyan na rin ng mga mesa; 
ang dating hardin ay naging paradahan na rin ng mga sasakyan, SUVs, at 
motorsiklo ng mga parokyano ng bar. 
 Kung bakit may nakalambiting canoe sa labas ay dahil sa mga 
lumang sagwan na palamuti ng interior ng bahay. Walang makatuturol 
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kung ano nga ba ang pinaka-motif ng interior ng bar dahil nakasabit 
din sa dingding ang mga larawang tila kuha sa Gitnang Asya, mga 
lumang electric guitar at sa gilid ng pintuan naman ang isang mahabang 
katutubong instrument, isang kudyapi, na halos isang tao ang taas; 
pagpasok sa loob ng restoran tinangka ni  Tobias Sto. Niño na galawin 
ang mga kuwerdas at nahinuha niya na hindi pala ito tumutunog. 
 “Ano’ng order mo?” inilapit niya ang bibig sa tenga ni Sissy 
Sandoval. Patuloy na lumalakas ang musika sa entablado na sinasabayan 
ng hiyawan ng mga ‘Bob Marley’ sa loob ng bar.
 “I just need a glass of iced tea,” hindi pa rin binibitiwan ng babae 
ang Ingles. 
 Nasa pagitan ng irita at pagnanais na laitin ang Ingles ng babae 
ang nais sana na itugon ni Tobias Sto. Niño. Pilit niyang inuunawa sa 
sarili kung ang tenga niya na galing sa Maynila na hindi sanay sa punto 
ni Sissy Sandoval ang may problema o hindi lamang niya matukoy na tila 
may mali talaga sa pagsasalita ng babae. O naiirita lamang siya sa patuloy 
na pagpapanggap ng babae gayong tukoy na nilang dalawa ang layon ng 
kanilang pagsasama ngayong gabi. 
 Itinaas ni Tobias Sto.  Niño ang kanang kamay bilang senyas sa 
waitress. Isang bote ng San Mig Light ang kinuha niya at isang baso ng 
iced tea para sa kasamang babae.  Nais pa sana niyang omorder ng pica-
pica para sa babae ngunit naisip niyang huwag nang dagdagan pa ang 
gastos dahil tila malaki ang ilalabas niyang pera ngayong gabi, paglipat 
nila ng lugar mula sa bar. 
 “I love Bob Marley,” tugon ni Sissy Sandoval sa katahimikan 
nilang dalawa. 
 “Mukha nga. Parang uso kasi siya rito. Hindi naman masyadong 
obvious parang lahat ng tao rito clones ni Bob Marley.”
 “Do you like Bob Marley?”
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 “I don’t do drugs. Do you?” Nais na sanang hilingin ni Tobias 
Sto.  Niño kay Sissy Sandoval na bitiwan na ang Ingles. 
 “Minsan. Wala namang masama di ba?” tugon ng babae sa hiling 
ng lalaki. Itinudla ni Sissy Sandoval ang tingin sa labas, sa parking. 

Say no to authority!
Say no to the police!

We are free!
No to poverty!

No to war! No to violence!
Music and Freedom!
Music and Freedom!

 Sa pagitan ng mga banda ang DJ. Isinisigaw niya ang credo na 
hindi mawawaan ni Tobias Sto. Niño kung nais ba ng DJ na ipahayag 
sa madla na ang sarili ay lango na sa alak at marijuana o nais na niyang 
pabagsakin ang mga institusyon sa lipunan. Hindi maunawaan ni Tobias 
Sto.  Niño kung alin ba sa dalawa—o marahil ang dalawa. 

Remove the system!
Destroy the system!

Yes to Freedom!
Yes to Freedom!

 Dumating ang mga order. Pinagmasdang maigi ni Tobias Sto.  
Niño kung paano dakmain ni Sissy Sandoval ang baso ng iced tea gamit 
ang kanang kamay: magkakalayo ang kanyang mga daliri. 

Napangiti si Tobias Sto.  Niño dahil may dumalaw sa kanya 
na isang alaala, si Sandra Casipe. Kasama niya noon sa isang samahan 
ng mga manunulat sa Santo Tomas ang babae. Nagkakilala sila sa isang 
workshop. Ang babae ang ang lumapit sa kanya at nagpakilala, “Siguro 
ang gaan mong kasama para kang tahimik na bundok,” ang puna nito 
bagaman noon pa lamang silang nagka-usap. Literature ang major ni 
Sandra Casipe, makata. Sa simula palagi lang silang nagsisigarilyo sa 
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isang tambayang pavilion sa harap ng kanilang gusali, kuwentuhan, 
palitan ng stick ng sigurilyo, biruan. Third year na sila noon. Naging 
malapit sila sa isa’t isa hanggang sa sumasama na siya sa babae sa tuwing 
magpapa-umaga  ito sa pagsusulat ng tesis sa Wendy’s sa Dapitan, sa 
likod ng unibersidad. Palagi niya ring kasama si Sandra Casipe sa inuman 
hanggang umaga sa carinderia sa Maria de Leon. Kasama nila kabilang 
mesa ang mga drayber ng bus at kanilang mga konduktor. 

“Ang gaan mong kasama, Tomas,” ang palagi nitong biro sa 
kanya kapag lasing. “Para ka kasing tahimik na bundok.”

Sa mga inuman na ito unang napansin ni Tobias Sto.  Niño 
kung paano humawak ng bote ng beer si Sandra Casipe, tatlong daliri 
lang palagi ang ginagamit sa paghawak sa bote ng alak, parang nandidiri. 
Napapansin din palagi ito ni Tobias Sto.  Niño sa tuwing makakasama 
niya ang babae sa Malate, Jazz Rhythms ang pangalan ng bar na paborito 
nilang tambayan pagkatapos ng klase noon sa Santo Tomas. Kakaiba 
ang talaga ang paghawak ni Sandra Casipe sa bote, parang nandidiri, 
ingat-ingat hanggang sa sumagi ang dulo ng bote sa kanyang mga labi 
at marahang nilalagok ang alak. Parang isang banal at pinaghandaang 
seremonya. 

Hindi niya makalilimutan ang huling madaling-araw na 
magkasama sila ni Sandra Casipe, sa Jazz Rythms iyon. Nagpatugtog na 
noon ang DJ ng ‘Closing Time’ ng Semisonic, hudyat sa mga kostumer 
na magsasara na ang bar. Lango na noon sa alak si Sandra Casipe, 
Disyembre iyon, blowout niya dahil nagwagi siya ng gantimpala sa isang 
patimpalak pampanitikan sa unibersidad.

“Tomas,” bulong ni Sandra Casipe; sa lapit ng bibig ng babae 
naramdam niya sa kanyang pisngi ang init ng paghinga nito. “Virgin ka 
pa ba?”

Natawa siya. Inulit ni Sandra Casipe ang tanong. 
“Hindi na.” Nagsinungaling si Tobias Sto.  Niño. 
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Naramdaman ni Tobias Sto.  Niño na gumagapang sa pagitan 
ng kanyang binti ang isang kamay ni Sandra Casipe. Binuksan ang 
zipper ng pantalon niya at tinunton ang kanyang ari. Unti-unti itong 
nanigas sa bawat pagpisil ni Sandra Casipe. Nararamdaman ni Tobias 
Sto.  Niño ang init ng palad ng babae maging ang mahigpit na pagkapit 
ng lahat ng mga daliri niya sa kanyang ari.  Bahagyang napapataas ang 
mga balikat niya sa tuwing pinapadaplis ni Sandra Casipe ang dulo ng 
kanyang hintuturo sa bibig ng kanyang ari. Gusto niya sanang pigilan si 
Sandra Casipe pero patuloy ito sa kanyang ginagawa, nasa pampubliko 
silang lugar bagaman nasa madilim na bahagi sila ng bar at kakaunti na 
lang naman ang mga kostumer sa kabilang mesa. At dumating nga ang 
ikinatatakot niya, ang labasan siya at magkalat sa kamay ng babae sa 
isang pampublikong lugar. Inilabas ni Sandra Casipe ang kamay niya at 
ipinahid ang basa sa pantalon ni Tobias Sto.  Niño.

“Ang bilis mong labasan,” at nilagok ni Sandra Casipe ang 
natitirang beer sa bote; tatlong daliri pa rin ang gamit niya sa pag-angat 
ng bote. “At ang liit…”

“Bastos ka.”
Simula noon, lumayo na sila sa isa’t isa. O nilayuan niya si 

Sandra Casipe at hindi na niya kinibo. Ni hindi na sila nag-usap 
hanggang magtapos sa kolehiyo. Nakita niya na lamang na sumasama na 
ang babae sa ibang makata na kasama nila sa grupo. Pero ngayon madalas 
pa rin niyang nakikita sa Friendster na binibisita ng babae ang kanyang 
account, nais din sigurong malaman kung ano na ang nangyayari sa 
kanya o umaasa pa rin siguro, na matapos ang isang dekada, na isa pa rin 
siyang ‘magaan na kasama na parang tahimik na bundok.’ 

At napangiti siya sa harap ngayon ni Sissy Sandoval sa isang 
alaala na halos isang dekada na ang tanda.

 Hindi na ito ang babae na nakilala niya kanina sa Bo’s Coffee 
sa loob ng Fullybooked sa Ayala Mall, naisip niya. O siguro hindi na 
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rin siya ang lalaki na kaharap ngayon ni Sissy Sandoval. Lumagok ng 
beer si Tobias Sto.  Niño habang nakatitig kay Sissy Sandoval. Nakangiti 
lang sa kanya ang babae at umiiling-iling. Nagsisimula na ang susunod 
na banda nang maramdaman na ni Tobias Sto.  Niño ang paninigas ng 
titi niya habang naka-titig kay Sissy Sandoval at sa mga daliri nitong 
magkakalayo sa isa’t isa at mahigpit na nakadikit sa katawan ng malamig 
na baso ng iced tea. Hindi nga ito ang babae na nakilala niya kanina. 
Hindi ito ang tao na nagpakilala sa kanya kanina habang nag-iisa sa loob 
ng bookstore.

MAINIT ANG PAGTAMA ng sikat ng araw ngunit malakas ang 
hangin kaya magaan sa pakiramdam ni Tobias Sto.  Niño na manatili 
sa balkonahe ng Bo’s Coffee, sa tabi ng mga taong hithit-buga ng mga 
sigarilyo sa pagitan ng mga huntahan at tawanan. Ito ang perpektong 
lugar na nahanap niya sa siyudad na malayo sa ingay, nagkukuwentuhan 
lamang ang mga tao at ang iba’y nagbabasa lang ng mga bagong aklat 
na nabili dahil nasa loob nga ng bookstore ang coffee shop. Sa loob ng 
tatlong araw sa Cebu City, palaging inuubos ni Tobias Sto.  Niño ang 
buong maghapon hanggang hapunan sa pagsusulat sa dyornal niya o sa 
pilit na pagsusulat nang matapos na ang maikling kuwento na ninanais 
niyang ihabol sa Palanca sa Abril. Ito kasi ang kanyang libangan, ang 
sumulat ng kuwento, magbasa, ang mag-isa. Nasa kolehiyo pa lamang 
siya noon sa Santo Tomas nang magsimula siya sa pagsusulat. Nang 
magtapos siya ng kursong Sociology, nagpasya siyang mag-aral pa ang 
Malikhaing Pagsulat. Ngunit hindi na siya nagkaroon na makabalik pa 
sa unibersidad dahil naging madalas ang paglabas niya ng Maynila para 
sa kanyang trabaho. 

Enero noon at kagagaling lamang niya sa isang relief operation 
sa Pikit, sa North Cotabato noong Nobyembre. Sa Davao City na siya 
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nag-Pasko at Bagong Taon bago nagpasyang magtungo muna sa Cebu 
bago dumiretso ng uwi sa Maynila. 

Nagdesisyon siyang magbakasyon muna ng apat na araw sa 
Cebu para tapusin na ang report sa organisasyon na pinapasukan niya 
at para na rin sa Sinulog. Tatapusin niya muna ang report na dadalhin 
niya sa opisina nila sa Maynila pagkatapos. Nakapokus ang advocacy 
ng NGO nila ngayon sa dokumentasyon ng human rights violation sa 
operations ng mga militar sa mga civilian barangay sa North Cotabato. 
Indiscriminate bombing ang laman ng report. Tahimik pa rin si Arroyo 
sa Malacañang dahil tila pabor naman ang publiko sa operasyon ng 
kanyang gubyerno. Walang patumangga sa paghuhulog ng mga bomba 
ang eroplano ng gubyerno, lahat ng nasa ibaba, patay: MI, asawa ng MI, 
at noong Setyembre, mga batang magkakapatid na Moro. “Mga anak 
naman ng mga rebelde,” ang sinasabi niya sa kanyang sarili habang 
isinusulat ang report. Tinapos na niya ang kalahati ng report bago 
matapos ang nagdaang taon kaya hindi muna siya umuwi ng Maynila 
noong Setyembre. 
 Ngunit ngayong Enero, nais niya munang magpahinga at naisip 
niya ang Cebu City. “Parang Maynila rin mayroon nga lamang bundok at 
beaches,” kung ilarawan ni Tobias Sto.  Niño ang siyudad sa sarili. Dahil 
malaki pa ang perang natitira sa kanya sa nagdaang Christmas Bonus at 
13th Month pay sa trabaho at nabuhay naman siya sa per diem allowance 
ng NGO sa buong Disyembre dahil naroroon nga siya sa Davao City at 
‘nagtatapos ng report’—sa Waterfront Hotel sa Lahug siya naka-book 
sa loob ng apat na araw. Nais niya lamang masaksihan ang parada ng 
Sinulog at makapagpahinga sa isang lungsod na hindi Maynila. 
 Disyembre pa lamang naka-book na siya sa Waterfront Hotel. 
Ganito kasi ang Cebu sa linggo ng Sinulog: fully booked ang lahat ng 
hotel, ubusan at agawan ng tiket sa eroplano at halos doble ang pasahe 
sa barko at eroplano kung ikukumpara sa presyo ng pamasahe sa ibang 
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mga buwan patungo sa Cebu. Kaya Disyembre pa lamang nakabili 
na siya ng tiket at naka-book na siya sa paborito niyang hotel. Ang 
Waterfront Hotel kasi sa Lahug at ang Montebello malapit sa Banilad 
ang mga paboritong destinasyon at tirahan niya at ng mga kasama niya 
sa organisasyon sa tuwing mayroon silang conference sa Cebu City. 
Pero malayong dumaan ang parada ng Sinulog malapit sa Montebello 
kaya naisip niyang sa Waterfront Hotel manatili. Nitong nakaraang 
Agosto nagkaroon na naman ng labanan sa Lanao del Norte at sa North 
Cotabato at naaprubahan ang extension nila ng grant sa isang funder 
na mula sa Europa. Madadalas na naman ang pagdalo-dalo niya sa mga 
conference sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas at Europa at madadalas na 
naman siya sa paborito niyang mga hotel sa Cebu City. 
 Ang Bo’s Coffee sa loob ng Fullybooked sa Ayala ang naging 
lunan ng kanyang pamamahinga sa maghapon, sa loob ng tatlong araw. 
Matatapos na niya ang kuwento at nais na niya itong ipasa na rin sa the 
Philippine Free Press. Tatlong baso ng Numi Tea ang nalagok niya. At sa 
ikatlong tasa, doon dumating si Sissy Sandoval. 
 Nakamata si Tobias Sto.  Niño sa isang gusali sa labas ng mall 
nang maupo si Sissy Sandoval sa bakanteng mesa sa kanyang harapan. 
Tulad ng ibang mga parokyano sa loob ng coffeeshop, pormal ang 
pananamit ng babae. Nang maupo si Sissy Sandoval nagtapon kaagad 
ito ng tingin sa kanya. Naka-itim na knitted poncho ang babae, cream 
na pantalon, flat leather sandals, nakaputing katsang shoulder bag at sa 
loob ng poncho naka-puting hapit na blusa. Nakalugay ang buhok ni 
Sissy Sandoval ngunit nakalabas ang mga butil ng perlas na palamuti sa 
magkabila niyang tenga. Hindi kaagad nagtuon ng pansin si Tobias Sto.  
Niño sa dalaga dahil ang pananamit nito ay tulad din ng mga Tsinoy, 
Koreano, at mga call center agent na nagpapalipas ng maghapon sa loob 
ng coffeeshop. Nagsisimulang ituon ni Tobias Sto.  Niño ang pansin niya 
sa babae nang maglabas ito ng aklat. Lihim na sinipat ni Tobias Sto.  Niño 
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ang aklat ni Sissy Sandoval, The Happiness of Being Alone na ang pabalat 
ay larawan ng isang babae na abot sa mga tenga ang ngiti, na marahil ang 
may-akda ng aklat. Nahinuha niya na nakuha ng babae ang aklat sa fifty 
hanggang seventy percent discount sa mga bargain bookstore. At ibinalik 
ni Tobias Sto.  Niño ang tuon sa sinusulat. 
 Makalipas ang halos sampung minuto napansin ni Tobias Sto.  
Niño na inilapit ni Sissy Sandoval ang upuan niya sa kanyang mesa at 
patagilid na iniharap ang upuan sa gusaling tinitingnan din ni Tobias 
Sto.  Niño. Nasa harapan na niya ngayon ang dalaga bagaman nakaharap 
ito sa gusali sa kanilang harapan. Napansin niyang panakaw-nakaw na 
sinusulyapan ng babae ang kanyang ginagawa. Naiilang na si Tobias Sto.  
Niño. 
 Habang nagbabasa naglabas ng earplug si Sissy Sandoval mula 
sa kanyang bag. Tulad ng aklat na hawak ng babae napansin kaagad ni 
Tobias Sto.  Niño ang wires ng inilabas na earplug at hindi ito bumabagay 
sa pananamit ng babae dahil earplugs ito na mabibili ng mura sa mga 
bangketa sa Philcoa at Baclaran. O sa mga bangketa sa Colon. Hindi 
niya mabigyan ng pinakatamang mga salita ngunit tila hindi bumabagay 
ang mga hawak na gamit ng dalaga sa kanyang pananamit. “Kung puti 
sana ang earplugs mas bagay ang Nano sa kanya,” bulong ni Tobias Sto.  
Niño sa sarili. 
 Patuloy ang pag-urong ni Sissy Sandoval ng upuan niya papalapit 
sa mesa ni Tobias Sto.  Niño nang mapansin niyang nakuha na niya ang 
atensiyon ng lalaki. Itinigil naman ni Tobias Sto.  Niño ang pagsusulat at 
huminga nang malalim; paghinga na pilit na ipinarinig sa babaeng nasa 
harap na niya ngayon. At napansin naman ito ni Sissy Sandoval at siya 
na mismo ang nagbukas ng isang usapan. 
  “What brought you here?” ang pagbubukas ni Sissy Sandoval ng 
kanyang daigdig kay Tobias Sto  Niño. Sa Ingles niya sinisimulan palagi 
ang kanyang ritwal sa pakikipag-usap sa mga estranghero na palaging 
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nakaupo sa kabilang mesa. Noong nagsisimula pa lamang siya sa ganitong 
transaksiyon, sinisimulan niya ang huntahan sa Tagalog. Noon, sa Mango, 
sa mga bar sa paligid ng IT Park na karaniwang pinupuntahan ng call 
center agents. Napapahiya siya minsan dahil nakamata lamang ang 
nakatingin sa kanya dahil kung hindi Tagalog ang nasa kabilang mesa, 
Bisaya, Waray, o mga Koreano na napagkakamalan niyang Tsinoy. Kaya 
naisip niyang bubuksan na lamang palagi ang transaksiyon sa Ingles.
 “I’m here for the Sinulog. At nagpapahinga na rin…bakasyon.”
 Totoo ngang nasa Cebu si Tobias Sto.  Niño para sa Sinulog at 
upang magbakasyon. At paborito talaga nilang destinasyon sa opisina 
sa Maynila at ng mga kabarkada niya ang Cebu. Isang ‘bonus’ sa 
isang kasama sa opisina kung ipadadala sa siyudad na ito para sa mga 
conference. Bukod sa mga magagandang dalampasigan ng isla sa labas 
ng siyudad, dinarayo rin ang mga bar at bahay-aliwan ng Cebu, at ang 
mga babae. “Not just the beaches pare,” ang palaging biro kay Tobias Sto.  
Niño ng mga kabarkada niya sa Maynila. “But the bitches. Matitigas ang 
dila ng mga Bisaya.”
 Hindi lamang iilang beses napatunayan ni Tobias Sto. Niño 
ang mga biro ng mga kaibigan niya tungkol sa siyudad at sa mga 
babae ng siyudad. Sa tuwing madadaan siya sa Cebu sinisiguro niyang 
makararating siya sa mga dalampasigan ng lugar, mapapasok ang mga bar 
sa Mango at sa paligid ng IT Park, at ang makatikim palagi ng babae sa 
siyudad. Minsan dinadala pa niya ang babae sa kanyang kuwarto sa hotel 
sa tuwing dadalo siya sa mga conference. Malimit kasi na dinadala niya 
ang mga babae sa Queensland o sa mga mumurahing motel sa Colon 
lalo na kung limitado ang kanyang per diem allowance. At hindi na bago 
kay Tobias ang transaksiyon na ito ni Sissy Sandoval. Ganito sila rito, 
naisip niya. Joiners. Palaging nakaabang sa katabing mesa, ngingiti, pa-
simpleng ilalapit ang upuan nila sa mesa ng iba. Minsan naka-uniporme 
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ng University of San Carlos, minsan tila nakapang-opisina o iyong 
mapagkakamalan mong namamasyal lang sa mall o napadaan sa bars.   
 “Are you from Manila?” kasunod na tanong Sissy Sandoval 
upang mapasok pa ang daigdig ng lalaki. 
 “Oo. Sa Pasig. Ikaw, are you from here?”
 “Ay! Hindi. Sa Mindanao. Iligan.”

MATAPOS MAGSALITA NG DJ nagkaroon ng ilang minuto na 
katahimikan dahil nagsimulang mag-setup ang susunod na banda na 
tutugtog. Itinaas muli ni Tobias Sto. Niño ang kanyang kamay para 
tumawag ng waiter. Umorder siya ng sisig at isang platito ng mani para 
pulutan nilang dalawa ni Sissy Sandoval. Nang dumating ang mga inorder 
niya saka lamang niya naalala na siya lang pala ang mamumulutan, iced 
tea lang pala ang iniinom ng babae. Tinanong niya si Sissy Sandoval 
kung gusto niyang umorder ng alak. Tumanggi si Sissy Sandoval sa 
alok ng lalaki; isang basong mango shake na lamang ang inorder niya. 
Napangiti si Tobias Sto. Niño. Kakaiba nga ang babae na kasama niya 
ngayon; kakaiba sa lahat ng babae na ‘napulot’ niya sa Cebu sa tuwing 
dadalaw siya sa siyudad. 
 Alam ni Sissy Sandoval na hindi dapat malasing sa tuwing nasa 
trabaho. Mahirap na at kung ano pang gamot ang ilagay sa iniinom niya 
o baka malasing siya at hindi na niya makontrol ang kanyang katawan at 
wisyo. Walong na taon na siyang nasa ganitong trabaho, dalawang taon 
noong highschool pa siya at anim na taon sa ngayon sa Cebu—o ang 
tawag niya ay ‘sideline’ lalo na kung wala siyang mahanap na trabaho. 
Anim na taon na niyang ginagawa ito sa Cebu sa ‘pagitan’ ng kanyang 
mga regular na trabaho. Nagtrabaho na siya sa mga  pabrika sa Lapu-
Lapu, sa Danao. Naging cashier ng isang bar sa Mango. Waitress sa 
Banilad. Sa tuwing matatanggal siya sa trabaho at kailangan niya ng pera 
ito ang ginagawa niya, ang sumama sa mga lalaki na nakikilala niya sa 



171

siyudad. Sa mga mall, sa mga bar, at minsan sa lobby ng mga hotel. 
 Nagsimula nang tumugtog ang sumunod na banda. Awitin pa 
rin ni Bob Marley ang kanilang inaawit. Ngunit nangako ang lider ng 
banda na aawit sila mamaya ng isang origihinal na komposisyon na may 
impluwensiya ng reggae. 
 “So, bakit ka naman napadpad sa Cebu?”
 “Work. My parents are here na. Sa Talamban kami nakatira,” ang 
sagot ni Sissy Sandoval. Napansin ni Tobias Sto. Niño na tila nalilito ang 
mga daliri ng babae kung mani ba o kutsara para sa sisig ang dadamputin 
sa mesa. Lihim siyang napangisi sa hitsura ng babae sa kanyang harapan. 
 Hindi pa siguro nagtatanghalin, naisip ni Tobias Sto. Niño, 
habang nakangisi sa babae.
 Nasa highschool pa lamang si Sissy Sandoval nang nagsimula 
siya sa ganitong sideline. Sa kanila sa Iligan. Inggit: ito ang nagtulak sa 
kanya at sa kanyang mga kaibigan sa ganitong larangan. Natatandaan ni 
Sissy Sandoval si Eloisa Cañete. ‘Yung classmate niya noon na palaging 
may bagong unit ng cellphone, may mga bagong damit, pumapasok 
sa klase na may suot na make-up at lipistik. May bagong pabango. 
Classmate niya noon si Eloisa Cañete mula sa unang taon sa hayskul 
hanggang sa ikaapat at sabay silang nagtapos. Sa unang taon, tahimik 
lang sa klasrum si Eloisa Cañete, simple manamit, anak ng domestic 
helper sa Suarez. Walang pumapansin sa kanya. Noong nasa ikatlong 
taon na sila, natatandaan ni Sissy Sandoval, Enero iyon nang magbago si 
Eloisa Cañete. 
 Nagbakasyon ang mga eskuwelahan para sa Pasko. Halos 
tatlong linggo na bakasyon ngunit ang pamilya ni Sissy Sandoval noon 
aligaga dahil sa Pasko na ring iyon nawala ang kanyang ama sa Marawi. 
Nang dumating ang Enero at nagbalik ang lahat sa paaralan, nagulat na 
lamang ang lahat sa klase maging ang kanilang adviser nang pumasok si 
Eloisa Cañete: may kulay na kasi ang kanyang buhok, maayos na naahit 
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ang mga kilay, may suot na make up at lipistik, at humahalimuyak sa 
bango ng Green Tea cologne ng Bench. Mayroon na rin itong hawak na 
cellphone, bagong modelo pa. Tahimik lang si Eloisa Cañete na naupo 
sa isang sulok. Pagtataka at pagtatanong ang lumukob sa kanila sa loob 
ng klasrum. 
 Simula noon naging tanyag na si Eloisa Cañete sa buong campus. 
Malakas itong manlibre, palaging may bagong gamit, damit, at gadget. 
Dumami rin ang mga manliligaw niya at mga kaibigan na palaging 
nakapalibot sa kanya, na pawang mga kababaihan din. Nagkaroon siya 
ng mga grupo, ng mga barkada. Palagi noong naiisip ni Sissy Sandoval 
si Eloisa Cañete: Bakit siya nagkaroon ng ganoon karaming pera? Saan 
siya nakakuha ng mga pabango, bagong cellphone, at mga sapatos?
 Nang dumating ang bakasyon nakalimutan panandali ni Sissy 
Sandoval ang mga kaklase. Natuon din kasi siya at ang kanyang pamilya 
sa paghahanap sa nawawala niyang ama sa Marawi. Ang hindi niya 
makalilimutan sa alaala ng mga kaklase ay iyong nang magbukas na 
muli ang pasukan pagdating ng Hunyo. Laking gulat ng lahat sa campus 
nang pumasok ang buong barkada ni Eloisa Cañete. Lahat ng kabilang 
sa barkada niya ay naka-make up na, maayos na naahit ang mga kilay, 
mababango, may bagong model ng Nokia. Palagi nilang itinutugon 
kung tatanungin kung paano sila nagkaroon ng mga ganoong bagong 
kagamitan ay ito: “Gayahin mo lang si Eloisa Cañete.” At sabay-sabay 
silang kiming hahagikgik.
 Gayahin mo lang si Eloisa Cañete. Hindi madaling nilisan ng 
mga salitang ito si Sissy Sandoval. Paanong gagayahin si Eloisa Cañete? 

Naging tanyag ang grupo ni Eloisa Cañete sa buong campus. 
Kinaiinggitan sila ng mga kababaihan at hinahabol ng mga kalalakihan. 
Ilang gabi na hindi pinatulog ng inggit kay Eloisa Cañete si Sissy Sandoval. 
Nasa Macau noon ang nanay niya at kung tatawag ito hinahanapan niya 
palagi ng tiyempo na isingit ang hingian niya ng pasalubong na mga 
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bagong damit, sapatos, at Nokia cellphone. Pero sa tuwing makakausap 
niya ang nanay sa telepono ay palaging ang paghahanap sa nawawala 
niyang tatay nauuwi ang usapan. Isang araw naglakas-loob siya na sabihan 
ang nanay niya na padalhan siya ng pabango. Walang katapusang mura, 
bulyaw, at hikbi ang isinagot sa kanya ng nanay niya. At naisip ni Sissy 
Sandoval na wala siyang mapapala kung aasa siya sa domestic helper 
niyang nanay para makabili ng mga bagong gamit at tapatan si Eloisa 
Cañete sa campus. Kaya wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ang 
lapitan ang kamag-aral at tanungin kung paano siya makasasabay sa uso. 
At totoo nga na kay Eloisa Cañete niya natutunan ang lahat. 

“Sige, sa December isasama ka namin sa CDO. Basta kami na 
ang bahala sa iyo.” Hindi naging maramot si Eloisa Cañete sa kanya kaya 
mabilis siyang nakapasok sa kanilang grupo. 

Nang dumating ang bakasyon ng Disyembre, sama-sama nga 
silang umalis ng Iligan at nagtungo sa Cagayan de Oro City. Nang 
magbalik ang klase sa Enero, kasama na rin si Sissy Sandoval sa grupo 
ni Eloisa Cañete. Madali lang pala, naisip niya. Madali lang pala ang 
mapabilang sa kanila. 

Nang nasa ikaapat na taon na sila sa hayskul, sa bakasyon, 
at nagpasiya na ang barkada sa kanilang ‘ultimate travel’ at level up 
challenge’: sa Cebu. Sinabi ni Eloisa Cañete sa grupo na kailangan na 
nilang mag-level-up mula sa Cagayan de Oro City at Butuan. Sa Cebu 
madali ang lahat. Maraming turista palagi sa Cebu: foreigners at galing 
sa Maynila. Mas marami silang kikitain kung sa Cebu sila magtutungo. 
Kaya noong bakasyon naisakatuparan na nga ang balak. Nagtungo ang 
grupo sa Cebu. At doon nga nila nakita na mas malaki ang oportunidad 
kapag naroroon sila sa Cebu City at sa mga karatig nitong mga siyudad 
tulad ng Mandaue at Lapu-Lapu. At marami pang bar, mall, restoran, 
beach, at mga pasyalan. Nang magbukas ang klase matapos ang bakasyon 
lahat na sila sa grupo ay may bago nang mga cellphone, mga damit, at mga 
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sapatos. Ang dalawa sa kanilang grupo ay nakakuha pa ng kasintahan na 
Amerikano na inimbitahan pa nila sa Iligan at dinala nila sa Tinago Falls 
ang mga lalaki. 

Natapos lamang ang ‘pamamasyal’ nila nang magtapos na sila 
ng highschool. Nag-asawa na ang ilan sa kanila, ang iba ay nagpatuloy sa 
pag-aaral. Si Eloisa Cañete ay kinuha na ng kanyang ama at sa Maynila  
na nag-aral ng kolehiyo. Nawala ang lahat ng lakwatsa at nakasanayan 
na pagsunod sa uso, lumisan ang mga kaibigan kay Sissy Sandoval nang 
magtapos ang high school maliban sa isa: ang pagkahumaling niya sa 
gawain ng kanilang barkada sa CDO, sa Butuan, at sa Cebu. 

Kaya nang makumpirma na pinatay na nga talaga ang tatay niya 
sa Marawi at alam na hindi na ito babalik. Hindi sa pulis nanggaling ang 
kumpirmasyon, hindi na kailangan; ganoon sa kanila sa Iligan, kapag 
ang isang tao ay nagtungo sa Marawi at may nakaaway siyang Meranao, 
hindi na siya makababalik pa. Nag-alsa-balutan na rin si Sissy Sandoval 
at nagpasiyang magtutungo ng Cebu dahil doon masaya, naroon ang 
ligaya, palaging may party, malaya, at maraming turistang dayuhan at 
mula sa Maynila. Hindi tulad sa kanila sa Iligan, palaging magulo, lalo 
na noong may ‘all-out war’ pa si Erap Estrada sa mga rebelde sa Lanao. 

“ARE YOU BORED?” ang tanong ni Sissy Sandoval sa lalaking nasa 
harap niya. Inaawit na kasi ng banda ang orihinal nilang komposisyon 
at naghihikab na si Tobias Sto. Niño. Napangisi lang ang lalaki bilang 
tugon. Omorder pa ng ilang bote si Tobias Sto. Niño. Tatlong bote at 
humiling sa waiter na magdala ng isang bucket ng yelo. Pinagmasdang 
maigi ni Sissy Sandoval ang mukha ng lalaki na nasa harapan niya. 
Mapungay na ang mga mata ni Tobias Sto. Niño at tumatagaktak na rin 
ang pawis niya sa magkabilang sentido. Naisip ni Sissy Sandoval na hindi 
pa marahil tataas sa trenta ang edad ni Tobias Sto. Niño. Nang magtama 
ang kanilang mga mata nagbigay si Sissy Sandoval ng isang matamis na 
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ngiti kay Tobias Sto. Niño. Ipinatong ng lalaki ang kamay niya sa pagitan 
ng mga binti ng babae bilang tugon. 
 “It’s the same shit,” reklamo ni Tobias Sto. Niño nang umawit 
muli ang banda at ibinabahagi sa madla ang orihinal nilang komposisyon. 
 “What do you mean ‘it’s the same shit’?” Pinaglapit ni Sissy 
Sandoval ang kanyang mga hita para maipit sa pagitan ang kamay ng 
lalaki. Nais niyang maramdaman ni Tobias Sto. Niño ang nag-iinit na 
mga pisngi ng kanyang puke. Maraming nang lalaki ang nagsasabi lalaki 
sa kanya na mainit daw palagi ang bahaging iyon sa pagitan ng kanyang 
mga hita. 
 “Lahat ng kanta nila...they all sound the same...they all sound 
like a cheap copy of Marley’s song.” 
 At natawa sila pareho. 
 Ilang sandali pa at natahimik silang dalawa. 
 “Sorry,” ang nasabi na lamang ni Sissy Sandoval. “Hindi 
ko akalain na ganito pala rito ngayon. Ito kasi ang place ng 
mga artist dito, e. We can transfer sa Kukuk’s kung gusto mo?” 
 Totoo nga na si Sissy Sandoval ang pumili ng lugar. Paglabas 
nila ng Bo’s Coffee alam na niya kaagad kung saan puwedeng dalhin 
ang lalaki. Sa haba ng taon na nasa ganito siyang larangan alam na niya 
kung paano susukatin ang isang lalaki, paano ikakahon: may lalaki na 
madadala mo sa mga bar, sa Mango, sa mall at manood ng sine, sa beach, 
sa videoke. At may mga lalaki na tulad ni Tobias Sto. Niño: bata, mahilig 
magbasa, nagsusulat, at nagtatrabaho sa isang NGO. Marami na rin 
siyang naging ‘ka-join’ na nagtatrabaho sa mga NGO: alam na niya ang 
kanilang hanap, alam na niya kung paano sila tatantyahin. 
 “I know Kukuk’s place,” ang sagot niya sa babae. “Pretentious 
place.”
 Natahimik si Sissy Sandoval. Natihimik siya dahil nagiging 
malikot na ang isang kamay ni Tobias Sto. Niño sa ilalim ng mesa. 
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Tumagilid si Sissy Sandoval para iparating sa lalaki na hindi na siya 
masaya sa ginagawa nito sa ilalim ng mea. Nagulat si Sissy Sandoval 
nang biglang marahas na ibinagsak ni Tobias Sto. Niño ang kamay niya 
sa mukha ng mesa. Panandaling nakaagaw ng pansin ang kanilang mesa 
sa ginawang eksena ng lalaki. Nandilat si Sissy Sandoval, isang tao lang 
kasi ang naaalala niya sa ganitong paraan na pagpapahayag ng galit o 
siphayo, isang lalaki: ang kanyang ama. 

“BASTA UMALIS NA lang siya ng bahay, ‘Ma!” ang nasabi niya sa 
nanay niya nang tumawag mula sa Macau. Kinakamusta ng kanyang ina 
kung ano ang nangyari at halos tatlong linggo nang hindi umuuwi ng 
bahay ang kanyang ama. 
 “Sinabi ko na sa kanya noon na huwag pupunta ng Marawi!”
 “Sinabi rin sa kanya ‘yan ng mga kasama niya sa trabaho. Hindi 
nakinig si Papa.”
 Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa linya. Narinig na 
lamang ni Sissy Sandoval ang kanyang ina na humikbi sa kabilang linya. 
Ibinaba niya ang telepono nang hindi nagpaalam sa ina. 
 Isa lang ang nais na sabihin sa kanya ng ina tungkol sa hindi 
dapat pagpunta ng ama sa Marawi City sa isang katotohanan sa kanila: 
na mayroong nakaaway na mga Meranao ang ama niya sa trabaho nito sa 
Iligan. Nagtatrabaho noon ang kanyang ama na security guard sa isang 
pabrika. Karelyebo niya sa trabaho ang nakaaway niya. Nagsuntukan, 
nagbanta sa isa’t isa. Hindi na muling pumasok ang Meranao na 
guwardiya pero isang araw inulan na lamang ng mga bala ng AK47 
ang gate ng pabrika. Ayon sa mga nakasaksi, isang van ang humimpil 
sa harap ng pabrika. Limang lalaki ang bumaba at nagpaputok ng mga 
baril. 
 Nagkaroon ng imbestigasyon ang mga pulis. Nalaman na 
kasangkot daw sa ambush ang dating guwardiya. Inalam ng mga pulis 
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ang dahilan kung bakit napaalis sa kumpanya ang guwardiya. At dito 
na pumasok ang kanyang ama. Hindi totoong umalis ang kasamang 
guwardiya, tinanggal ito sa trabaho. Hindi naging malinaw ang dahilan 
ng pagkakatanggal, pero ang malinaw, ang ama raw ni Sissy Sandoval 
ang nag-suplong sa management sa ginagawa ng guwardiya. Kung ano 
ang ginagawa, wala nang nakapagsabi kung ano. 
 Naaalala palagi ni Sissy Sandoval na maraming nagpupunta sa 
bahay nila noon na kaibigan ng kanilang mga magulang at hinihikayat 
ang kanyang ama na umalis muna ng Iligan at magpalamig, magtungo sa 
Cebu, sa Maynila, o sa Ilocos na probinsiya ng kanyang ina. Pero laging 
isinusukli ng ama ang marahas na pagbagsak ng palad sa mesa. Doon 
palagi nagtatapos ang diskusyon sa pagtakas. Gawain ‘yan ng kanyang 
ama sa tuwing magagalit, ibinabagsak ang kamay sa mesa. Lumipas 
ang tatlong taon at walang nangyari sa kanyang ama, binalaan lang siya 
ng mga kaibigan at kamag-anak na  huwag na huwag magtutungo sa 
Marawi dahil may nakaaway siyang Meranao. 
 Pero isang araw, umalis ang kanyang ama. Walang pamamaalam, 
basta umalis na lang. Walang dalang gamit o anumang bag. Nakita pa ni 
Sissy Sandoval ang ama nang lumabas sa kanilang pintuan. Nag-iwan 
pa ito ng perang baon para sa dalawa niyang kapatid. Makalipas ang 
isang linggo hindi pa rin bumabalik ang kanyang ama. Hinanap ng mga 
kamag-anak ang ama, sa Cagayan de Oro, sa Iligan, Linamon haggang 
sa nakarating na sila sa Kolambogan. Hindi na nakita pa ang kanyang 
ama. Isang kasama sa trabaho ang nagsabi na nagtungo raw ang kanyang 
ama sa Marawi. Isang kaibigan daw na nakilala sa pabrika ang nagdala sa 
kanya sa siyudad. Nang marinig ito ng nanay ni Sissy Sandoval alam na 
nila kaagad ang kinahinatnan ng kanilang ama. 
 “Hindi na katulad ng dati…sana naubos na silang lahat ni Erap 
noon…” ang naalala niyang huling pamamaalam ng kanyang ina sa 
telepono. 
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 Halos walong taon nang nawawala ang kanyang ama ngayon. 
Walang balita o bangkay na lumutang para mapatunayan lang na wala na 
nga ang ama at pumanaw na. May mga tsismis sa kanila na hindi naman 
daw napaslang ang kanyang ama, may nakakita raw sa kanya sa Davao, 
sa Maynila, sa Cebu. Pero ang lahat ay pawang mga tsismis lamang. 
Maluwalhati nilang tinanggap na napanslang talaga ang ama. At ang 
isang bagay na ikinasama rin ng loob ng Sissy Sandoval sa pagkawala ng 
kanyang ama ay ang desisyon ng kanyang ina ang hindi na bumalik sa 
Pilipinas. Nang mawala ang kanyang ama, makalipas ang anim buwan, 
nagpaalam na ang kanyang ina. Hindi na raw siya babalik pa sa Pilipinas 
at sasama na sa kinakasamang lalaki, na isa ring Filipino na OFW sa 
Macau at patungo na sila sa Dubai. Kinuha ng mga tiyahin niya ang 
dalawa pa niyang kapatid habang siya ay nagdesisyon na magtungong 
mag-isa sa Cebu. 
 
LIMANG BOTE ANG naubos ni Tobias Sto. Niño. Alas-dose na ng 
gabi nang matapos ang huling banda. Inaantok na rin si Sissy Sandoval. 
Ipinagtataka niya na hindi siya nagreklamo sa mahabang oras na 
kapiling si Tobias Sto. Niño. Kung tinapos lang niya ang gabi nang mas 
maaga maaari pa siyang maki-join sa ibang lalaki. Ngunit nagtataka siya 
sa kanyang sarili na hindi man lang siya nagreklamo at tila naaliw din 
siya na kasama ang lalaki sa loob ng bar. Pinagmasdan niyang muli ang 
mukha ni Tobias Sto. Niño. Namumula na ang mga pisngi ng lalaki dahil 
sa alak at mapupungay na ang mga mata. Pinagmasdan niya rin ang noo 
ng lalaki, malapad ito na lalong pang nagpatingkad ng dalawang mga 
mata sa ilalim ng makakapal na kilay. Magandang lalaki si Tobias Sto. 
Niño, naisip ni Sissy Sandoval, at ito marahil ang dahilan kung bakit 
kinahumalingan niya ang makasama ang lalaki sa halos kalahati na ng 
gabi. 
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 Tumayo si Tobias Sto. Niño at nagtungo sa banyo. Naiwanan si 
Sissy Sandoval sa mesa. Napayuko siya, sinipat kunwari ang mga paa sa 
ilalim ng mesa, iniwasan ang mga tingin. Nagkunwari na lamang siyang 
nagbabasa ng text messages sa cellphone. Nagulat siya sa kanyang sarili 
dahil hindi niya pa rin pala natutunan ang mag-isa sa mesa at iniwanan 
ng lalaking ka-join. Hindi siya naging kumportable sa pag-iisa sa mesa, 
pakiramdam niya kasi tinitingnan siya ng mga tao sa loob ng bar. Nang 
dumating si Tobias Sto. Niño nagyaya na itong umalis, tinawag ang 
waiter at kinuha ang babayaran. 
 “Saan na tayo nito?” tanong ni Sissy Sandoval. 
 Napakamot ng ulo si Tobias Sto. Nino. “Sa hotel ko saan pa?”
 At lumabas ang dalawa sa bar.  Pumara ng taksi si Tobias Sto. 
Nino nang makarating sa labas ng gate. 

Sa loob ng taksi, tahimik lamang silang dalawa habang si 
Sissy Sandoval ay nakatanaw at pinagmamasdan ang daan sa labas 
ng taksi. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kamay ni Tobias Sto. 
Niño. Napangiti si Sissy Sandoval sa pagtanggap ng lalaki sa kanyang 
paghawak. Hindi gumagalaw ang kamay ni Tobias Sto. Niño. Alam niya 
nararamdaman ng lalaki ang init ng palad niya na nakapatong sa kanyang 
kamay.  Tila nakahawak si Sissy Sandoval sa isang matigas at matandang 
bato na ilang libong taon nang pumanaw. 

Nahimpil ang taksi nang nasa tapat na ito ng IT Park sa Lahug. 
Matagal itong nahimpil. May banggaan. Mabagal na ang daloy ng mga 
sasakyan. Napabuntong-hininga si Tobias Sto. Niño ngunit lihim na 
natuwa si Sissy Sandoval sa aberya, mas mahabang oras na makakasama 
pa ang lalaki bago ang kanilang transaksiyon sa loob ng kanyang kuwarto 
sa Waterfront. Napabuntong-hininga siya nang malalim, malungkot ang 
tunog ng mainit na hangin na lumabas sa kanyang bibig. 
 “Ano nga ulit ang pangalan mo?” tanong ni Tobias Sto. Niño sa 
kasamang babae. 
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 “Nini Estrera,” nakangiting tugon ng babae. “Ikaw?”
 “Tobias...” ang sagot ng lalaki at sabay pinakawalan ang kamay 
niya sa paghawak ni Sissy Sandoval. Mabilis niyang ipinasok ang kamay 
na ito sa pants ng babae, sa pagitan ng mga binti, patungo sa panty ni 
Sissy Sandoval. At natunton ng mga daliri niya ang siwang pagitan ng 
mga binti; hinimas-himas pa niya ang bahaging iyon ng katawan ng 
babae. “...Tobias Sto. Niño.”
 Napangiti si Sissy Sandoval at inihilig niya ang ulo sa balikat ng 
lalaki. Parehong nakatuon ang mga mata nila sa banggaan ng dalawang 
kotse sa labas; wasak ang parehong sasakyan na tila hindi na mabubuhay 
ang sinumang nakasakay kahit sa alin man sa dalawa.
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Mga

DARATING ANG PAGKAKATAON at makahahanap din ng 
trabaho si Lipoy. Ito ang ibinaon niyang paniniwala nang umalis siya sa 
bahay noong Lunes na iyon. Hindi naman nag-iisa si Lipoy sa ganoong 
uri ng pagpapatakbo ng isang adlaw; marami sa lungsod na sinisimulan 
ang adlaw nila sa pananampalataya. Ang makahanap siya ng trabaho 
ang paniniwala rin ni Lita, ang kanyang maybahay, noong Lunes na 
iyon. Tiyak na may pagkakataon na makahahanap din ng trabaho ang 
kanyang bana, sa konstruksiyon halimbawa o sa isang pribadong bahay o 
sa kahit na sinong masasalubong ni Lipoy sa daan at may ipagagawang 
anumang sira sa kanilang mga buhay at ari-arian. Ganyan naman talaga 
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ang lungsod na pinaglagakan kay Lipoy: nasa mga dakilang kamay ng 
pagkakataon ang lahat. 
 Tiyak si Lipoy nang umalis siya sa bahay na dala-dala niya ang 
lahat ng kakailanganin: martilyo, paet, lagare, katam, mga pako. Ngunit 
hindi siya tiyak sa plano kung paano susuyurin ang lungsod na ito upang 
mahanap ang pinakatamang amo. Lintek bahala na! Singhal ni Lipoy 
paglabas sa kanilang lugar sa Luzon Avenue, mayroon naman sigurong 
kahit na anong sira sa Maynila. 
 “Oy, bakit hindi ka na lang kasi sumama kina Maning?” 
pagpupumilit ni Lita sa bana bago ito umalis noong umagang iyon.
 “Ano para magpa-ander ako kina Engineer Pantaleon? Kapag 
umalis ako—aalis ako! Putang ina nilang lahat!”
 “Ikaw iyang pride mo. Akala mo siguro madaling humanap 
ng trabaho ngayon? Tigilan mo nga ako ng pag-uugali mong iyan.” At 
ibinagsak ni Lita ang mga pinggan sa banggerahan. Nagtalsikan ang 
mga mumo sa sahig, ang iba’y lumusot pa sa mga pagitan ng pinagdikit-
dikit na mga coco lumber na siyang pinakasahig ng kanilang lungga. 
Nagbagsakan ang mga lumusot na mumo sa tiyan ni Rosalinda na 
nakahiga pa sa banig at naghihintay sa pagdating ng kanyang bana na 
panggabi ang trabaho bilang guwardiya sa isang establishemento sa 
Makati. Asawa si Rosalinda ng nabubuhay na panganay ni Lipoy, si 
Edgar. Sa ibaba ng lungga kasi nina Lipoy at Lita nakatira ang mag-
asawa. 
 Siyam ang iniluwal na supling ni Lita, tatlo ang nabuhay.  
Dinukot ang unang anak ni Lita at Lipoy noong Martial Law at hindi 
na natagpuan, patay na marahil. Ang sumunod ay kambal: sina Nemo at 
Nema. Si Nemo hanggang tatlong taon lamang dahil nadali ng tigdas; 
si Nema ilang buwan matapos pumanaw ang kakambal sinalot ng 
malnutrisyon. Ayon sa kuwento parang ibon daw itong si Nema dahil 
piraso ang isinusubo sa pamamagitan ng hintuturo at hinlalaki: pirasong 
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kanin, dahon, gulay, kurot sa katawan ng sapsap. Ang ibang anak ni Lita 
namatay sa kanyang panganganak dahil ang mga ito raw ay mga anak 
ng tikbalang: may malaking puno kasi ang akasya sa harap ng bahay 
noon ng mag-asawa. Ipinaputol ni Lipoy ang puno isang adlaw hindi 
dahil sa tikbalang na sumisiping sa kanyang asawa kundi binayaran siya 
ng MERALCO nang makadaan ang ilang kable ng kuryente para sa 
mga kapit-bahay nila roon sa itaas, sa isang subdibisyon. May anak na 
dalaga ang mag-asawa noon na sumama sa isang pulis na nadestino sa 
Cotabato City. Dumating sa Luzon Avenue ang balita ng kamatayan ng 
pulis sa isang ambush ngunit wala nang nakarating na balita sa kahit na 
kapiraso ng kaluluwa ng salbaheng anak na dalaga. May anak din si Lita 
na nasaksak ng icepick sa traysikelan sa Balara. 

May anak din si Lita na namatay dahil sa kulam. Dumalo lang sa 
isang sayawan ang anak na binata, may nakilalang magandang dalaga at 
isinayaw pagkatapos. Dahil sa naging matatamis ang mga ngiti ng dalawa 
habang nagsasayaw nakaaway ng binata ni Lita ang isang sumisinta ng 
labis sa dalaga.  Isang gabi nangingisay na lang daw ang binata ni Lita 
sa loob ng kulambo. Tumitirik ang mga mata at bumubula ang bibig. 
Tumawag ng albularyo si Lita. Nagsiga ng kamanyang sa harap ng bahay. 
Nilagyan ng albularyo ng mga palito ang pagitan ng mga daliri sa paa ng 
binata—at iyon nga, ang binata ay ipinakulam. Isang makapangyarihang 
mangkukulam sa Balara ang may gawa. 

“Maryosep, Apo, ano po ang gagawin natin?” Natataranta na si 
Lita. Wala noon si Lipoy at nasa Saudi Arabia bilang isang karpentero sa 
ginagawang ospital sa Jeddah.
 Nagpakuha ng ilang pirasong kaning bahaw ang albularyo. Nang 
iabot ni Lita ang ilang piraso ng kanin sa albularyo napansin niyang 
patuloy ang pagtiktik ng mga butiki sa kisame. Lumalakas daw ang 
kapangyarihan ng mangkukulam ng Balara, sabi ng arbularyo. Ipinatong 
ng albularyo ang ilang piraso ng kanin sa tiyan ng nagpupumiglas na 
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anak. Sabay-sabay na huminto sa pag-iingay ang mga butiki. Lumabas 
muli ang malapot at maputing tila bula ng sabon sa bibig ng binata ni 
Lita. Tuluyang namahinga sa buhay ang anak; may ilang piraso ng kanin 
na nakapatong sa kanyang tiyan.
 Noong umaga ng Lunes na iyon sumakay si Lipoy ng bus 
patungong Baclaran. Sisimulan niyang maghanap ng trabaho sa Cubao 
at maglalakad patimog sa Baclaran. Susuyurin niya ang kahabaan ng 
EDSA sa buong maghapon.  Kung sakaling marating niya ang Baclaran 
na walang nahanap na trabaho, tatapusin niya ang adlaw sa pagtutulos ng 
kandila sa Redemptorist Church at mananalangin na sana bukas, Martes, 
ay may mautangan pa sila ni Lita ng pamasahe niya sa paghahanap ng 
trabaho. Matanda na si Lipoy. Magkalayo na nga ang kanyang mga tuhod 
sa tuwing maglalakad na para bang may malaking bato sa pagitan ng 
kanyang mga hita. Umaatras na rin ang kanyang buhok sa bumbunan na 
tila korona na ipinutong sa naging malakas na kabataan at sa pagdaan ng 
panahon, sa katandaan, madalang na nating matingnan at ipagpunyagi.  
Nakalagay sa berdeng bag na may malakang logo na “BOYSEN” ang 
kanyang mga gamit. Suot niya ang kupas na maong na pasadyang pinutol 
sa tuhod. Suot niya rin ang t-shirt na may nakasulat na “BOYSEN” sa 
dibdib.  Isang linggo nang naghahanap ng trabaho si Lipoy. Ngunit ang 
kada-adlaw na pagkabigo ay kada-adlaw na pagkabigo: nagtatapos sa 
hatinggabi ang kabiguan at kinabukasan, sisimulan muli ang umaga sa 
paghahanap ng pagkakataon: ito ang bersiyon ni Lipoy ng pag-asa. 
 Ang pag-asa ring ito ang gumabay kay Lipoy sa paglalakbay 
niya sa buhay bilang manggagawa sa konstruksiyon. Natutunan niya ang 
humawak ng martilyo sa paniniwalang kung ang lolo at tatay niya ay 
humawak ng martilyo, hindi malayong matutunan din niyang humawak 
ng martilyo, hindi malayong matutunan din itong hawakan ng magiging 
anak niya at apo ng kanyang mga apo. At hindi nga siya nagkamali dahil 
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ang kanyang si Edgar, natututong humawak ng martilyo nang makatapos 
ng Grade Six. 
 Ginugol ni Lipoy ang labing-dalawang taon sa animnapu’t 
limang taong buhay niya sa pagtatrabaho sa ibang bansa; construction 
worker siya sa mga ipinatatayong kabihasnan ng mayayamang bansa 
sa Gitnang Silangan at Asya. Kung pagbabasehan ang katwiran sa 
uniberso ng bersiyon ni Lipoy ng pag-asa, malaki ang naitulong ng 
labing-dalawang taon sa pagsulong ng panahon, ng ating panahon kahit 
iyon pa ay sa ibayong dagat: napalitadahan niya ang mga gusali nila’t 
monumento, nalagyan ng alulod ang lahat ng kanilang mga bubong, 
nalinis kahit na ang pinakamatataas na salaming bintana sa kanilang mga 
siyudad, nakabili siya ng 21 inch COLOR TV, nakapagtapos ng high 
school ang nalalabi niyang anak na babae, nakapagpatayo siya ng maliit 
na kubo sa Bohol para sa bunso niyang babae na nakapag-asawa ng isang 
magsasaka. Sa ibayong dagat niya rin nabili ang mga kagamitan niya 
ngayon: ang martilyo sa Iraq, ang lagare sa Jeddah, ang katam sa Riyadh, 
at ang paet, sa Korea. Malawak ang karanasan ni Lipoy bilang tao sa 
industriya ng konstruksiyon. Sa ibayong dagat pa nahasa ang kanyang 
kakayanan. Ngunit ang ipinagtataka niya, sa haba ng kanyang karanasan, 
sa paggamit niya ng mga martilyo, lagare, katam, at paet nahihirapan pa 
rin siyang humanap ng mapapasukan.
 Nagsimula ang paglalakbay ni Lipoy sa pagsakay sa isang bus 
na babagtas sa kahabaan ng EDSA. Ordinary bus, ibig sabihin malaya 
niyang sisinghutin ang baho, usok, at alikabok ng Maynila. Pagpasok niya 
sa estribo ng bus ginipit siya ng sampung mga lalaki. Ang iba sa kanila’y 
kunwaring palipat-lipat ng upuan, ang nalalabi’y ipinilit na idagan ang 
kanilang mga katawan kay Lipoy. Nasa tapat na ng mala-palasyong 
sambahan ng Iglesia ni Kristo ang bus sa Commonwealth Avenue. 
Nanatili si Lipoy sa upuan. Pinagmasdan niya sa mukha ang mga lalaki 
na gumigiit sa kanya. Tila tahimik silang nag-uusap sa kanilang mga 
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mata. Pagod nang magsalita ang lahat ng tao sa lungsod na ito kaya siguro 
nangungusap na lamang sila gamit ang ibang mga pandama. Iniiwas nila 
ang kanilang mga tingin sa mga mata ni Lipoy na puno ng pagtatanong 
at tila humihingi ng kasagutan. Nang humimpil ang bus sa tapat ng 
East Avenue Medical Center nagsibabaan ang mga lalaki. Natanaw ni 
Lipoy sa kanyang bintana na nakangisi ang ilang lalaking bumaba. Nang 
umandar na ang bus dumungaw ang isang pasahero sa bintana at hinabol 
ng mga mahahayap na salita ang mga kalalakihan. “Mga animal kayo! 
Ang lalaki ng mga katawan ninyo hindi kayo magtrabaho mga ulol! Mga 
kawatan! Kawatan!”
 Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng bus. Tinapik si Lipoy sa 
balikat ng isang lalaki. “P’re, natiyempuhan ka ng mga bataan ni Mando. 
Ganyan talaga, suwertehan lang iyan.” Nangamba si Lipoy. Kinapa niya 
ang kanyang bulsa, wala na ang pitaka niya.  Ibinaba niya ang mga kamay 
niya sa ilalim ng upuan upang kapain ang bag ng mga kagamitan niya. 
Wala na rin ang bag. Nanginig ang kanyang batok at namanhid ang 
kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim dahil tila may mabigat 
na hanging dumagan sa dibdib niya. Napahagulgol si Lipoy. Nakatingin 
lang sa kanya ang ibang mga pasahero. Itiniklop ni Lipoy ang kanyang 
mga binti at inginudngod ang mukha sa kanyang mga tuhod. Wala 
namang magagawa ang ibang mga pasahero kundi ang tapunan siya ng 
awa, may mangilan-ngilang napangiti pa habang umiiling at may ibang 
nakikidalamhati at nagpapasalamat na hindi sila ang natiyempuhan ng 
mga kawatan.  
  Bumagal ang daloy ng trapiko nang marating ng bus ang EDSA. 
Tila isang napakalaking paradahan ang EDSA. Bumaba at nagdesisyong 
maglakad ang ilang mga pasahero na naiinip sa paghihintay. Marami 
nang naglalakad sa gilid ng kalsada. Isang dalampasigan ng tao ang gilid 
ng kalsada at ang EDSA naman, tila isang karagatan ng mga nakahimpil, 
nag-iinit at umuusok na mga makina. Ang dalampasigan kung saan 
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nagtatagpo ang buhanginan ng tao at ang karagatan ng mga sasakyan ay 
isang mahaba at nakababagot na paghihintay at paglalakbay.
 Nanlalambot ang mga tuhod na tumayo sa upuan niya si Lipoy 
para bumaba ng bus. Bagaman alam ni Lipoy na mauunawaan ni Lita 
ang pagkawala ng pera niya at kagamitan, naroroon pa rin ang kanyang 
panghihinayang, ang kahihiyang mararamdaman sa harap ng kanyang 
asawa sa pag-aming nadukutan siya: “Ang tagal mo na sa Maynila,” iniisip 
niyang sasabihin ni Lita bagaman walang galit o panunuri, “nadudukutan 
ka pa rin.” 
 Lumilipad ang kanyang isip habang naglalakad sa mga pasilyo 
ng Cubao-Aurora Boulevard. Nabubunggo ang balikat niya ng mga tao 
na pasalunga ang direksiyon sa kanyang tinatahak. Tila iniiwas ng mga 
tao ang paningin nila sa kanyang mga mata, o inaakala niya lamang ito. 
Itiniklop ni Lipoy ang kanyang mga palad. Itinuon niya ang atensiyon 
sa kumpol ng mga taong nag-uusisa. Ang iba ay nagtitilian habang 
balot ng pangamba ang mga mata. “Diyos ko! Baka maapakan tayo ng 
dambuhalang iyan!” singhal pa ng isa. Nakita ni Lipoy ang ibang mga 
pasahero ng mga nakahimpil na bus na dali-daling nagbabaan at balot 
din ng pangamba ang kanilang mga mukha. Napansin din ni Lipoy ang 
mga mukha ng mga taong nakatanaw sa mga dumaraang karwahe ng 
tren, nakadikit ang mga mukha nila sa bintana at nakatingin sa ibaba.
 “Nabagot siguro kaya hayan nagwawala!”
 “Maryosep may mga taga-Manila Zoo na ba?”
 “Ang putang ina may sungay pa ‘ata tingnan niyo! Baka manuwag 
iyan!”
 “Mukhang naiinitan nga yata. Hindi siguro sana’y sa tropical 
country…”
 “Imported?”
 Isang dambuhalang elepante na may taas na halos dalawang 
palapag na gusali ang nagwawala sa EDSA-Cubao. Lalong nagwala 
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ang elepante nang marating nito ang panulukan ng EDSA at Aurora 
Boulevard at binusenahan ito ng mga sasakayan nang barahan nito 
ang daloy ng trapiko sa dalawang pangunahing kalsada. Naroon ang 
dambuhalang halimaw. Paroo’t parito ang takbo. Sinusuwag ang lahat ng 
nagnanais na lumapit sa kanya. Nagugulat din ito sa pagdaan ng tren sa 
kanyang itaas. Mabangis ang elepanteng ito.
 Sa malayo tila isang dambuhalang bato na pagulong-gulong ang 
elepante. Nahimpil ang lahat sa bahaging iyon ng lungsod. Nangangagat 
ang init ng araw at nababalot ng usok at alikabok ang lansangan.  
Nagpapawis ang balat ng elepante dahil sa alinsangan. Walang 
nakakakita sa kanyang mga mata na humihingi ng tubig, ng kaunting 
lamig sa katawan, ng kasagutan kung bakit siya nasadlak sa lupaing ito 
na mainit, maingay, mausok at gusgusin.
 Tila naisantabi si Lipoy dahil sa kaguluhan. Tuliro pa rin ang 
kanyang isipan at tumatakas ang mga pangungusap sa kanyang kamalayan. 
Paano na ngayon?  Natatanaw niya sa malayo ang dambuhalang elepante 
na nagwawala sa gitna ng lansangan kasama ng mga naglalakihang bus, 
truck at nagtatayugang mga gusali.
 At naisip niya ang isang sitwasyon. 
 Nasa ilalim ng isang paa ng ginagawang parte ng LRT ang 
elepante. Patuloy pa rin ang pagpupumiglas nito at tila nais na buwagin 
ang anumang nakahambalang sa kanyang harapan. Tinungo ni Lipoy 
ang parteng iyon ng kalsada at hinarap ang elepante. Nangamba ang 
mga nakamasid pati iyong mga nakadukwang sa mga bintana ng 
mga nakahimpil na bus. Sino itong matandang ito na nakaharap sa 
dambuhala? Tila may tinatanong? Tila may nais sabihin sa sitwasyon na 
kinasadlakan niya o nilang dalawa?
 Nang magtama ang mga mata ni Lipoy at ng elepante nabahala 
ang madla. May dumaraang tren ng MRT at nagsisikan ang mga 
pasahero sa mga bintana para tanawin ang paghaharap ni Lipoy at ng 
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elepante. Isang dalaga ang nakatanaw sa kanilang dalawa mula sa itaas.  
Habang tumatakbo ang karwahe ng MRT hinahabol ng tingin ng dalaga 
ang paghaharap ni Lipoy at ng nagwawalang elepante. At naisip niya, 
ngayon lang pala ako nakakita ng elepante sa tanang buhay ko. Mabuti 
na lamang at nagdesisyon akong sumakay ng MRT dahil kung hindi’y 
baka di ko na mahabol si Alex, baka hindi na ako makakita ng elepante. 
Inihilig ng dalaga ang kanyang mukha sa salaming bintana. Suot niya pa 
rin ang makapal, madilim na sunglasses. Ipinikit niya ang kanyang mga 
mata para sa isang malagim na eksena na nagaganap sa ibaba. Marami 
nang problema ang idinulot sa kanya ng mga matang iyon. 
 “Diyos ko kawawa naman ang mama!”
 “Labas ang utak!”
 “Nakita mo ba?”
 “Parang pakwan na nasagasaan ng ten-wheeler!”
 Gumapang ang hilakbot sa katawan ni Yvonne. Naisip niya 
kung ano kaya ang pakiramdam ang madaganan ng matinding bigat, 
iyong tone-toneladang bigat. Humimpil ang tren sa Cubao Station at 
dagsaang pumasok ang mga pasahero. Nanatili si Yvonne sa pagkakaupo. 
Puting-puti ang suot niyang damit na may mga manggas na aabot sa 
kanyang mga kamay, puti rin ang suot niyang pambaba maging ang  
sapatos na balat. Ang tanging naiibang kulay na lumulutang sa kanya ay 
pula sa kanyang mga labi at ang itim na sunglasses na suot niya. Puti na 
rin ang kanyang buhok.
 Ngayon ang adlaw na ‘hahabulin’ niya si Alex sa restoran na 
madalas nilang puntahan sa Greenbelt sa Makati. Hindi naman aalis ang 
kasintahan niya ngunit kailangan niyang habulin ang mga oras o may 
hiwalayang magaganap. Nauupos na kasi ang mga nalalabi pa niyang 
oras. Hindi naman siya mamamatay: kung kamatayan mang maituturing 
ang nagaganap sa kanya sa loob ng tatlong adlaw; maituturing na kasing 
patay ang kalahati ng kanyang katawan. Tahimik na nakamata si Yvonne 
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sa kawalan. Lihim na tinatapunan ng tingin ng mga tao ang buhok niya 
dahil puting-puti na ito tulad ng kanyang damit. 
 “I need to catch him bago matapos ang lahat,” bulong niya sa 
sarili. Mahigpit na ang paghawak niya sa malamig na hawakang bakal ng 
tren. “Ito na ang huling pagkakataon.”
 Tatlong adlaw na ang nakalilipas mula nang magising si Yvonne 
isang umaga matapos ang isang mahabang gabi na dinalaw muli siya 
ng isang panaginip.  Maraming beses na siyang dinadalaw ng panaginip 
na ito tulad ng isang alaala. Anim na buwan na nga at halos gabi-gabi. 
Napananaginipan niya ang isang mataas bundok na balot na balot ng 
niyebe. Puting-puti tulad ng kanyang buhok. Nakatitig siya bundok at 
ang bundok naman ay nakatitig din sa kanyang kaliitan. Makisig ang 
bundok at tila isang lalaki na kung ibibigay mo ang iyong pag-ibig 
susuklian niya ng seguridad, bangis ng pagbabantay, at katapatan sa 
iyong katawan. Noong umagang iyon nagising siya na basa na naman ng 
sarili niyang katas ang pagitan ng kanyang mga hita. 
 Pagtindig niya sa kama at iniharap ang mukha sa salamin 
napansin niya kaagad ang isang pagbabago sa kanyang mukha, sa 
kanyang mga mata. Wala na ang itim sa kanyang mga mata. Hindi takot 
ang una niyang naramdaman. Wala siyang naramdaman ngunit dagli 
siyang nagtanong. Bakit balintataw na ang kabuuan ng kanyang mata. 
Hindi naman siya bulag at malinaw na malinaw niyang nakikita ang 
lahat. Tumulo ang luha kanyang mga pisngi.
 Mula noong umagang iyon lumalabas na siya ng apartment 
na suot ang sunglasses.  Sa katanghaliang tapat noong adlaw ding iyon 
namuti na ang kanyang mukha, pababa sa leeg hanggang sa kanyang 
mga suso. Maging ang kanyang mga utong namuti na rin. Ang tanging 
nananatili ang kulay sa kanyang mukha ay ang kanyang mga labi. Puting-
puti na buo niyang katawan maliban sa kanyang buhok. 
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 Noong ikalawang adlaw saka namuti ang lahat ng buhok 
sa katawan niya: pilik-mata, bulbol at ilang buhok sa kili-kili at binti. 
Ang kulot niyang buhok na hanggang balikat ay tila hilaw na pancit 
sotanghon na ipinutong sa kanyang ulo.
 “Bakit nangyayari ito sa akin?” Hindi na niya malaman kung 
kanino pa itatanong ang pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan. 
Dalawang adlaw na siyang lumiliban sa klase sa Unibersidad. Nais na 
niya sanang tawagan ang kanyang ina na domestic helper sa Hong Kong 
para ipaalam ang pangyayari. Ngunit nagdalawang-isip siya dahil ayaw 
niyang abalahin at pag-alalahanin pa ang kanyang ina. Wala naman 
siyang kaibigan sa Unibersidad. Si Alex lang ang malapit sa kanya sa 
kasalukuyan. Ngunit nasa opisina pa si Alex at ayaw nitong tinatawagan 
siya sa opisina dahil hindi alam ng mga ka-opisina ni Alex ang relasyon 
nila. Dating kasing ka-opisina ni Alex ang asawa niya sa kasalukuyan. 
Ayaw rin ni Alex na aabalahin siya sa trabaho. 
 “Alex?”
 “Bakit ka tumawag? I told you I will text you first ‘saka ka 
tatawag. I am busy!”
 “I know. Mabilis lang ito. I need to talk you. This is important.”
 “Important?”
 “Something’s happening to me?”
 “Again?” 
 “No. This is not about me wanting for a cool off.”
 “Ano naman siya this time? I don’t want another freaky same 
stories of Mt. Everest as your recurring dream.”
 Hindi na maipagpatuloy ni Yvonne ang mga susunod na 
sasabihin. 
 “Why are you crying, Yvonne?”
 “May nangyayari sa katawan ko. Please magkita tayo…bukas ng 
umaga. Same place.”
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 “Shit! Are you pregnant?”
 “No.”
 “Okay. Is this cancer?”
 “No!”
 “Are you okay, Yvonne?”
 “Tomorrow. 9:00 am. Sa Café Breton.”

Noong gabing iyon napanaginapan niyang muli ang mataas na 
bundok. Nakatitig siya sa bundok at tinatanaw niya ang pinakamataas na 
bahagi nito. Dumarampi ang malamig at makapal na hangin sa kanyang 
mukha. Sa panaginip itim pa rin ang kanyang buhok at kayumanggi ang 
kanyang balat. Sa malayo natanaw niya ang isang paparating na imahen: 
isang lalaki. Papalapit nang papalapit ang lalaki sa kanya. Hindi na niya 
hinintay na malapitan siya nito. Tinakbo niya ang lalaki nang malapitan. 
Pananabik ang nag-udyok sa kanyang alamin kung sino itong nilalang na 
papalapit sa kanya at nasa kanyang panaginip.  
 “Kamusta ka, Yvonne?”
 “Kilala  mo ako?”
 “Oo naman. Marami kami roon sa tuktok ng bundok at 
nakatanaw sa iyo. Matagal ka na naming kinakawayan para hikayatin 
kang umakyat pero tila hindi mo kami nakikita.”
 “May mga tao pa roon sa bundok?”
 “Marami kami roon. Kay tagal ka na naming kinakawayan para 
umakyat ka pero lagi ka lang nandito sa kinatatayuan mo ngayon.”
 “Sorry hindi ko kayo nakikita. Makapal ang niyebe na bumabalot 
sa bundok.”
 Tinanaw ng lalaki ang bundok at napangisi. “Kalokohan. 
Kitang-kita ko sila rito. Hayun, punong-puno ng tao ang bundok o!”
 Ngunit wala namang makita si Yvonne. Nalungkot siya at 
napatalikod. Umiyak siya nang umiyak hanggang sa naramdaman niya 
na niyakap na lang siya ng lalaki. 
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 Nang magising si Yvonne noong umagang iyon, ang ikatlong 
adlaw, dali-dali siyang nagbihis upang makipagkita kay Alex. Sa umagang 
iyon din napagtanto na niya na nauubos na ang kanyang oras. Pagpasok 
niya kasi sa loob ng banyo napansin niyang may butas sa kanyang puting 
dibdib. Butas na kasing kasing laki ng bola ng basketball. Ang butas ay 
tagos hanggang sa kanyang likod. Hindi naman nabutas ang kanyang 
katawan dahil nakakapa niya ang bahaging ito ng kanyang dibdib. Unti-
unti nang kinakain ng laho ang kanyang katawan bagaman buong-buo 
pa rin ito sa kanyang mga pandama. Natawa siyang bigla dahil nakita 
niya sa salamin ang isa niyang suso; kalahati pa lamang ng kaliwa niyang 
suso ang nakakain ng laho. 
 “Kailangan ko nang kumilos ng mabilis. Unti-unti na akong 
magiging invisible sa lahat. Nais kong makita muna ako ni Alex bago 
ako tuluyang kainin ng laho. At least may magbibigay ng testimonya 
na minsan nabuhay ako…at patuloy akong nabubuhay kahit hindi ako 
nadarama ng iba.”
 Bumaba si Yvonne sa Ayala Station at mabilis niyang binaybay 
ang mga malls na daraanan bago marating ang Café Breton sa pusod ng 
Greenbelt. Dahil sa pagmamadali hindi na namalayan ni Yvonne na unti-
unti nang nahuhulog sa lupa ang kanyang mga damit. Nasa tapat na siya 
ng isang magandang fountain sa harap ng Café Breton nang mapagtanto 
niya na huli na ang lahat. Tuluyan na siyang kinain ng laho bagaman 
nararamdaman niya pa rin ang kanyang paghinga, nahahawakan niya ang 
kanyang sarili, at nakikita niya ng buong-buo ang daigdig. Napaupo siya 
sa gilid ng fountain sa gitna ng lunan na ito ng karangyaan. At tinanaw 
niyang maigi si Alex. Kung paano ito naghihintay sa kanya. Ngayon 
lang kasi naghintay si Alex sa kanya. Palaging siya ang naghihintay sa 
kanilang mga pagkikita. Madali pa lang mabagot si Alex, bulong niya sa 
sarili matapos makitang umalis ang kasintahan limang minuto matapos 
ang takdang oras ng kanilang pagkikita.
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   Lingid sa kaalaman ni Yvonne hindi lahat ng tao ay walang 
matang makakakita sa kanya. Mula sa kanyang kinauupuan natatanaw 
siya ni Edgar, ang anak na lalaki ni Lipoy. Pauwi na si Edgar mula sa 
kanyang night shift sa isang isang bar sa ikatlong palapag ng Greenbelt. 
Tanaw na tanaw niya sa kalayuan ang kahubdan ni Yvonne. Napahinto 
si Edgar sa kanyang paglalakad. Kinusot niya ang kanyang mga mata na 
baka sakaling namamalik-mata lang siya dahil sa antok at pagod. Hindi, 
isang babaeng nakahubo’t hubad ang naka-upo sa gilid ng fountain.
 Ngunit binalot ng pagtataka si Edgar nang mapansin niyang 
tila hindi natitinag ang lahat ng mga dumaraan sa postura ng babaeng 
nakahubad. Hindi rin natitinag ang guwardiya sa harap ng Café Breton. 
Binalot ng takot si Edgar at naisip niya na ang babae ay isang multo. 
Nagpasya si Edgar na babain ang fountain kung saan niya nakita ang 
babaeng nakahubo’t hubad.
 Nang marating niya ang lugar wala na si Yvonne. Umalis na kasi 
si Yvonne noong bumababa si Edgar patungo sa fountain. 
 Nagdesisyon si Yvonne na magtungo na lamang sa Chapel at 
magdasal. Napagpasiyahan niya kasi noong oras na iyon aakyatin niya 
ang pinakamataas na gusali sa Makati. Sa tutok ng mataas na gusaling 
ito wawakasan niya ang kanyang buhay. Wala namang lilinising kalat 
ang mga taga-linis ng lansangan, walang maaabalang mga pedestrian 
sa mga pira-pirasong laman na nagkalat sa aspaltadong daan, walang 
magugulong pulis at reporter. Nagpasya siyang magpakamatay at sigurado 
siyang mananatiling karaniwan ang pamumuhay, tulad ng kada-adlaw ng 
rush hour sa mga lansangan, sa lungsod na pinaglagakan sa kanya.
  “Sigurado ako may nakita akong babaeng nakahubad sa 
fountain,” bulong ni Edgar sa sarili nang makasakay na siya bus pauwi sa 
kanila. Binabalot pa rin siya ng pagtataka. “Ngunit hindi naman siguro 
papayagan ng mga tao na makakita sila ng babaeng hubo’t habad sa 
kanilang harapan? At hindi rin papayagan ng mga guwardiya?” Hindi 
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pa rin matapus-tapos ang mga pagtatanong niya sa sarili. Nitong mga 
nagdaang adlaw maraming mga hindi maipaliwanag na bagay ang 
dumarating sa kanya at hindi niya mapagtagni-tagni ang mga nais na 
iparating.
 Dalawang adlaw na ang nakararaan nang makita niya ang 
kanyang ama na walang ulo sa harap ng salamin. Parang hindi naman ito 
napapansin ni Lipoy dahil patuloy ang pagsusuklay nito. Nais niya sanang 
lapitan ang ama upang paalalahanan ngunit naisip niya kung bibigyan 
niya ng katuturan ang pangyayari sa pamamagitan ng pagbanggit nito 
sa kanyang ama, ito’y isang paraan na rin ang paggawad ng katotohanan 
sa kanyang nasaksihan. Malupit ang katotohanan ngunit nasa kanya pa 
rin ang pagpapasya kung bibigyan niya ito ng karatapang manatili at 
hayaang mamuhay sa kanyang daigdig. 
 Naiipit sa trapiko sa panulukan ang EDSA at Ayala ang bus 
na kanyang sinasakyan. Malalim pa rin ang kanyang iniisip. “Sino ang 
babaeng nakahubad? Totoo ba siya o kathang isip ko lamang? Putang 
ina…” Inihilig ni Edgar ang ulo niya sa salaming bintana ng bus at 
pinag-masdan ang mga nagaganap sa labas. Hindi siya sumasakay ng 
tren pauwi sa kanila. Nakasanayan na niyang sumakay ng bus simula’t 
sapul na magtrabaho siya sa Makati. Sa bus nakapagpapahinga siya, sa 
bus napag-iisipan niya ang lahat-lahat na hindi niya napagtutuunan ng 
pansin sa ibang lugar, sa bus nakikita niya ang daigdig na nagpa-parada sa 
kanya tulad ng sa pista na hindi niya kailangang umalis sa kinasadlakang 
pananatili, sa bus nakakausap niya ang kanyang sarili. 
 Sabi ng kanyang ina ‘iba’ siya kung ikukumpara sa kanyang 
mga kapatid. Hindi na niya noon tinanong ang kanyang ina kung ano 
ang ibig sabihin ng pagiging ‘iba’ niya sa kanyang mga kapatid. Hindi 
naman ganoon kalalim ang relasyon niya sa kanyang mga magulang. 
Walang siyang natatandaang ibinulalas na galit o anumang marubdob na 
damdamin sa kanyang ina. 
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 Minsan naulinigan niya ang pag-uusap ng kanyang mga 
magulang.
 “Malalim palaging mag-isip ang anak mo.”
 “Ewan sa iyo, Lita, tigilan mo nga ako niyan. Hindi lang palakibo 
ang iyong anak. Hindi ibig sabihin noon e malalim nang mag-isip.”
 “Minsan hindi ko maintindihan ang anak mo. Minsan natatakot 
ako sa kanya…sa kung anong sasabihin niya na baka…baka hindi ko 
maintindihan o kaya’y may sabihin siyang hindi ko matanggap…”
 “Ha? Ewan ko sa iyo, Lita, kung anu-ano ang iyang pinagsasabi 
mo.”
 “Basta natatakot ako sa anak mong iyan…”
  Simula noon lalong siyang napalayo sa ina. Hindi niya mawari 
kung anong dahilan na hindi niya mailapit ang sarili sa ina. Minsan 
nagkakailangan na sila. Tila naging ibang tao na sa kanya si Lita. 
“Ganoon pala ang mangyayari kung malaman mong natatakot sa iyo 
ang isang tao…nagkakaroon ng malalim at malaking guwang sa pagitan 
niyo…”ganoon na lamang niya tinimbang ang lahat-lahat sa pagitang 
nilang mag-ina.
  Humimpil ang bus nang marating nito ang harap ng SM 
Megamall. Tinanaw ni Edgar ang naglalakihang billboards na nakadikit 
sa matataas at malalapad na gusali ng mall. “Kay gandang mga nilalang…
kay gandang pagmasdan…” bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan 
ang mga modelo na inimprenta sa mukha ng naglalakihang mga 
tarpaulin. 
 “Ano ba ang kagandahan?” bulalas ng mama na nasa tabi 
niya. May katandaan na ang mama at nakasuot siya ng maragang de-
kuwelyong polo at may hawak pang maleta na pang-opisina.
 Hindi nakapagsalita si Edgar ngunit tila nabasa ng mama ang 
pagtatanong sa kanyang mukha.
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 “Ang sabi mo kasi ‘Kay gandang mga nilalang at kay gandang 
pagmasdan’ ang mga nasa larawan na nakapaskil sa Megamall. Ngayon 
tinatanong kita, ano nga ba ang kagandahan?”
 Nagimbal si Edgar sa mga salitang binitiwan ng mama. “Teka, 
wala akong sinasabing ganoon!”
 “Hindi mo nga sinasabi pero iniisip mo.”
 “Nababasa mo ang isip ko?” Nais na sanang tumayo ni Edgar at 
lumipat ng ibang upuan. Binalot ng takot ang katawan niya. Sa paanong 
paraang nalalaman ng mamang ito ang kanyang iniisip. 
 “Huwag kang mabahala, Edgar. Hindi ako masamang tao. Isa 
lang akong makata.”
 “Kung hindi ka masama paanong…paanong wala na akong 
maitatago sa iyo?”
 “Wala ka talagang maitatago sa akin. At dahil doon hindi na ako 
masama. Kung masama ako may mga bagay akong hindi nalalaman sa 
iyo. Halimbawa ang iyong ina, ang iyong ama, at ang iyong mga naging 
kapatid maging ang iyong asawa.”
 Napayukod si Edgar. Tumatagaktak na ang pawis niya sa sentido 
at tila nagiging maalinsangan na ang panahon sa lungsod na iyon na 
pinaglakagan sa kanya. 
 “Ikaw ang masama, Edgar. Binibigyan mo ng mga motibo ang 
mga tao sa pag-iisip nila tungkol sa iyo dahil hindi mo naman binubuksan 
ang sarili mo sa kanila. Kaninang umaga may ‘nasilip’ ka sa daigdig…sa 
kung saan ka nagtatrabaho tama ba ako?”
 “Nasilip? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ewan.”
 “Nakita mo ang kahubdan ng buhay. May isang nagpakita sa iyo 
ng kanyang sarili. Iyon ay isang katapangan.”
 Naisip ni Edgar ang babaeng nakahubad sa tabi ng fountain sa 
Greenbelt. 
 “Tama. Siya nga…siya nga…”
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 Tumayo ang mama at pumara sa konduktor. Naiwang nakanganga 
sa pagtataka si Edgar. Ni hindi nagtapon ng lingon-likod kay Edgar ang 
mama. Isiniksik niya ang sarili niya sa upuan . Tinanaw niya ang mga tao 
sa ibaba ng bus na naghihintay sa kung ano, ang mga bahay at gusali na 
nadadaanan.  Kada-adlaw niyang tinatahak ang rutang iyon pero parang 
kada-adlaw na nagbibihis ang lungsod. Namamanhid ang kanang kamay 
niya. Hindi niya maigalaw. Ganito palagi ang nangyayari sa kanya kapag 
binabagabag ng matinding damdamin halimbawa ng galit, takot, maging 
kabiguan sa pag-ibig. Sa paanong paraan may nakababasa ng kanyang 
isipan? Sa paanong paaran pa itatago ang kanyang sarili sa daigdig 
kung may estrangherong nakakapasok sa pinakamalalim na bahagi ng 
kanyang pagkatao? Namalayan na lamang ni Edgar ang kanyang sarili 
na nakababa na pala siya ng bus at naglalakad papasok sa kanilang bahay.
 “Pagod ka naman sa trabaho ha, Edgar?” salubong sa kanya ni 
Lita. 
 Huminto panandali sa Edgar at humarap sa kanyang ina. 
Matagal silang nagkatitigan ni Lita. Yumuko na lamang siya at pumasok 
sa kanilang silid. Naiwan si Lita na nakatayo at punong-puno ng 
pagtatanong. Hindi na napigilan ni Lita ang tumulong mga luha at 
mainit na bumaybay sa kanyang mga pisngi. Hindi na niya talaga kilala 
ang lalaking iniluwal ng sariling katawan. Sa simula’y paghikbi lamang 
hanggang sa nagtuloy-tuloy siyang humagulgol. 
 Naririnig pa ni Edgar mula sa kanyang higaan ang ingay ng 
kanyang ina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naisip niya, mamaya, 
pagdating ng kanyang ama, sa pagdating ni Lipoy ipaaalam na niya sa 
kanyang mga magulang na nais na niyang mamatay. Nais na niyang 
tapusin ang pag-asa sa hindi dumarating na pagkakataon.
 Ngunit ang hindi alam ni Edgar, na sa lungsod na iyon na 
pinaglagakan sa kanya, nasa kamay palagi ng pagkakataon ang lahat ng 
pagpapasiya. 
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