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Patikim ng Patalim 
 

Dahil ang talas ng panulat 

ay siyang punyal na kikitil 

sa kawalang pakialam 

  

at ang patalim sa pahina 

ang mag-uumpisa ng pag-ukit, 

ng mga hinagap na hihiwa, 

ng mga salitang uugat, 

ng mga tugmaang tutuklap, 

at mga bersong bubunot 

sa inuutong utak sa ulo 

  

hanggang ganap na matanggal 

(kirot man ang katumbas) 

ang pinunlang pagkabobo 

dahil sa 

  

microchip na itinanim ng estado. 
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Mula sa mga kapwa makata, manggagawang pangkultura, 

aktibista, edukador at kung sinu-sino pang nahagip ng paki-usap sa 

peysbuk sa pag-aapura ng sabik-sa-pagkakalathalang mga kataga:  
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“Dalawang makalumang sandata ang puno't pabalat nitong koleksyon, ang 

punyal at pluma na matagal nang pinagsasabong sa kalooban ng makata. 

Pinagsanib ang mga ito ni G. Gonzales at iniumang sa sistemang hindi 

nagbabago sa kabila ng patong-patong na henerasyon ng pare-parehong mukha 

sa mga puwesto, sa mga kataksilang nagpapalit lamang ng barong, sa mga 

hidwaang hindi pa maaaring matapos. Gayumpaman, saklaw ng kabatiran at 

pananalinghaga ng ating makata ang mga banyagang himig, mga 

kasinungalingang brand new, mga balatkayo ng social networking sites at pop 

culture. Hagip ng mga hinagap ni G. Gonzales ang sari-saring pandidiskaril sa 

katuwiran. Sa aking palagay, kung gayon, sinisikap sa mga tulang ito ang 

patuloy na paghasa ng kamalayan ng makata at mambabasa, ng disiplinang 

hahantong sa araw kung kailan "ang mga praktika ay bahagi na ng paghinga." 

-Prof. Dennis Aguinaldo, Head, Literature Division,                                     

Department of Humanities, U.P. Los Baños 

“Malaki ang diprensya ni Roge sa maraming nagsulputang FB 

poets at wannabees. Naramdaman malamang ng mga mapanuri 

kung paano nagsasalakayan ang peti-b tendencies at ND line sa 

mga akda niya. Yun ang diprensya, puro talak-peti-burges ang tula 

ng iba pang makata. Malaki talaga ang diprensya ni Roge. Hindi 

dahil dispalinghado siya.” 

-Axel Pinpin 

“Bakit nga ba kailangang maging matalas, hanggang sa ngayon ng ating panulat? Ang 

mga tulang nasa Plumang Punyal ang tugon ni Rogene Gonzales kung bakit. Sa 

panahong desentisado na ang makata at laging sinasabing naririndi na sa ingay ng 

kalsada, ngunit kaydaling magposturang radikal at lumalaban sa harap ng madla, 

ipinapaalala sa atin ni Gonzales sa kanyang panitik ang mataimtim ngunit mabagsik 

na tinig ng pakikibaka, tumatawid mula personal hanggang kolektibo, mula pagkabata 

hanggang pagtanda, at higit sa lahat, walang pag-aalinlangan sa pagpupuslit sa pagitan 

ng mga linya ng mga nakasusugat na talinhaga.” 

-Prof. Carlos M. Piocos III, Palanca Awardee, May-akda ng Corpus  
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“Pagsasalikop ng samutsaring usaping pansarili at pambayan;  salimbayan 

ng pilosopiya, polemika, at retorika ng pag-igpaw sa sarili at 

pakikisangkot; pintig ng puso at utak na ikinamada sa tradisyunal at 

modernong hurno ng pagtula -- mahigpit ang babala ng Plumang Punyal sa 

mga makata: may daigdig sa labas ng ginhawa ng dighay at luwalhati ng 

orgasmong hinulma ng tubo at kapital.” 

-Prof. Emmanuel V. Dumlao, Palanca Awardee,                                                                                           

Filipino Division, Department of Humanities, CAS, U.P. Los Baños 
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"Parang hindi nauubusan ng salita si Roge sa haba ng kanyang 

mga tula (compliment ito). Sa sampung tula na pinapaskil araw-

araw ng mga makata sa Facebook, mga tatlo lang yung hindi ko 

kinatatamarang basahin- isa sa tatlo yung sa kanya." 

-Rustum Casia, miyembro ng Kilometer 64,  

tirador ng tinola, hater ni Vice Ganda 

 

 

“Ang pagtula at pagprosa ay hindi lamang paghuli at pagsisinulid 

ng mga salita sa isang telang-papel o digital na papel tulad ng sa 

cellphone at computer. Ito'y paghuli at pagsisinulid ng mga 

namamasdan at nadarama sa isang pangkalahatang pampolitika, 

pang-ekonomiya at pangkulturang programa ng pagpapalaya. Ang 

mga tula at prosa sa koleksyong ito ni Roge Gonzales ay aktwal na 

pagsasapapel ng mga komentaryo at transgresibong kaisipan ng 

isang makatang kuwentista sa panahon ng mabilis na pagpagaspas 

ng ininternet na panahon.” 

-Prof. Mykel Andrada, Departamento ng Filipino at Panitikan ng 

Pilipinas, U.P. Diliman 

 

 

"Kung ipanlalaban sa Fliptop ang mga hagod at bitaw ng mga 

tula ni Rogene. Sigurado akong matutulala sila. Ang rebuttal, 

wordplay, multi-rapidong banat at atake na makikita sa 

koleksyong ito, maluluma si Loonie at Smugglaz." 

 

-Emmanuel G. Halabaso Jr., Guro sa Pampublikong 

Paaralan, Miyembro ng Kilometer 64 Poetry Collective, 

Frustrated Fliptop Emcee at Adik sa Fb 
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“Pagkat ang mga linya'y linyado,  

ang imahe ay hango sa tao't makatao,  

Ang tula'y nagiging tulay ng pagbabago. 

Sa pagbasa napaisip bigla,  

pano ka nga ba magbubuklat nitong pahina,  

diba pakaliwa?” 

-Pol Torrente, bokalista ng nag-iisang progressive boyband, Plagpul 

“Sari-sari ang lunsaran ng mga tula ni Rogene mula sa relo, yosi, silid-aralan… 
at ketchup; mga lugar at mga tao. Ngunit higit na natampok ang higpit ng 

kanyang kapit sa pambansa demokratikong pakikibaka kaysa magpatianod sa 

kumunoy ng peti-burgesyang muni at prehuwisyo. 

Kasintalim ng kanyang mga kataga ang kanyang komentaryo sa panlipunang 

kalagayan. Hindi lang “usapang laway” ang mga tula kundi kritisismo sa 

dominyon ng imperyalismong US sa daigdig. Sa huli, tila bandilang 

iwinawagayway ang solusyon sa lahat ng pasakit sa sambayanan”. 

 

-Mark Angeles, miyembro ng Kilometer 64, dating VP for Luzon ng CEGP 

 

“ASTEG! Magbabasag ako                                                          

ng alkansya para dito!” 

-Allan Jay Javier, CEGP Palawan Chairperson,  

Tubbataha opinionmaker, Derek Ramsay look-alike 

iv 

“You work it! Go bestie!” 

-Moi Villanueva, Instructor,  

Department of Humanities, CAS, UP Los Baños,                                      

Tyra Banks of the Philippines 
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“Tang-ina mo! Gago! Pakyu!” 

-Retired Maj. Gen. Jovito Palparan,                    

Berdugo ng Mamamayan, Hari ng Tagu-taguan  

“This is preposterous and a down-right communist propaganda! 

The President will not tolerate such insurgent poetry!” 

-Abigail Valte, Opisyal na Taga-dila ng Dilaw na Rehimen, 

Sizzling Saguitarius, Allergic to slums and shanties  

“I really like the entry on vampires, it speaks much of how litte brown men 

can be so shallow with my works. I recommend this to all Filipino 

Twighlight fans!” 

-Stephenie Meyer, future scriptwriter of Shake Rattle and Roll MMDCXII, 

female vocalist ni John Mayer (?) 

“Your Honor, this is exactly my point why we need the Anti-Cybercrime Law! 

Para pigilan ang mga hinayupak na makatang tulad nito na magkalat ng 

paninirang-puri sa internet!” 

-Senator Vicente "Tito" Castelo Sotto III ,                                                                       

Opisyal na photocopy machine ng Estado,                                                                

Host ng noon-time show na pinapaasa ang masa                                                        

sa mumong ninakaw din mula sa kanilang bulsa 

“This is just MAGIC! How does he do it?” 

-J.K. Rowling, author of the Harry Potter series,                     

Filthy-Muggle-mud-blood! *spit*, sister of J.R R. Tolkien (?) 

“Plumang Punyal? HOLY COW! I rest my case and gladly resign knowing 

this promising writer will continue the cause of Lord Jesus Christ. Amen?” 

-Pope Benedict XVI upon announcement of his decision to resign as pope        

at Saint Peter’s Square, Vatican City 

“Title palang tula na! San ka pa?” 

-Gat. Jose P. Rizal, Pambansang Bayani ng bansang 

tinakdaan ng kolonyal na kaisipan at kaayusang maka-U.S. 
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Kontra-copyright © 2013 

ni Rogene A. Gonzales 

 

Hindi pinagmamay-arian ng makata ang mga kataga, mula ang mga ito sa pagkatuto at 

pakikisalamuha sa masa. Hinihikayat ang lahat na maging agresibo sa pagpapakalat ng 

mga akdang ito, maaaring gamitin o kopyahin sa anumang paraan, ibigay na halimbawa 

sa loob at labas ng klase, gamitin sa gawaing edukasyon at propaganda at/o gamitin sa 

pangkulturang pagtatanghal ang mga akda kahit walang pahintulot ng may-akda basta’t 

tiyaking maibigay ang kaukulang pagkilala sa may-akda at sa aklat. 

 

 

 

 

 

 

 

Disenyo ng pabalat at mga dibuho ni Sheryl Garcia (Watercolour pencil on paper) 

Virtual caricature ng may-akda ni Santiago Balase  

Dibuho ng mikropono mula sa http://www.timgossconsulting.com/watercolors/wp-

content/uploads/2010/03/microphone.jpg 

Magdamagang nilay-out sa magdamagan ding saliw ng mga kanta ng mga makabayang 

musikerong Alay Sining, Plagpul, Bobby Balingit, Salidummay, Joel Malabanan, The 

Axel Pinpin Propaganda Machine, The Jerks, Dong Abay at From Monument to Masses  

Inilathala at ipinamahagi ni Rogene A. Gonzales 

email: plumangpunyal@gmail.com 

MALAKOLONYAL AT MALAPYUDAL NA PILIPINAS 

http://www.timgossconsulting.com/watercolors/wp-content/uploads/2010/03/microphone.jpg
http://www.timgossconsulting.com/watercolors/wp-content/uploads/2010/03/microphone.jpg
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Walang pagtakas sa pagkaskas ng panghawi          

at panghiwa sa gaspang ng hinagod na balat ng 

humahagulgol na hasaan ng welga ng mga dila       

at wagayway ng mga bandila sa lansangan 

(Paunang Salita at Pasasalamat para sa unang bersyon ng koleksyon) 

Kailangan kong magpaliwanag. 

Magpaliwanag sa thesis adviser ko na si Dr. Pamela Custodio kung bakit ito pa ang inuna 

ko (kaya't nai-imagine ko na ang kanyang reaksyon at komento ng "Balak mo ba 

talagang grumaduate ngayong semestre?"). Kaya't kasabay ng paunang salita ay paunang 

paumanhin (sa panahon at hindi sa nilalaman) sa kanya at pasasalamat na rin sa pag-

unawa.  

Subalit tulad ng iba pang kaganapan, tinutulak tayo ng kalagayan at palasak mang sabihin 

ngunit tumpak pa rin: walang makatang isinisilang sa kaginhawaan, pinapanday siya sa 

piling ng pagpapasya at pag-igpaw sa mga pang-araw-araw na kontradiksyon ng sarili, 

kapwa at kanyang lipunan. At sa tingin ko wala nang ibang mas hinog na pagkakataon 

upang maisilang ang koleksyon ng mga tula at dagli na ito - kundi ngayon, tulad ng 

sinabi ni Zack de la Rocha ng Rage Against The Machine sa kanilang kantang Guerilla 

Radio: “What better place than here, what better time than now?” 

Ang pamagat ng koleksyon ng tula ay isang wordplay na nagmula sa mantra ng UPLB 

Writers' Club na "Sharp enough to stab" (makikita dito ang isang kamay na mahigpit ang 

kapit at nakaposisyon ang matalim na pluma na waring may sasaksaking alagad ng 

kasamaan). Malaki ang inambag ng UPWC kasama na ang UPLB Perspective (opisyal na 

pahayagang pangkampus) sa pag-mature ng aking panulat (mula sa personal na mga 

angas at ka-emohan tungo sa mga paksang pulitikal at makabuluhan). 

Noong Disyembre 2012, orihinal na konsepto ng koleksyong ito ay patungkol lamang 

dapat sa Lakbayan ng Mamamayan ng Timog Katagalugan Para sa Karapatang Pantao 

kung saan sa loob ng isang linggo (bilang paggunita sa 64
th

 Anniversary of the Universal 

Declaration of Human Rights) ay nagmartsa mula sa kani-kanilang mga probinsya ng 

Southern Tagalog tungong Mendiola ang mga magsasaka, manggagawa, kabataan 

kasama ang mga kamag-anak ng mga biktima ng pampulitikang panunupil at iba pang 
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sektor upang singilin ang Noynoying government sa kanilang bloody human rights 

record. Bilang bahagi ng College Editors Guild of the Philippines (CEGP), madalas 

akong nagvovolunteer (kapalit ng yosi, tinapay at sopdrinks) sa Media Team ng mga 

malakihang kilos-protesta, kaya't pasasalamat kay Axel Pinpin ng KASAMA-TK sa lahat 

ng porma ng payo sa kung ano ang nararapat na oryentasyon at paraan ng panulat (ng 

press release at tula) lalo na ang pagpapaunawa ng punto na ang tunay na makata ay 

dapat sa dapat nakauna ang pagbabago ng kapaligiran ng kinakatha (sa konkretong 

kalagayan) at hindi nagpapakulong sa salita lamang bilang pag-aambag sa pagiging 

panlipunang konsensiya. 

Grinupo ko ang mga akda batay sa kanilang inherent logical coherence (whatever that 

means). Pero unresolved pa rin ako as of press time sa tamang pagkakapwesto ng ilan, 

dahil may overlapping factors din. 

Ang Mula sa Kinagisingang Kinagisnang Mundo ay patungkol sa mga comfort zones, 

sa sariling mga multo na bumubulabog sa atin sa oras ng pagpapahinga at mga puwang 

ng sandali ng pag-iisa. Tulad ng nais isalaysay ng makina ng mahika sa tulang Sa 

Lumang Kwarto, nagsayang ako ng isang buwan dahil sa pagiging adik (read: 

HARDCORE RAKK ADIK!) ko sa larong DOTA 2 at Diablo 3 (level 60 Barbarian, 

level 60 Wizard palag ka?) at tanging panghihinayang ang naging kapalit sa nawaglit na 

mga panahon. Recurring din ang aking yumaong diabetic na ama sa dalawang akda 

kasabay na dito ang (aminadong) katakawan ko sa pagkain na nagluwal ng doseng 

tanaga.  

Pasasalamat kay Tata Pido Gonzales (na kinokonsidera kong kamag-anak ko sa diwa 

kahit magka-apelyido lang talaga kami) na siyang “matandang aktibista” na sumagot sa 

tanong ko noong Lakbayan ng 2009, habang nagkakaroon ng diskusyon sa pagkakaupo at 

saglit na pahinga sa carpet grass ng isang pansamantalang tinuluyang seminaryo sa 

Maynila. Awe inspiring din ang mga diskurso patungkol sa pilit pinapalimot na 

kasaysayan ng Pilipinas sa Facebook Group na BanlawKasaysayan (add niyo to!) kaya’t 

nakapagsulat ng Coca-cola sponsored na tula. 

Isang eksperimento din sa akin na iangat at ipakita ang umiiral na sistema sa naranasang 

matinding lagnat at kabadtripan sa laganap na Kanluraning mga teorya sa loob ng klase. 

Sa kalauna’y upang malutas ang panlipunang trahediya’y kailangan ng malalim at 

kagya’t na pagpapasya, tulad ng lagi kong ibinabahagi sa mga personal na 

nakakakwentuhan: isang esksena matapos ang relief mission sa liblib na lugar sa Tanay, 

Rizal para sa mga sinalanta ng bagyong Ondoy. Tinitigan ako, sa kabila at lalim ng 
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itinitayong Laiban Dam sa lugar ng mga katutubo, at ipinahiwatig ng hindi lumuluhang 

mata ng isang matandang babae na Dumagat ang nararapat na tungkulin na tugunan ang 

pangangailangan: “Bakit nila nilunod ang mga pananim na aming kabuhayan? Bakit nila 

kinitil ang aming alagang hayop sa kabundukan?” 

At tulad ng iba pang makata na umiibig, ang Inasukalang Pangarap ng Inaasam na 

Pag-ibig ay isang full section devoted solely for some poems that I oh-so-hope-are-not-

so-futile in attempting to make verses out of the versus of viruses out of this world, world 

that should be full of LOVE instead of exploitation goddamit! (galit-agit?) Kaya samu’t 

saring pag-ibig ang magiging paksa dito: pag-ibig sa pag-ibig (meta-meta?), pag-ibig sa 

panulat, sa pagkasabik ng mga sandali, sa musika, sa masa at siyempre, pag-ibig sa pag-

cherish sa (ahem!) alam mo na ‘yun! (turo sa tuktok ng bundok) dahil sabi nga ng 

matandang Instik na walang kinalaman sa Scarborough: LOVE is WAR! (People’s War 

to be more precise.) 

Buckle your seatbelts! dahil mahaba-haba ang biyahe ng Paghahanap ng Kabuluhan ng 

mga Kalye at Biyahe at Mga Tala at Tali ng Dali-daling Dagliang Dalita. Karamihan 

dito ay aktwal na isinulat o naconceptualize habang nasa biyahe o pagnamnam sa 

kasalukuyang kinalulugarang paghihintay– at may katangian ng pananalangin sa pagitan 

ng pag-iisip at pag-idlip, ilan din ay isinulat sa kapanahunan ng Pasko. Tulad ng 

kwentuhan namin ni Prof. Mykel Andrada sa mga teknik ng panulat ni Jose F. Lacaba (na 

nagdadala pa ng index cards sa kanyang paglalakbay), malaking impluwensiya at 

huwaran din si Lacaba sa usapin ng paggamit ng simpleng mga salita sa panulaan 

(maraming salamat kay Sugar Rose “Mommy Shue” Sabordo sa pagpapahiram ng kopya 

ng Kung Baga sa Bigas). 

Sa loob ng mga gusali at labas na lansangan man, sinubukan kong hanapin sa mga siwang 

ng eskinita’t mukha ng tulalang mga commuter ang pruweba ng pagiging malakolonyal at 

malapyudal ng ating lipunan (Duh?! Hindi pa ba kumbinsido na MKMP pa rin tayo?) Sa 

huli’t huli ng mga dagli ay magbibigay pugay ang mga kataga sa mga makata at 

kwentistang nagbigay kabuluhan sa makabayang panulaan at patuloy na paghulma ng 

kasalukuyang panitikan Pilipino at ang mas nararapat na tono ng paghamon sa mga 

manunulat na maging mapangahas sa pagkritiko sa estado. Taos-pusong pasasalamat kay 

Amang Jun Cruz Reyes na siyang pinapatungkulan sa Payo ng matandang kwentista at 

nang nagkomento sa Facebook page ng “Tuloy-tuloy lang sa pagtagay [ng paggawa ng 

mga akda]!” ay siyang naging hudyat na kulumpunin na bilang isang koleksyon ang 

tinititigan niyo ngayon.  
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Pero bago makalahati ang biyahe ay magstop-over muna tayo mamaya sa isang restaurant 

sa gitna ng hi-way upang makatikim ng ibang putahe ng panulaan kasama ang              

Mga Panauhing Makata: Interlude Muna sa Musika ng mga Tugma, Nag-eenjoy ba? 

(parang videoke lang no?) mula sa mga kaibigan sa iba’t-ibang pamantasan. 

At sa paglalahad ng mga naunang bahagi, lahat ng ito’y lulundo sa kawastuhan ng 

protesta sa Yapak at Yakap ng Prinsipyo ng Martsa. Karamihan dito ay mga tula na 

isinulat bilang parangal at pagsingil ng hustisiya para sa mga kinitil ng nagdaan at 

nagpapatuloy na marahas na rehimen dahil sa mga kontra-insurhensiyang programa. 

Kabilang dito ang mga naging biktima ng Maguindanao Massacre, Mendiola Massacre, 

mamamahayag na si Dr. Gerry Ortega, lider-aktibista ng rehiyon na sina Eden 

Marcellana, Ka Fort, Lester Barrientos, Arman Arbarillo at marami pang iba. Bahagi din 

ng pinapanawagan ng mga berso ang pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal tulad nila 

Darwin Liwag, Maricon Montajes, Eduardo Serrano at daan-daan pa. (Sa paglalathala ng 

koleksyong ito ay malaya na si Ericson Acosta. Yebah! Apir! Astig!)  

Ingatan ang huling bahagi ng Lagom, dahil baka magliyab ang mga pahina sa singaw ng 

mga salita kapag inilapit sa gasera dahil sa kinikimkim na galit ng mamamayan.  

At dito na ako magsisimulang magpasalamat: Maraming salamat kay Sheryl Garcia ng 

Guni-guri Kolektib para sa disenyo ng pabalat at mga dibuho. Kay Santiage Balase ng 

The Legacy para sa likot ng mouse upang malikha ang caricature ng may megaphone na 

sarili. Gayun din sa Kilometer 64 Poetry Collective, kina Rustum Casia, Mark Angeles, 

Pia Montalban at iba pa (na hindi ko na mababanggit). 

Kay Abi, Mayk, Seb, JM, Ramon at Paul: fist-bump mga kapatid! Salamat sa inyong mga 

kontribusyon! Nawa’y magpatuloy pa ang ating walang takot na pagsusulat at pagsisilbi 

sa kapwa estudyante at ibang sektor sa labas ng paaralan.  

At sa iba pang mga sumisibol na manunulat at artista sa larangan ng iba’t-ibang 

probinsya, kina Yzah, Marian, Bangs, Diego, Feleo, Princess, Papat, Jules, Mike, Kaye, 

Kalagz, Jomari, Genesis, NJ, Ala, April, Mitch, JP, JC, Markus, Crissy, Allan, Froi, Sev, 

Arjay, Abby, Lyle at sa iba pang miyembro ng UPLB Writers’ Club, Karma Kolektib, 

Teatro Umalohokan, UPLB Perspective, The Lizette, The Gazette, UPHL Gazette, The 

Spark, The Legacy, The Searcher, The Harrow, The Pioneer, MSCians, Heraldo Filipino 

at lahat ng nahahagip ng talinghaga at nagtitiyagang magbasa sa sapot ng mga likes, 

shares, tags at posts: Kayo ang nagsilbi at nagsisilbing higit na papalalim na inspirasyon 

upang busisiin ng diwa ang pag-aarmas sa pluma para baguhin ang lipunan at upang 

lalong (CEGP chant) sumulong, sumulat, manindigan at magmulat. Patuloy nating iguhit 
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ang makabayan, makamasa at siyentipikong kultura (dahil wala namang ibang mas 

matinong alternatibo diba?) 

Sa mga naging at nagiging tagapayo (at kahit medyo short notice ang paglapit hinggil sa 

mga akdang ito): Prof. Dennis Aguinaldo, Prof. Emmanual Dumlao, Prof. Raegan 

Maiquez at Prof. Carlos Piocos III, maraming salamat sa inyong mga puna at walang 

sawang suporta sa mga bagong makata. 

Sa iba pang mga kasama mula sa Kabataan Partylist, CEGP, NUSP, Anakbayan, LFS, 

Southern Tagalog Exposure, Samahan ng Kabataan Para sa Bayan, Akbayan-Youth 

(YAKK Joke lang, hindi no!) kina Bubu, Binsent, Pura, Lyn, Eric, Bucay, Laurence, 

Kikay, Mickey, Mikel, Cathy, Third, CR, Moi, Jownel, Carla, Libby (kasama na si 

Badong at Bulan), Pau at kay kasamang paborito ang magluto ng Pesto bilang pansuyo sa 

nagugulumihanang segundo – you know our very urgent task! STP! STR lang mga 

besties! 

At sa minamahal kong Kuya Arjay at Mommy, para sa inyo rin ito – salamat sa inyong 

pagtanggap sa anumang pagkukulang ng pagiging kapatid at anak. Naalala ko dati ang 

sinabi ni Daddy hingil sa mga tunay na mga bayani sa ating bayan– siya ngayon ang higit 

na nagpapatunay ng pagiging bayani sa loob ng ating pamilya dahil sa iniwan niyang mga 

aral at alaala. 

Sa lahat ng mambabasa na hindi ko kilala: Maraming salamat sa inyong pagtangkilik! 

Bukas ang anumang parte ng koleksyong ito sa inyong kritismo at suhestiyon upang mas 

lalong mapaunlad pa ang paraan at pagpapaunawa ng mga salita. Maaaring magpost sa 

wall ng Facebook page ng Plumang Punyal: https://www.facebook.com/PlumangPunyal 

o mag-email sa plumangpunyal@gmail.com.  

O siya! Tama na ang sobraang habang paliwanag! Alam kong kating-kati na kayong 

magbasa ng talinghaga, kaya kamutin na ang kanang kamay (o kaliwa kung kaliwete 

kayo) at go! (Para sa may softcopy) i-push na ‘yang mouse na ‘yan pasulong!  O (para sa 

may hardcopy) i-push na ‘yang pahinang ‘yan pakaliwa! 

Rogene A. Gonzales 

Pebrero 8, 2013  

Kuta ng maraming nagpapakamatay para sa pag-ibig (literal at metaporikal man) 

Unibersidad ng Pilipinas Los Baños 
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“Para kay Daddy 
 

na ngayo'y bumibirit 

ng paboritong Imagine sa videoke 

habang naka-dekwatro 

at ka-inuman si John Lennon 

ng lapad ng lambanog at bote ng brandy; 

 

at sa kataasan ng inabot na pangarap 

ng pagkapantay-pantay ng lahat 

sa walang-kulimlim na mga kaulapan 

ay ka-yosihan at ka-talakayan 

ng mga biro at balita, 

habang nangungumpisal 

(sa pagtitig sa paanang lupa) 

sa matamis na inalmusal, 

kasama sina 

Dolphy, 

Gerry Ortega, 

Heath Ledger, 
 

at Ka Roger.” 
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Unang Hati: 

Mula sa Kinagisingang  

Kinagisnang Mundo 
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Sa Lumang Kwarto 

 

Babatiin ka ng lumang kwarto 

ng buong galak, tulad ng kaibigang yayakap 

mula sa nagugulumihanang pagkapagod, 

sasalubungan ng lahat ng suhestiyon 

ng proseso’t paraan ng pagpapahinga: 

Paghiga sa kaulapan ng gabi 

ng umiistambay na mga unan; 

pag-idlip ng bahagya sa gabay ng katawan 

ng pinatandang kumot sa bawat takip-silim;  

pagtitig sa dingding ng sinisilang na mga hele 

ng sanggol ng pagmumuni-muni sa araw. 

  

Aakitin ka ng lumang kwarto 

sa lahat ng bagay na kakaiba at bago, 

sa kinalimutang panlasa ng karanasan ng meryenda, 

sa kinaligtaang pandama sa eksena ng pelikula 

at amoy ng naglalamat na kaluluwa 

sa pawisang koleksyon ng gamit na damit: 

Bagong sandali (ng kung anong kababalaghan), 

bagong libangan (ng makina ng mahika), 

bagong pag-unawa (ng mga alaalang iniwan sa binuksan- 
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sinarang drawer). 

  

Pakakainin ka ng lumang kwarto 

ng tira-tirang piraso ng inabong pangako, 

ng panghihinayang sa hindi nasubaybayang 

serye ng mga pangarap ng binoteng mensahe, 

ng pag-aalinlangan sa pagsukli ng sulat 

sa mga pandiwang hindi makaalpas 

sa pagiging ganap higit sa salita. 

  

(Bubuksan ang bintana 

at makikita ang lahat ng pader 

na pinangalanan nang ang simento’y 

sariwa at bukas sa paghulma 

ng pangmarkang daliri sa tanong: 

Nakatatak dito, sa ganitong petsa, 

sa ganitong lugar, sa ganitong oras, 

minuto’t segundo ng di-binabanggit 

ngunit laging-sukbit-sa-isip na ngalan, 

sinaulong-ngalan-ngunit nasaan? 

Nasaan nang mga pagkakataong kinailangan 

ng bagong pinturang butiki lamang 

ang nakapagpinta ng paliwanag 

3 
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sa pagsitsit, tanging mga kuliglig 

ang nagpatugtog ng agunyas 

ng hinihintay na pagdating?) 

  

Lalamunin ka ng lumang kwarto 

sa lahat ng kinatatakutang kahibangan, 

sa lahat ng itinatakwil na imahen ng sarili: 

Pagkabilanggo sa pag-iwas sa tungkulin, 

pagtangka ng pagtakas sa labas 

ng kaingayan ng sandali 

ng katahimikan ng mga pasya. 

At unti-unti ang mga dingding 

ay poporma ng mga letra 

mula sa natuyong dinaluyan 

ng lumang luha ng ulan 

sa lumang paalala ng pader 

ng lumang kaibigang kwarto, 

at bigla-bigla ang bulungan 

(ng debateng kanina lamang ay pinag-iisipian) 

ng di makilalang mga boses: 

Huwag nang umalis! Kalimutan ang pag-alis! 

Huwag nang lumimot! Limutin ang bawat nililimot! 

  

4 
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Sa lumang kwarto, kailangang maturuan 

at matutunan ng sarili kung paano 

ito lilisanin, kung kailan 

lamang dapat bumalik, kung ilan 

ang panahong ipagkakaloob 

sa loob, dahil kung hindi, 

kung hindi, naku, na 

-ku, maraming masa- 

sayang, at sasayangin ng a- 

pat na sulok ng agam 

-agam sa pagkasa- 

yang ang lahat ng dinat- 

nan at naunang pinag- 

paguran, pinag- 

pawisan, pinag- 

nilayan ng lalim 

 

(sa labas ng silid 

ng nagpapaluma sa sariling 

lumang kwarto). 
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Ang Ikalimang Panaginip 

 

Magsisimula ito sa kwarto, 

ang pamilyar na kahon ng ekspresyon 

ng mga pangarap sa magkaibang panahon 

at mga panalangin ng musmos 

sa pagtapos ng pagtulog at pagbangon. 

  

Magbubuklat ang mga eksena, 

tulad ng pagbubukas ng balikbayan-box, 

halungkat ang samu't-saring tsokolate't laruan 

na unti-unting manunuot ang tamis at pait, 

naghahalong mga ngiti at luhang kumakapit sa pisngi. 

  

Magigising ang diwa 

sa pagkakahabi ng mga pangamba, 

sa gilid ng kama at bingit ng bangin 

sa simoy ng mabagsik na dagat at payapang ulap: 

pipitik ang katiyakan ng buhay at pakiramdam 

  

tulad ng paglapag ng eroplano. 
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Magkakaroon ng mga boses, 

sa sandaling maaalala ang paghinga, 

at bibilis ang mga segundo, 

kukumpas sa pagkaubos ng oras 

at papatak sa pagitan ng kahapon at bukas. 

  

Magpapakilala ang una, 

sa sinapupunan 

ng mga tanong 

at sagot. 

  

At ang ikalawa'y 

ang magsisilbing iisa, 

sa pagsindi sa kamalayan, 

  

sa pagtipa ng gitara 

maririnig ang iyong tinig 

ng blankong nagsusumamong buntong-hininga  

sa iyong bibig: 

  

                "Sana sa tuwina kapiling kita, sa paglikha ng mga awit ng paglaya, 

                sana laging kasama kita, sa pagsasalarawan ng buhay."* 
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      Kailan 

           niyo  

       po 

           natutunang 

      tugtugin 

           ang 

       kantang 

          'yan? --------------------------------------------------------------------------------------      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

*Bahagi ng awitin mula sa Iisa ng Musikang Bayan 
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Pitong Tanaga Para sa Relo ni Tatay* 

 

I. 

Pitik kaliwang pulso, 

hawak bawat segundo, 

ganito ka magturo, 

pagsuot sa oras ko. 

  

II. 

Ikot-ikot saan ba? 

Daliring kinakapa 

eksaktong alaala: 

nagbubuntunghininga. 

  

III. 

Pag-asang kaayusan, 

orasang binibigyan 

ng hiningang espasyo 

ng pagpikit sa puso. 

  

IV. 

Nagmamadali doon 

sa iniwang bagahe 

ng lilipad na kahon, 

kailan ba bakante? 

9 
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V. 

Titigil ng biglaan, 

kapag dugo’y nawalan 

nang bumuhay sa buhay, 

nang pagpatay sa lumbay. 

  

VI. 

Titigan ang numero, 

haplusin pilak nito 

na balat ng salamin: 

tititig pabalik din. 

  

VII. 

Pipigilan ng utos, 

panahong nagpupuyos, 

hahanapin ang payo: 

Tahan, tahan, anak ko. 

______ 

*Alas-otso ng gabi ng Hunyo 25, 2011 namatay ang tatay ng makata sa atake sa puso dahil sa 

kumplikasyon ng diabetis. Mahigit dalawang dekada nagtrabaho si Roberto L. Gonzales Jr. 

bilang OFW sa Saudi Arabia at Qatar. Kasabay ng araw ng pagkamatay ay ika-80 taon na 

anibersaryo ng pagkakatatag sa CEGP at sa oras ding nabanggit ay pabalik ang makata mula 

sa People’s SONA na dinaluhan mula sa lalawigan ng Cavite. Suot ng makata saanman 

magpunta ang pamanang relo ng kanyang tatay.
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Ang Banal na Amen ng Pag-aakala 

 

Tatlong bagay  

ang hindi inaasahang mangyari 

ngayong araw na ika-pito  

(na nagtapos sa kabilugan ng buwan), 

wari bang nagpapaalala 

na hindi kontrolado ang mundo, 

ngunit hindi rin itinatakda ng tadhana  

ang pagdalaw at paggalaw  

ng ganitong mga eksena: 

 

Una sa paggising sa umaga:  

Nakabasag ng baso 

nang maghugas ng mga pinagkainan sa almusal. 

Naganap ito matapos banlawan  

ang lumang kutsilyo  

na halos matanggal na sa hawakan, 

at kasunod ng pagkintab ng tubig sa talim 

ng kailangang-hasaing panghiwa. 

Bago ang trahediya,  

sinigurado muna na wala nang bula  

ang parisukat na kahoy ng tadtad na panangga, 
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at nang isinandal sa itaas na bintana  

ng lababong bakal ang balat: 

Saka nadulas ang papaslang na sangkalan  

(mula sa manipis na sulok na pwesto) 

at parang pison na bumagsak ang kawatan  

sa wala nang kamuang-muang 

at hindi na nakasaklolong 

bunganga at katawan  

ng salamin na pinag-iinuman 

(na dati ring garapon ng palaman). 

Nadurog ang baso,  

nagkalat ng mga piraso, 

nasugat ang daliring pumulot, 

at pinulupot ng dumurang gripo 

ang dugong bumulwak at tinikman  

ng kagat at sipsip ng dilang may isipan. 

Itinapon ang kinalmot na kaba,  

kasama ang bitak-bitak na kristal 

sa nilangaw –sa-bahong basurahan. 

 

Pangalawa sa ginitna sa pagkamulat:  

Nakahulog ng isang-kutsarang kanin  

nang kumain ng tanghalian. 

12 
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Nasayang ang sustansiyang  

hindi nakaabot sa kumalam na tiyan, 

sa pagmamadaling pagdiin 

ng mga nanginig-sa-gutom na daliri 

gamit ang malamig na kutsarang 

hinigop ang init ng umasong sinaing. 

Anong komento ang maririnig 

at anong simangot ang mahihinuha 

sa magsasakang nagpagal upang maani 

ang hinubarang ginintuang aning ginugunita? 

Wala, dahil kasinglasa ng lupa ang dila 

na pinatuyo ng naniningil na pagod 

sa ilalim ng mapagmatyag na mata  

ng tumitinding-tirik na araw. 

 

Pangatlo at panghuli ng inaantok na gabi: 

Nakatapon ng mainit na tsaa 

nang maghapunan kasama ang kapatid 

ng Instik na puting ceramics. 

Nasagi sa pagkuha ng shanghai 

na dumilat sa loob ng plato, 

tila tuso sa pagtumba ng nabanggit 

na lalagyanan ng inumin. 

13 
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Saka nag-panic ang twalya  

ng waiter sa baha sa lamesahan 

at nagsambit ng tulad na kasabihang 

May kailangan pa ba kayo, kamahalan? 

Wala, dahil nilunod na sa pagiging mahal  

ang lahat ng pagkakataong makakain 

ng kasunod na kahapon. 

 

Maraming nakabibiglang pangyayari, 

mga ‘di napapansing pinagkaligtaan, 

at mga segundong nawawaglit sa isipan. 

 

Kaawaan nawa   

ng Ama ng Kaayusan, 

ipagpaumanhin sana 

ng Anak ng Katiyakan. 

At kung kinakailangan, 

saniban ng Espiritu Santo 

ng Pagtitimpi sa Pagkakamali: 

Patawarin, patawarin, patawarin 

nawa ako ng Diyos ng Pag-aalinlangan, 

Patawarin, patawarin, patawarin 

nawa ako ng Mundo ng Katahimikan. 

14 
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Subalit gaano man kaposibleng sabihin 

na hindi sinasadya ang lahat ng ito, 

hindi, hindi ito ang totoo, 

sapagkat lahat ng ito’y lahat 

nang ito’y maging bahagi  

 

ng Katauhan ng Pagkukulang. 
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Isang Dosenang Pinaikling Tanaga ng mga 

Paboritong Ulam, Panghimagas at Merienda  

 

Tocsilog 

Kay ganda ng umaga 

kung tamis ng ngiti niya 

sa almusal kasama! 

 

Ref Cake 

Pinalamig ang tamis 

ng prutas at sorbetes, 

kunteto lang sa labis! 

 

Piniritong Manok 

Pagkabata’y sumapat 

sa malutong na balat 

na kinukurot dapat!  

 

Isaw 

Laman-loob ang hanap 

ng bitukang sumarap 

sa sukang abot-ulap! 
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Pesto 

Halamang kakaiba 

sa sandosenang hibla  

na puno ng oliba! 

 

Silvanas  

Napadaan sa may mall, 

napatakam sa may stall, 

isang mantikilyang ball! 

 

Tenga 

Diringgin ko ang payo 

ng nagtinda sa kanto: 

Isang sawsaw lamang po! 

 

Shawarma 

Binalot ang pipino 

sa mabilog na mundo 

ng bakang sinasanto! 
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Pizza 

Italyanong putahe 

ang dumayo sa kalye 

ng bayang walang nyebe! 

 

Ox Brain 

Anong utak ng lasa, 

may utak din ngumuya? 

-sa isip ng kutsara! 

 

Frozen Yogurt 

Ay anong kamahalan 

ng yelong ginatasan? 

Bilhin na lang sa manman! 

 

Burger 

Kano ang nagpamana, 

dila’y naging banyaga, 

lamon sa alipusta! 

 

18 



Rogene A. Gonzales 

 

 

Ceteris Paribus 
 

Iginuhit sa pisara ng dakilang propesor, 

gamit ang paubos at nagkakalat ng pulbos na piraso ng tsok, 

ang lahat ng likot-pasikot ng pie graphs at charts 

na binudburan ng makesong istatistika ng merkado at produksyon. 

  

Ipinaliwanag sa pinakamahusay na mga termino 

mula sa mga nakatambak na libro sa kanyang de-aircon na kwarto, 

ngumiti at tumawa siya gamit ang mga usong biro at karisma 

na ang kasalukuyang ekonomiya ay hanggang ngayo'y gumagana. 

  

Kukurba ang kanyang mga matang pinahigang ikatlong banyagang letra 

at sasambitin na natural umano ang tendensiya 

na ang lahat ng bagay na nakikipagbuno 

ay kalauna'y magiging balanse ang tagpo. 

  

Ipinunto na ang dulo ng pagtaas ng presyo 

ay tulak lang ng limitadong likas yaman para sa tao 

na walang kinalaman ang iilang labis na nakikinabang 

at ang taumbayan dapat ang umangkop sa kanilang pangangailangan. 

  

Pinalakpakan ang sarili sa pagtanggal ng alikabok 

na nagsipulasan sa kamay na may gintong singsing 
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at ikot ng mga bilog ng perlas ng Silangang 

tinatakan ng Kanluran ang pulso, 

habang ibinibida ang kataga ni Smith na nagdilang Latino. 

  

Ipagyayabang ng dakilang propesor 

ang dakilang karanasan, 

ng dakilang kasaysayang pinagdaanan 

at dakilang pakikibakang umano'y lipas na 

sabay huling hirit ng: Ganyan talaga ang mundo! 

  

Nanahimik ang lahat ng Kabataang Estudyante, 

hindi bumangga, hindi tumunggali, hindi dumibate 

Sa halip: isinubo, nginuya at nilunok ng buong-buo 

ang kinutsarang bulok na ideya. 

  

At habang nagsisilabasan ang mga Iskolar Para sa Bayan 

sa huni ng natapos na espasyo sa bayarang relo 

mula sa tatlong-paang inaanay na silyang nakaupo, 

inilipad ng iniistiff-neck na electric fan  

ang diwa ng tunay na pagkatuto 

kasama ang nakapatong na nag-iisang pahina ng papel 

na nakasulat sa blanko ang sagot sa tanong na 

  

Tama o Mali? 
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Tanong 

 

Pinaikot ng likot ng mga daliri 

ang mga dahon at damong ikinubli 

sa mga aninong aninag 

ang mga pumupuslit ng pahinga 

mula sa buong-linggong  

maghapong lakaran 

sa kalsada. 

 

At sa tirik ng buwan, 

bumbilyang bumukas ang agam-agam 

sa gitna ng talakayan 

ng mga estudyante at magsasaka. 

 

Hinintay ang pagkakataon, 

sa tila pagtipa ng mga talahib, 

tinipon ng mabuti 

ang talasalitaan ng tanong 

na batbat ng kawalan ng kasiguruhan: 

 

Kung kayo po'y makapipili 

mula sa kinahaharap na landas 
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alin sa dalawa: 

 

 buhay na kimi   

 ngunit maginhawa para sa sarili 

 

o buhay na nakikibaka 

ngunit kakambal nito'y  

sakripisyo't pangamba? 

 

------------------------------------------------ 

Sagot 

 

Tinimbang ng matandang aktibista 

ang tugon sa kabataan  

na hangad ang paghawan 

sa kanyang mga alinlangan. 

 

Sinindi't hinithit ang sigarilyong hawak, 

tumindig at humigpit ang kapit  

sa itim na tungkod 

na alalay ang katawang pinanday  

ng daan-libong yapak, 
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Sa pagbigkas ng mga kataga 

gabay ang diwang pinundar at nagpundar 

sa siklab ng mga dekada ng pakikibaka. 

 

Ang mga salita'y paulit-ulit nang inani  

sa lupang iilan ang nagmamay-ari, 

ang kasaguta'y matagal nang nakatanim 

sa kanyang mga ugat 

na daloy ang dugo't pawis  

ng inaliping uri: 

 

Walang pagpipilian ang tulad namin, 

kundi ang lumaban, 

kaysa mamatay nang dilat sa kahangalan. 

 

Walang ibang tinahak at tatahakin 

ang aming mga paa, 

kundi ang landas ng paglaya 

 

na ambag ang bawat paghinga! 
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Dunong 

 

Tahimik si Inang 

na tumitig sa dingding 

ng silid-aralang nakakulumpon 

sa parihabang mesa 

ang may iba't ibang edad 

ngunit iisang diwa. 

  

Kinurot ang kinis 

ng kinauupuang monobloc 

na tila tinutuklap ang nakaimbak 

na labis na halagang inilagak 

ng mga manggagawa 

sa manupaktura. 

  

Tinipa ang tsinelas 

sa sementandong sahig, 

tulad ng pagmarka 

ng libu-libong padyak 

sa pintig ng panawagan 

sa lansangan. 
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At sa pagkunot ng noo, 

itinaas ang brasong 

kulubot ang kutis 

sa pagmamadaling 

                humulagpos 

ng mga kataga mula sa bibig 

ng matandang naging bata 

sa kasabikan ng kasagutan, 

  

tanong na gumuhit 

sa uri at kasaysayan: 

  

          "Anong silbi ng mga may dunong 

                    sa lipunan natin? 

          Gayong sa aming pagtanim at pag-ani  

          upang may laman ang kanilang mga sikmura, 

          at sa paghabi ng kanilang mga kumot 

                    at suot na amerikana; 

          Sila ngayon, silang mga may dunong, 

          ang mga hari't reynang nang-aalipusta 

          dahil ang tingin lamang nila sa amin 

  

                               ay mga tanga?" 
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Buksan Mo* 
 

Nauhaw ako, kaya't dila ay nagturo 

sa lalamunan sa nakabanderang produkto 

na umiral sa bayan ko sa mahigit isang siglo, 

pasmadong kamay ang hahawakan 

sa kinalakal na pinalamig na bote 

na sa pagkawala ng laman ay kinakalakal naman 

ni Manong tuwing umaga sa kalye: 

Sakto lang sa ginhawa, sakto lang sa barya 

ang palitan ng baluktot na bisikleta 

at pilihang piitan sa pilahan  

sa bulok na sistema 

ng kayod dito, kayod doon 

para may pansahog at pampalasa 

ang hapag-kainang may bitak ang pinggan at tasa. 

 

Nauhaw ako, kaya’t bumili dine 

ng isang pantighaw na dalaga ang korte 

ng pinasikat na sopdrinks sa estante: 

Sakto lang sa panlasa, sakto lang sa bulsa 

ang itim na likido na binubuhos sa kanto 

ng pulang marka mula sa sinapupunan ng Amerika. 

 

Nauhaw ako, kaya’t tinanggal ang tansan 

na ginamit sa inukit na dama ng palaruan 
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ng mga musmos na galing sa lumang paaralan: 

Sakto lang sa tuwa, sakto lang para sa bata 

ang kiskis ng kinupit na bakal sa simento 

na pinabitak ng pondo ng apo na pulitiko. 

 

Nauhaw ako, kaya’t binuhos sa niyelong baso, 

ang kumukulong kinarbong init-lamig ng mantika 

na nag-umapaw sa bunganga ng makina sa pabrika: 

sobra sa sakto ang pagod, hindi masasaktuhan sa sahod 

ang manggagawang nag-refill ng iyong bilbil 

na pinataba sa gutom ng pasungalngal na pagkitil. 

 

Nauhaw ako, kaya’t ininom ang inumin 

ng bumubula sa bitukang nagpapabitin 

sa pahinga, sa paghinga, sa pagkatuto, sa pagkatao 

kaya’t sakto lang din sa nauuhaw at nagpipigil na masa 

na sakto nang tanganan ang sinimulang digma 

na magpapalaya sa tubuhan na ibinaon sa lupa, 

magmamanupaktura ng asukal sa lahat ng kusa 

at magbibigay tamis sa bawat umiibig sa diwa. 

 

Kaya’t buksan mo, buksan mo 

Ang iyong isipan, ang iyong hinihibang na isipan 

Sa kanilang tinututa at tinitimbang na kagaguhan at kaguluhan 

at patuloy na pagiging parasitiko sa Perlas ng Silangan. 

 

Kaya’t buksan mo, buksan mo 
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Ang iyong puso, ang iyong nalilitong puso 

Sa dami ng di-mapiliang produkto ng pagiging pasibo, 

Halika’t tuparin natin ang tungkulin na naghihintay sa layunin 

Na pagbago ng kinabukasan ng lahat ng henerasyon natin. 

 

Kaya’t buksan mo, ngayon buksan mo 

Ang mga mata mo, ang dalawang mata mo 

At makikita mo, malinaw na makikita mo 

Ang sinasabi ko, ang laging sinasabi ko: 

Na pagkakahati sa uri ng bayang ito, 

 

Ay dahil sa kanila, sila: 

silang mga gahaman sa gulang at gulong ng palitan at presyo 

at silang mga Kanluraning di-natapos sa pagsimsim ng tao 

ang tunay na pasimuno, ang tanging pasimuno 

  

sa pag-iral ng kahirapan 

sa lipunang Pilipino. 

 

 

 

 

 

____ 

*Gunita sa ika-114 taon ng pagsiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano at sa ika-100 

taon ng The Coca-Cola Company sa Pilipinas. 
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Ang Ubo* 

 

Gagambang 

sumasapot sa loob ng lalamunan, 

naghahanap, naghahanap 

ng mga tulirong insektong 

putahe sa hapag-kainan, 

babalutin ng malagkit na pandikit 

ang kumukurot na mga surot 

sa sulok ng nangangambang dibdib, 

mga paa'y kikilitihin ang gilid 

ng nagpupuyos na bagang 

sa paghalungkat sa katiting na dulo 

ng kinikimkim na paglobo 

ng kumukutob-sa-pagkairitang ugat, 

sa hinalang magpapasapat ang ulirat 

sa kagustuhang lumaya 

ng lumalapad na mga hibla ng laway 

at binobolang bulak ng plema. 

  

Gagambang 

sumasapot sa loob ng lalamunan, 

kakawala, kakawala 
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maglilikot sa loob ng hanging ibubuga, 

labas-masok sa nasa-bingit-ng-pagsabog na baga, 

ikot-ikot sa pumipiglas na pusong kinakawawa, 

palalim nang palalim ang patalim ng paglagot, 

paglagot sa binabangungot na hinihingang hininga, 

hiningang hinihinga isa-isa, 

dalawang daluyan ng butas sa ilong 

na sinarhan ng bulag na katahimikan 

sa tatlong segundong bulusok ng ingay 

tulad ng bulabog ng paniki sa bungangang tangay 

sa kweba: ang hindi maabot na tanaw na hukay. 

  

Dito, dito kakaripas ang gagambang 

isusuka sa papadilim na kalawakan: 

At mag-aagiw ang birheng tiles ng kasilyas, 

mangangalawang ang hawakang krus ng gripo 

at huhugasan ng mga dasal na dumadaloy 

sa bumubulang banal na dugo 

ang butas, binubutas na walang hanggang lalim 

na lalamunan ng gumagaralgal na lababo. 

  

Hanggang banlawan ang kamay, 

punasan ng panyo, at haplusin 
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ng daliring amoy sigarilyo 

ang pilit pinapatahimik  

sa kamandag ng dalita 

ng milyun-milyong ginagambala 

at binubusalang bibig ng kalayaan 

ng makapangyarihang Mamamayan 

na pinupulmunya sa pag-ungot 

sa araw-araw na tag-ulang dulot 

ng impeksyon sa mga dayuhan 

at mga mikrobiyong gahaman. 

  

At tulad ng malambing na paalala ni John Lloyd  

sa sinasaludong Ingat!  sa nanonood na masang pagod 

at paglako at pag-abot ng nakababatang Sotto 

sa patalastas ng nakabotelyang likido: 

  

Sa lipunang malala ang karamdaman, 

wala nang ibang kasagutan 

sa sinindak at sinadlak sa pagkalagnat 

na sambayanang salat. 

  

Wala nang ibang mabisang gamot 

kundi ang pagtutuloy sa naudlot 
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na ngayo'y New and improved! 

With therapeutic claims approved! 

  

na iniksyon 

ng Rebolusyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

__________ 

*Pasintabi kay Diego Gabriel Torres ng Karma Kolektib na kagagaling lang sa sakit. 
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Ang Trahediya ng mga Pangkaraniwan 

 

I. Walang libreng pang-aliw sa mundo!  

(Kakantahin ng Matandang Payaso.) 

  

Ihahagis sa ere, 

sa angking husay, 

mga de-gomang bola 

na bahaghari ang kulay! 

  

Tatalbog-talbog ang tinaling yo-yo 

hahabiin gamit mga binulsang panyo 

ang lahat ng tipo ng panggo-goyo! 

  

Pasusulputin mga 

mapuputing kuneho, 

mula sa madidilim na sulok  

ng butas na hindi masukat 

na pariksukat na anino! 

  

Nganganga 

sa pagkamangha 

lahat ng magkabilang tenga 
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at kinukulang-sa-ngiping bunganga                              

sa mala-kidlat 

na pag-ba-lasa 

ng matatalim 

na baraha! 

  

Pipisilin ang ilong na pula: 

sabay tatawa na parang baliw  

na biglang nakawala!  

  

(Wala, walang ibang palabas na pagpipilian 

kundi ang manuod sa magarbong entablado’t 

harapan.) 

  

At sa huling pagtatanghal: 

Bolang kristal ang kanyang nakakalbong ulo 

sa gilid ng anit tumutubo 

dilaw na mabalahibo't mabuhok na bulak 

(paglanta’y di balak): 

Huhulaan ang eksaktong numero 

ng petsa ng kapanganakan 

at sandali ng kamatayan  

at iba-bandera gamit ang malapad                                   
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at mapalad 

na naka-gwantes na kamay                                            

at palad:   

  

Ang tarpolin, 

sa tarangkahan may promong nakasulat,  

(na dapat daw sinusulit!) 

habang nagpapalit 

mga susunod na sasayaw at aawit 

at mga entrance fee 

sa bi-nu-butas na mga papel ng tiket. 

  

Dadambana ang dambuhalang mga kataga 

ng kahibangang saklaw ng sining ng mga bida 

na di na mapag-iiba ninuman 

sa kinakalawang at inaanay na karnibal:   

  

Ang pagtakas ay pagyakap sa sariling hinahangal! 

Kaya't ang kultura'y anong ibang himig? 

Walang iba kundi pag-ibig 

sa kutuwaang balabal ng pagkabalbal! 

  

*** 
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II. Walang libreng karunungan sa mundo! 

(Ituturo ng Matandang Dekano.) 

  

Saka lilitanyahin mga deribatibong pormula 

at kokompyutin ang kabuuang halaga 

ng kaalaman ng pinagmulan ng pagkalito 

ng proseso ng ebolusyon ng pagiging bobo, 

at hakbang-hakbang na paglisan ng tao 

sa kung ano ang totoo. 

  

Hihimasin ang mahabang balbas 

sa ateistang paniniwala ng pagkapatas 

at dogmatikong pagpuri sa mga pantas: 

magiging taimtim na tila magdadasal 

ng kawalan-ng-Amor na intelektwal 

                                   na pagsalsal, 

at ilalapat sa pagbasa, 

ng kapitulo-ng-kung-anong bersikulo 

na bibliya ng mga di-Pagano: 

  

Na ang pagtunggali sa umiiral na sistema 
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ay dili’t anupaman kundi kahungkagan 

at hindi tunay na bahagi ng Siyensiya! 

  

Kaya’t ang iiwan niyang asignatura 

ay saliksikin ang pambayad ng matrikula 

at ipasusulat ang buong kwenta 

sa talukap ng bawat mata 

ng mga magulang, nang di makalimutan: 

  

                      Na tanging pagkukunan 

                      ng sinisintang salapi ng kinabukasan 

                      ay pagtitig sa may bitak na salamin ng simbahan 

                      (makikita ang sariling mukhang may bitak rin). 

  

                      O pagtingala sa nilikhang mga bathala 

                      sa imahen ng pinakaniningning na mga artista 

                      ng pinaka-aabangang relihiyon ng telenobela 

                      at mga bituing saklaw ang lawak gabi-gabi 

                      kasabay ng mabagal na pagnguya (hanggang hatinggabi) 

                      sa hapunang mabagal rin ang magiging paglagi 

                      sa sikmurang hirap tantyahin ang kabusugan 

                      sa pantasiyang langit na inaasam-asam. 
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Sa pagkapasa ng pinauwing papel, 

magdadabog ng dalita (ang Dekano) 

at sa halip na halik ni Hudas sa pisngi 

ay pingot sa patilya 

ang kapalit na matindi! 

  

Hanggang ibulong dapat sa karton ng pagkumpisal 

ang lahat ng kasalanang mabubuo sa iisang asal 

(kasama ang komunyon ng mahimalang pandesal): 

  

Simula ngayon, hindi na po ako magdadala sa klase 

ng librong may pabalat na armalayt ng rebelde. 

  

*** 

  

III. Walang libreng pag-unlad sa mundo! 

(Itatalumpati ng Matandang Pulitiko:) 

  

Hiling at hilig ba’y batayang serbisyo? 

Lahat ng iya’y portpolyo 

ng aming ipapakong pangako! 

  

Pupunuin namin ang munting mga baryo 
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ng malalaking dam na magkakapareho 

hanggang abot-lunod, 

hindi lang hanggang tuhod 

ang pagkisay sa kuryenteng iilaw sa araw, 

gabundok ng tubig na lalamunin 

ang lalamunan ng lahat ng batang uhaw 

kaya't hindi na mag-aatubili sa pag-igib sa umaga 

kalimutan ang pag-irog ng tindig sa mga poso at timba! 

  

Ipagpaumanhin mga kaibigan, 

sadyang ganito ang kailangan, 

hindi maiiwasang magtayo ng minahan 

yaman ng kalikasa'y dapat imaksimisa 

nang may matinong trabaho ang bawat isa: 

tagapulot ng bato 

o tagahugas ng bato, lahat ng ito 

nararapat upang progreso’y makamtan 

at kahirapa’y ganap nang masolusyonan! 

  

Maliit na bahagi lang naman ang hinihingi, 

kaunting pag-unawa, pag-intindi at pagkimi, 

kapiraso ng inyong mga pumipintig na puso 

pandilig na dugo sa yumayabong na mga puno, 
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(isabay na ang sustansiya ng laman-loob at atay) 

pertilayser sa lahat ng minatamis na prutas at gulay 

siguradong pampyesta't pulutan sa susunod, sa susunod 

na pinakahihintay 

na Araw ng mga Patay! 

  

Kaya’t sa darating na halalan, mga kababayan, 

magtiwala lamang sa mapagkakatiwalaan 

hindi mga tiwaling opisyales, 

mga hindot, mga buwaya 

na lunod sa serbesa 

at akala mo kung sinong galing Amerika! 

  

Huwag din maniwala 

sa mga ahente ng Komunista 

na hangad lamang ay pagsasara 

ng ating bagong-bukas na mall at pabrika! 

  

Maasahan kami lagi, 

kaya’t heto ang kaunting pang-hapi-hapi 

let’s be meri, sabi nga nila: 

  

Matalino man ang matsing 
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habang buhay huwag problemahin 

ang nalalantang hardin 

o habambuhay kang hahabulin 

ng kamay na bakal ng batas 

sa layunin ng pagkatas 

upang putulin at gawing pampatigas 

ang naglilikot 

mong buntot! 

  

Hanggang dito na lamang, 

may apoyntment pa ako sa iba, 

lumalamig na raw ang inihain na merienda 

ng paboritong puto at kutsinta, 

aasahan ko ang pagbuhos ng ulan ng suporta! 

Kaya’t muli, ito ang aking dalisay na paalala 

na sa lahat ng minamahal ko, 

hindi man dito rehistrado: 

  

Ang pagboto ay demokrasya, hanggang doon lang. 

Pagkatapos noo’y kami na ang bahala, huwag na kayong makialam! 

  

***  
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IV. Walang libreng bagay sa mundo! 

(Sang-ayon na isisigaw ng Matandang Tatlo!) 

  

At kapag naniwala ang sinuman 

sa kanilang mga salitang namumulaklak saanman, 

agad-agad lalapit ang tatlong Matanda 

hanggang maging isang sentimetro 

ang sentimental na layo sa mukha 

at maamoy ang hinahabol na hininga 

kasabay ng panlilimos, panghihila at panghihinala 

ng mga daliri nang mahuthot mga gintong barya, 

ngingiti isa-isa mga butil sa mga ngiping kinapitan 

ng tsokolate't dumi ng lupa't diwang kinamkam  

at magtatanong ng tatlong tanong ang Tatlo 

na (sa esensiya) magkakatunog na dalawang salita 

na paulit-ulit ring tinatanong sa madla 

ng hindi-kailanman-magiging libre sa tao 

na mundo ng Kapitalismo 

(kung saa'y mismong pagkikita'y kumikita:) 

  

Magkano ka? 

                          Magkano ka? 

                                                    Magkano ka? 
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Oda sa Panahon ng Pagpapasya sa Pagkilos 

I.  

Sinupin ang naiwang kalat sa kwarto,  

bilangin mga ala-alang nakauslit sa bulsa: 

ng tiket, balat ng kendi at itim na barya; 

pigain ang panyong may kumapit na luha. 

 

Tipunin ang mga inaagiw na papeles, 

alamin ang pakay ng bawat liham at dokumento, 

pansinin ang mga guhit sa likod ng kwaderno, 

punan ng tinta ang mga pahinang blanko. 

 

Ipihit pasara ang pumapatak na gripo, 

pagtipunin ang mga basag na plato at baso, 

at gawing pang-ukit ng pangalan  

ang mga bubog at biyak na piraso. 

 

II.  

Kutkutin ang dumikit na alikabok sa telepono, 

tawagan ang pinakamatalik na kaibigan  

at kamustahin, kwentuhan  

ng pinakahuling panaginip. 

 

Magtiklop ng mga kinulob na damit 

at magpatugtog ng paboritong kanta  

mula sa memorya, ulitin ang koro,  

isabay ang ritmo sa di umaandar na relo. 

 

Pagmasdan ang bukangliwayway sa gabi, 

kumutin ang araw sa pagsilip ng mga ulap, 

sumipol kasama ang hangin, maghintay ng ulan  

sa mga tagpuang pinakaiingatan. 

 

III.  

Pakinggan ang di binabanggit na babala sa radyo 
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tanggalin ang maskara ng kaayusan sa telebisyon 

at kilatisin ang mga totoong detalye sa dyaryo, 

sa pagitan ng mga talata ng balita; 

 

Pagnilayan ang mga larawan at mukha; 

pansinin ang magkakaparehong tala  

ng mga makata  

at diyarista: 

 

sari-saring petsa,  

lugar, tao,  

numero at pangyayari  

ngunit iisang paksa ang pilit ikinekwento. 

 

_________________ 

 

I.  

Sagpangin ang mga pagkakataon 

at iambag ang tig-isang segundo ng bukas, 

upang pabilisin ang oras, panahon  

sa pag-igpaw sa tigil ng kawalang pakialam. 

 

Kalimutan ang bakas ng iniwang landas, 

huwag ng ipasan pa ang mga agam-agam  

na sadyang magbabaklas  

sa ugat ng tindig at pananaw ng pagbalikwas. 

 

Magtanong subalit matuto rin na ang sagot 

ay matagal nang ipinunla’t inihulma  

ng nagbubungkal at nagpapanday 

na mga braso at kamay. 

 

II.  

Durugin ang lahat ng espasyo  

ng duwag, 

huwag mag-iwan ng puwang  

sa pag-aalinlangan. 
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Unawain ang pulso ng sakripisyo, 

kausapin at damhin ang bawat napopoot na puso, 

dingin ang umaalingawngaw na daing ng api 

na kailanman ay hindi naging pipi. 

 

Kilalanin ang sarili sa mata ng kapwa, 

haplusin ang bitak-bitak na balat at lupa, 

ilibing ang sariling takot ng kamatayan, 

ialay ang hininga sa pagbuhay ng naghihingalong bayan. 

 

III.  

Simulan ngayon  

ang higit pang hinihingi ng nakararami, 

sapagka’t ang iisa’t iisang husay lamang 

ay mananatiling mangmang  

sa tunay na kasaysayan. 

 

Yakapin ang kumpas ng kalsada 

sa daluyong ng libu-libong yapak 

 

itigil ang retorika ng pagpapasya  

 

at kumilos. 
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Una’t Kalahating Hati: 

Inasukalang Pangarap  

ng Pag-aasam  

sa Pag-ibig 
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Lamig 

 

Anumang kapal ng kumot, 

tela ng jacket o pader 

at bubong ng bahay 

ay hindi kayang punan 

ang inaasam ng giniginaw na katawan 

na ang pinagmumulan 

ay bawat pagkaulila  

ng anak sa magulang,  

kapatid, kaibigan  

o kasintahan 

na pinagpapalit ang mga segundo 

ng mainit na yakap 

para sa iilang piraso 

ng bakal na barya 

na malamig 

sa nanginginig 

na nag-iisang 

 

palad. 
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Dalawang tipo ng pagsilang  

ng panulat at ng sarili 
 

Sekundaryang pagsilang: 

Sumibol ang pag-iibigan 

ng aking mga magulang 

sa pagsusulatan, 

tinawid at nilakbay 

ng tiyaga ng pag-ukit sa mga papel 

ng mga pangako at salita, 

ininda ang kahirapang dinistansiya 

ng mga unos sa himpapawid 

at bagsik ng alon ng karagatan 

sa pagitan ng libu-libong milya 

at pagitan ng mga kontinente't bansa. 

  

Kaya siguro, 

sinilang rin akong umiibig 

sa anumang tipo ng paglalakbay 

at inaalay ang talinghaga 

sa pagdaluyong ng mga martsa 

laban sa kahirapan. 

  

49 



PLUMANG PUNYAL: Mga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno’t Dulo 

 

 

 

At nagkakaroon lalo ng buhay 

ang aking panulat, 

tuwing nangangako 

at umiibig ng tapat, 

sa masang iniinda 

ang lahat ng tipo ng unos 

saanman sa mundo. 

  

*** 

Pangunahing pagsilang: 

Isinilang daw ako 

ng aking ina 

sa araw na may welga 

ang mga manggagawa. 

Kasabay ng alingangaw 

ng aking unang pag-iyak 

ay ang boses mula sa megaphone 

na dinig hanggang ospital 

para sa makabuluhang pagdating 

ng aking kinabukasan. 

  

Kaya siguro, 
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namulat ako sa mundo 

para sa araw-araw na pakikibaka 

at makabuluhang pagharap 

sa sarili kong bukas 

at sa bukas ng iba pa. 

  

At lalong nagbibigay buhay 

ang pakikibaka ng api, 

sa paglalim ng pagmamahal 

at sakripisyong inaalay 

at iaalay ng lubos 

sa paghilom at paggamot, 

sa lumuluha at naghihikahos 

  

na sugatang Inang Bayang  

nasa bingit ng pagsilang 

ng isang bagong lipunan. 
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Sampung Salita, Dalawang Tanong  

 

Paano kung… 

(Tingin sa likurang halaman 

na nagtago sa sariling anino 

at masdan mga usiserong  

kulumpon ng kulisap; 

Titig sa paanang dumilim  

sa damuhang kinalatan  

ng punit at lukot na dyaryo; 

Tapik ng kamay na kumapit 

sa nilalamig na kaliwang braso, 

sabay himas sa sariling balat 

sa pagbahid ng pinturang pula.) 

 

…sabihin kong… 

(Kalas ng yumukong ulo 

sa hinayaang hinagap  

ng toneladang sumbrero; 

Kamot sa tinubuang baba 

ng milimetrong muni-muni 

ng di-pinaliguang balbas 

at kagat sa lamya ng lamok. 
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Kuha ng pamintang kahoy  

na sinawsaw sa sabaw 

ng latang pinuno't sinardinas  

ang pangkulay sa inunat na tela.) 

 

…mahal ko na siya? 

(Sindi ng stick ng tila  

hinigop sa hiwaga  

ng umangat na usok 

na bisyong bitbit; 

Sitsit nang suspetsiya 

ang bantay na butiki 

sa taas at tabi  

ng buntong-hininga ng bubong 

sa tuyong-lalamunan ng hangin;  

Saka sa halip na tuldok 

o padamdam ang ipininta 

sa sabit ng streamer: 

Sasagot ang kausap 

sa tanong,  

ng isa pang 

tanong:) 

 

Anong batayan? 
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Tamis 

 

Minsan binibigyan tayo 

ng ating mga alaala 

ng pagkakataong ngumiti, 

tulad ng pagkasabik sa pagkakuha ng bata 

sa isang putol ng tsokolate. 

Mainam na regalo ang isang sandaling makakapitan 

sa mga damdaming nagtitimping makamtan 

ang pagtikim sa tunay na bagong taon ng lipunan  

na may walang-hanggang kasaganaan at kapayapaan. 

Kaya't anong lasa ba 

ang higit na tatamis pa, 

sa tamis ng pinakaaasam nating 

 

Tagumpay? 
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Bakit ka ba nakikinig ng Bieber? 

 

Baby, baby , baby oh! 

Baby, baby , baby no! 

‘Yan na naman pinapakinggan mo? 

Hindi mo ba alam, ang musika’y kung ano  

ang hayag na kultura ng tao? 

At anong nais ipahiwatig ng inaawit 

at impluwensiya ng banyaga sa iyo? 

Walang iba, walang nang iba 

kundi pagkantot sa kanto! 

Baby, baby , baby oh! 

Baby, baby , baby no! 

 

Baby, baby , baby oh! 

Baby, baby , baby no! 

Walang kabuluhan ang mga lyrics 

hindi mo ba nararamdaman? 

Nasaan na ang sarili sa pagsalarawan 

ng katapangan sa pangingialam? 

Sa pagpaslang sa mga kababayan! 

Sa pandarambong sa likas yaman! 

Sa pagkamkam ng iilan sa mga lupang 

55 



PLUMANG PUNYAL: Mga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno’t Dulo 

 

 

pinangarap na tamnan! 

Nasaan ang iyong ambag na himig 

sa henerasyon ng himagsikan? 

Baby, baby , baby oh! 

Baby, baby , baby no! 

 

Baby, baby , baby oh! 

Baby, baby , baby no! 

Kaya’t patayin mo na yang radyo, 

kalasin ang tanikala ng headset  

ng indibidwalistang tenga’t ulo, 

at saka sabay nating likhain  

sa tinig ng nag-iisang tayo 

ang halik ng lagablab ng lambing  

ng napoprotestang mga puso! 

Baby, baby , baby oh! 

Baby, baby , baby no! 

 

Baby, baby , baby oh! 

Baby, baby , baby no! 

Ibigin natin lalo ang bayang inalipusta 

sa saliw ng sining ng boses, gitara o kahit pagtipa! 

Milyun-milyong kanta ang naghihintay maisatitik 
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na may malasakit gisingin ang taumbayang humihilik! 

Kailangan lamang ng musikero’t mangangawit na maglalaan 

sa kilusang nagpapatuloy na markahan ang kasaysayan! 

Kaya’t baby, baby, hindi ka na baby!  

Magbi-Bieber pa ba? 

Na nagbe- Baby, baby , baby oh? 

Baby, baby , baby no? 

 

O mapapa- 

Bayan, bayan, bayan ko! 

‘Di pa tapos ang laban mo!* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

*Sikat na chant ng mga aktibista 
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Naaalala kita 

 

Naaalala kita nang minsang  

isinabay sa lalim ng paghihintay  

ang ilalim ng waiting shed, 

doon tayo laging unang nagkakatagpo 

sulyap-sulyap mo ang iyong relo, 

ni hindi mo man lamang ipinapahiwatig sa akin  

kung saan ka patungo  

o kailan ka babalik dito. 

Nauunawaan ko kung bakit  

kailangan mong umalis, 

dahil inaasahan ka na mag-uwi  

ng mga matagal mo nang ipinangako  

kaya hinayaan na lamang kitang mauna 

nang dumating ang sasakyang  

isang pasahero na lamang ang kasya. 

 

Naaalala kita nang minsang  

sinalubong tayo pareho  

ng mga agos sa dalampasigan, 

nginitian mo ako  

sa katahimikan ng mga alon, 
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ngumiti ako pabalik,  

ngunit huli na dahil ikaw ay tumalikod. 

Nauunawaan ko kung bakit 

kailangan mong magpaalam, 

dahil hindi dito ang iyong mundo 

at ang panandalian ay katumbas  

ng pagtakas, at ang mga binakas  

na mga pangungusap ng pangako 

ay binubura rin ng buhangin 

na nagpapatangay sa maalat na tubig, 

kaya hinayaan na muna kitang mag-isip  

ng iyong pagiging mapag-isa,  

dahil marahil hindi pa ganap na makita mo  

ang nakikita ng mga mata  

sa likod ng papadilim na paligid, 

hindi mo pa rinig ang pinag-iisang sipol  

ng amihang higit pa sa himig  

ng pamamasyal sa tabing dagat. 

 

Naaalala kita nang minsang 

sinilong tayo ng mga bisig  

ng mga kahoy dahil sa biglaang ulan, 

nagtakbuhan tayo at natagpuan  

59 



PLUMANG PUNYAL: Mga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno’t Dulo 

 

 

ang isang punong Acacia 

at kwinentuhan tayo ng matanda  

ng pinagdaanan ng kanyang mga galos 

dulot ng pinangalanang mga petsa  

at korte ng pinalalim sa pagsungkit na mga puso 

ng kung sinu-sinong magkasintahan. 

Nauunawaan ko kung bakit  

hindi ka naniwala sa sinasabi niya, 

marahil hindi pa abot  

ng iyong kamulatan ang binanggit niya  

na mga ugat ng paghihirap  

na dulot ng pagka-anay  

at pagpapabaya ng mga tao 

sa kalikasang mapagbigay rin sa tao, 

kaya hinayaan na muna kita na sambahin  

ang mga iniidolong mga diyos: 

Diyos ng Pagkukubli, 

Diyos ng Pag-iwas 

at Diyos ng Di-kinakailangang Sakripisyo, 

sabi ko: darating, darating ang panahon 

na gigibain mo rin  

ang iyong mga templo. 
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Naaalala kita nang minsang 

nagkita tayo sa nag-iisang tagpuang  

itinakda ng tinandaang takipsilim 

at kinamusta mo ako ng buong galak at giliw,  

na parang hindi tayo nagkita lamang kahapon. 

Nauunawaan ko kung bakit  

kinailangan mong sabihin  

na mali ang aking ginagawa 

ayaw mo ng gulo, kamo, ayaw mo na nang magulo 

at ayaw mo ng magkaroon pa  

ng pagdanak ng dugo. 

Hinayaan na lamang kitang bigkasin  

ang iyong mga saloobin, 

ngunit ipinangako sa sarili na balang araw 

dadalhin sa rurok ng katwiran sa paliwanag  

ang kawastuhan ng pagkilos ng binigkis na bayan 

noon,  

ngayon  

at kailanpaman. 

 

Naaalala kita, naaalala kita 

ngunit kahit gayunpaman 

na hindi ko maalala ang iyong ngalan, ang inyong ngalan 
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nauunawaan ko, nauunawaan ko 

sa araw-araw na pakikisalamuha sa iyo, sa inyo 

kung bakit kailangan, bakit kinakailangan  

ka namin, kayo namin na ipaglaban, ipinaglalaban 

at hindi hahayaan na kailanman ikaw, kayo  

ay pagsamantalahan, ay pagsamantalahan 

tulad ng aking, ng aming sinumpaang pangako: 

 

Buhay ko man, buhay man namin  

ay sa iyo, sa inyo  

pag-alayan, walang-alinlangang pag-alayan 

 

ng buhay hanggang kamatayan. 
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Munti 

 

Pinagkakasya ko ang bawat piraso 

ng ating mga munting alaala 

sa isang munting lalagyanan. 

  

Tulad noong araw ng ating kamusmusan 

nang masinsin nating pag-alaga 

sa mga butil ng pulang kisses 

sa isang itim na silindro 

na lalagyanan din dati ng film ng kamera. 

  

Maalagang binibitawan ng mga kurot 

ng ating mga kuko at daliri 

ang kay liliit na mga binhi ng galak, 

nilalanghap sa dulo ng balat 

ng hinlalaki at hintuturo 

ang halimuyak na ipinapamalas 

katulad ng sampaguita o rosas. 

  

Binibili natin ito pagkatapos ng klase 

mamiso o dalawampiso ang isang supot 

kasabay ang mga kending White Rabbit, 
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Star Fruits at Bazooka Bubblegum. 

  

Inihihimlay natin isa-isa sa malambot na bulak 

na may kaunting basa ng alkohol 

sabay kapit ng mahigpit na mahigpit 

sa pag-ikot ng gray na takip. 

  

Hinihintay na sa ating pagkupkop 

(dahil sabi-sabi ng mga kaklase tuwing recess) 

na ang mga munting pulang butil ay dumarami, 

kaya maya't-maya ang ating pagsulyap 

upang maisalugar sa sandaling payapa 

ang hindi mawaring pagkatuliro. 

  

Pinagkakasya ko ang bawat piraso 

ng ating mga munting alaala 

sa isang munting lalagyanan. 

  

At tulad din ng kinagisnang libangan 

ng ating pagkabata sa pagkasabik, 

sa malaon na pagtanda ng panahon: 

Ang mga munting alaalang nais kong sariwain 

ay tiyak na may espasyo ng pagtatagpuan 
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at minsa'y bumabalik sa aking hinagap 

sa mga sandaling hindi ko inaasahan. 

  

Ang mga alaalang ito'y dumarating bigla, 

ginugulat ako sa pagitan at puwang 

ng pagninilay, pagpapasya at paggampan 

ng ating pang-araw-araw na gawain. 

  

At kung may larawan mang makapagbibigay imahe 

ng pinakamalapit na itsura nito: 

Ito'y walang pag-aalinlangang paghahangad 

ng mga muling minuto ng pagkakaramdam 

sa tapat na tuwa, sa mainit na paghimig 

sa paboritong mapanlabang kanta. 

  

Kasama nito'y pagkuyom ng ating mga kamao 

tuwing may laksa-laksang martsa ng pagkakaisa 

at pagkumpas ng ating pusong nakikibaka 

kasabay ng mga ngiting pinakatatago ng pag-asa. 

  

Pinagkakasya ko ang bawat piraso 

ng ating mga munting alaala 

sa isang munting lalagyanan. 
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Kaya't ngayon pa man 

alam kong mga sakripisyo 

ang tanging kailangan. 

At ang pagkapit ng mahigpit 

sa pinakamamahal na sagot sa layunin  

sa laging tinatanong na Para kanino? 

ay tulad ng mga munting alaalang ito: 

  

Hindi ko kayang kalimutan. 

Hindi ko magagawang isuko. 
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Bilyun-bilyong mga berso 

 

O mahal na iniirog  

na giliw na sinisinta, 

ang ating mga halik 

ay tulad ng bilyun-bilyong mga berso 

na hindi maisatitik 

 

Bilyon-bilyong mga berso  

na sabay-sabay binibigkas  

ng bilyun-bilyong mga makata 

(na hindi nauutal,  

ni saglit, ni segundo)  

sa buong daigdig at kasaysayan 

 

tungkol sa buhay, at kamatayan 

tungkol sa tagumpay, at kasawian 

ng kinikilalang kaaway, at kaibigan 

 

tungkol sa sigurado, at di-tiyak 

tungkol sa senswal, at dilang-kristal 

na karanasan ng kalungkutan, at kasiyahan 
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tungkol sa kahirapan, at digmaan 

tungkol sa konsensiya, at dagundong  

ng martsa at di-alintanang daluyong. 

 

O mahal na iniirog  

na giliw na sinisinta, 

ang ating mga halik 

ay tulad ng bilyon-bilyong mga berso 

na hindi maisatitik 

 

bilyun-bilyong mga berso 

na hindi rin maisasalita 

sa katahimikan ng gabing 

sumisigaw ng palagiang-panawagan 

ang ating mga pinaglapat na dibdib  

 

at pinag-iisang-tibok nating mga puso, 

 

kaya't pipiliin na lamang 

pisilin ng kanang kamay 

ang iyong kaliwang  

binilbil na beywang 
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kuskusin ng kinakalyong 

kaliwang paa 

ang iyong kinakalyo ring 

kanang talampakan 

 

langhapin ang amoy 

ng pinatuyong buhok 

na bagong shampoo 

 

at tumitig sa lalim 

ng pahiwatig 

ng iyong mga mata 

 

ng iyong kay-bilog na mga mata, 

kasing bilog ng binabago  

 

nating mundo.
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Ikaw ang tula ng tula 

 

Ikaw ang tula ng tula, 

ang sulyap ng mata sa unang pagkakilala, 

ang himbing ng tulog sa pagod na ininda, 

ikaw ang tula ng tula. 

 

Ikaw ang tula ng tula, 

ang hikbi at yakap ng pighating nawala, 

ang luha ng pagpigil sa paniniil sa kapwa, 

ikaw ang tula ng tula. 

 

Ikaw ang tula ng tula, 

ang ngiti ng pinipili na sandali ng pagkakasama, 

ang galit at galak ng pagsabak sa martsa, 

ikaw ang tula ng tula. 

 

Ikaw ang tula ng tula, 

ang piitang pipiglas sa lumalapit na laya, 

ang buhay na sisibol sa pagtatapos at simula, 

ikaw ang tula ng tula. 
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Ikaw ang tula ng tula, 

ang dibdib ng liblib ng lihim na sona 

ng bayang mahigpit ang kapit sa giyera, 

ikaw ang tula ng tula. 

 

Ikaw ang tula ng tula 

at ako’y uniberso lang na lagi’t laging handa 

ang pusong puspusan sa pintig ng pakikibaka, 

ikaw ang tula ng tula. 

 

Ikaw ang tula ng tula. 

Ikaw ang tinta ng pluma. 

Ikaw ang himig ng musika. 

Ikaw ang lupa ng pagsaka. 

Ikaw ang lakas ng paggawa. 

Ikaw ang pula ng bandila 

Ikaw ang sigaw ng protesta. 

Ikaw ang diwa ng ideolohiya. 

Ikaw ang pagkakaisa ng aping masa. 

 

At ikaw ang poot,  

ang sakripisyong manunuot 

sa dugong magpapatid  
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sa bulok na tanikala at maghahatid 

ng pag-asa na magbabalikwas  

sa mapagsamantalang sistema na tanging landas 

 

ay maging higit sa ako, higit sa ikaw 

higit sa tula, higit sa pagtula, 

hanggang ang ako at ikaw sa tula ng tula 

 

ay maging tayo para sa bayang nakikidigma,  

at tayo sa habambuhay na pakikidigma. 
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Love ko ‘to! 

 

Love ko ‘to! 

‘tong pinainit na kape sa umaga 

pampagising ng dugong nagpahinga 

sa pagkapuyat sa gabi ng gawain at dalita 

Love ko ‘to! 

 

Love ko ‘to! 

‘tong sandaling kasama ka 

sa pagkamit ng hangarin ng aba 

at araw-araw na gabay ng pluma at diwa 

Love ko ‘to! 

 

Love ko ‘to! 

‘tong sapatos na pinasalubong ni tito, 

pinaabot noong nakaraang Pasko, 

binuhol sa sintas ng kamusta’t mga payo 

kalakip ang sabik at yakap ng pagkakita sa iyo 

Love ko ‘to! 

 

Love ko ‘to! 

‘tong sandaling ngiti sa ilalim ng mga puno 
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sa magkasabay na pagtaliba sa ating munting baryo 

at pagtalas ng pandinig, rinig ang hininga mo, 

handa sa anumang kaluskos ng dahon ang hintuturo 

Love ko ‘to! 

 

Love ko ‘to! 

‘tong bayan ko, 

lupang sinilangan at kinamulatan, 

dugong pag-aalayan ng kamatayan 

kaya’t pag-iibayuhin ang sinumpaang layunin 

upang hindi na muling dumating ang dilim 

na dumudurog sa liwanag ng ating kabutihan 

at nagwawaglit sa wagas nating pagmamahalan 

Love ko ‘to! 

 

Love ko ‘to! 

‘tong bayan ko! 

Love ko ‘to! 

Kaya’t Hooray for Today!  

Tonight! And Tomorrow! 

Viva! Viva! Viva! 

Love ko ‘to! 

‘tong bayan ko! 
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Ra-ta-tat-tat-tat! 

Love ko ‘to! 

‘tong bayan ko! 
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Luha sa umaga 

 

Mahirap magsulat ng tula 

tungkol sa luha na di tugma 

sa umaga na di matandaan 

ang panaginip na kinagisingan, 

 

sasabayan ng unang ulan 

ang patak ng katahimikan 

at lamig na kinukumutan 

ng elesi ng electric fan, 

 

ng alaalang huwag kalimutan 

na patayin ang kalungkutan 

kasabay ng pagpikit ng ilaw 

sa paglipas ng gabing maginaw. 

 

Mahirap magsulat ng tula 

sa patak ng ulan na nauna 

ang basa sa unan at di bubong 

sa pagtahan ng mga bulong. 

 

Mahirap nga talaga,  
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mahirap magsulat ng tula 

kung kailangang kitlin ang sabik 

na umasa sa iyong pagbalik. 

 

Mahirap, mahirap, kasama 

na ngayon sa aking pag-iisa 

hindi mo ako tinuruan 

ng pagtanggap sa iyong paglisan, 

hindi ka nag-iwan kaninuman 

ni payo, ni sulat man lamang 

nang gabing aming nabalitaan 

ang walang-hanggang kadiliman: 

 

Sa pagtapak sa upos ng yosi 

upang mapatay rin ang sindi 

walang awang sinabay ng bota 

na tadyakan ang balakang at hita! 

 

At tulad ng basong binasag sa piraso, 

anong lutong ng mga minura sayo 

at ang bangis ng pagdurog nila 

sa iyong walang malay na mukha! 
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Mahirap, mahirap kasama 

magsulat, magsulat ng tula 

kung tungkol sa iyo,  

sa iyo lamang ang pipiliing pagkakapaksa 

sa pagkawala ng pagiging ganap 

ng hustisiya na hinahanap-hanap, 

at ang walang patid na puntod ng pagdurusa 

kasama ang umagang punung-puno ng mga luha 

ng ulan ang unan,  

ng lamig ang himig 

at ang kay-lalim na pagsintang sabik  

sa iyong ‘di nagmamaliw na mga halik. 

 

Mahirap, mahirap kasama 

paano bang pakakawalan ka? 

Dahil alam kong kailanman, kailanman, 

hindi sapat, hindi magiging sapat kailanman 

ang pagluha sa inaraw-araw na umaga 

ng naiwang mga pangako’t pangamba. 

 

Pagkat kailangan nang takdaan 

na ang kahirapan ay alpasan 

ibaon ang hinayang sa hukay, 
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itigil ang lumbay sa pagkuyom ng kamay! 

 

At ang poot ang dapat buhayin, 

iyong landas ay sundin at tahakin 

at pagliyabin! Pagliyabin!  

Pagliyabin! Pagliyabin! 

Pagliyabin ang mga ulo, ang mga ulo  

at mga noo, ang mga noo, at mga puso 

 

ng pumaslang sa iyong mga berdugo 

na tatarakan ng mga  

 

pulang punglo! 
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Pangalawang Hati: 

Paghahanap  

sa Kabuluhan  

ng mga Kalye  

at Biyahe 
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Ang Baliw na Babae sa Zapote 

 

Sakay sa lamig ng aircon ng bus, 

at pinatigil sa gitna ng traffic, 

tumambad sa pauwing mga pasahero, 

mula sa tanaw ng pasmadong bintana 

na may natuyong imbak ng dumi  

at agiw ng kanilang dalang alikabok sa sulok: 

Ang isang baliw na babae sa Zapote. 

 

Nagtinginan, nagngisian ang mga nakakita 

sa kanyang itsura at postura sa hi-way: 

inuling sa pagkaitim at halos walang-saplot  

ang balat na naging kahambing ng kalat 

ng baliw na babae sa Zapote. 

 

Kinutya ng mga hintuturo 

ang hindi matagpuang kasigawan biyenan 

at wala sa pandinig na kalambingang kasintahan 

o anak na sanggol na pinatay sa gutom 

sa ilalim ng matandang overpass 

ng baliw na babae sa Zapote. 
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Tinext ang tawa sa pinagtalikan, 

piniktyuran at pinost sa Instagram, 

inistatus ang sirko ng isip sa tamis ng tsimis  

ng hashtag ng halhalan  

ng midyang sosyal-sosyalan: 

May baliw na babae sa Zapote! 

 

Samantalang ang mga manlalait  

ay nagkumahog sa pagsiksik, pagtayo  

at pagkangawit sa pinagod na pulgada ng pawis; 

malaya namang naglalakad sa kalye 

ang baliw na babae sa Zapote. 

 

Samantalang ang mga kung sino kung umasta 

ay bininyagan ng bisyo sa Baclaran, 

kinumpisal ng kababalaghan sa Mall of Asia, 

at kinomunyon ng krisis ng call center 

sa di-kilalang mga taguan ng Alabang: 

Nagpalipad na lamang ng banal na dasal 

at minurang paalala ng pagmamahal 

ang baliw na babae sa Zapote. 

 

At saka, sa kasikatan ng sandaling pagkakapansin, 
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kinuha ng baliw na babae sa Zapote 

ang binulsa sa beywang na modelo 

ng minansanas na pumuting telepono, 

kinagatan ang lahat ng kombinasyon ng mga numero  

at pinindot upang tawagan ang lahat 

ng desperado sa dildil ng panghuhusga 

sa baliw na babae sa Zapote. 

 

Hanggang mag-ring at mabulabog sa pagka-idlip 

ng kanilang mga kinandadong sarili, 

at nagising ang lahat sa gulat  

na ibinunyag ng malakas na bulong at tawa 

sa lahat ng pasahero na tinuliro 

ng baliw na babae sa Zapote: 

 

Sino 

bang binabaliw 

ng binaliw na lipunang ito? 

Hindi ako! Hindi Ako! Kundi kayo! 
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Twaylayt 

 

Tungkol na naman sa bampira ang pelikulang pinapalabas sa bus na sinakyan ko. Kahit 

umaga'y pwede palang sikatan ng araw ang mga nilalang na ito.  

 

Naisip ko tuloy, tayo ang pinagmumukhang halimaw ng mga direktor at may akda ng 

mga likhang isip na ito, kasama na ang kultura at kabuhayang pinapalaganap ng ating 

estado. Dahil ang mga katabi ko mismo, mukhang mga zombie na walang tulog, sa pagod 

at hirap ng night shift.  

 

Sa pagdating nila sa bahay, siguradong bagsak kama ang diretso nila. At pagmulat ng 

kanilang mga mata, sigurado ring baligtad na ang mundo sa kadiliman.  

 

At dito, muli na naman silang magkakaroon ng hininga, maglalakad sa ilalim ng mga 

anino at maghahanap  

ng pambuhay ng dugo. 
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Minsan dumarating ang mga talinghaga 
 

Minsan dumarating ang mga talinghaga 

sa kasarapan ng kasaganaan ng pagkain 

ng mainit na ulam sa isang fastfood: 

Dadaan ito sa anyo ng madungis 

na batang paslit 

na ang munting mga daliri at palad ay ididikit 

sa linaw at linis ng bintana, 

at sa kaniyang paglisan, 

dahil sa iyong kawalang-pakialam 

na ipinahiwatig ng pag-iwas ng iyong tingin, 

maiiwan ang mga kataga 

bilang nakakapit na dumi sa salamin, 

hanggang tanggalin, pakintabin sa paglinis ng janitor, 

kuskusin gamit ang tubig, sabon at spongha 

kasabay ng pagpunas ng pasmadong kamay 

sa pawisang noo. 
  

Minsan dumarating ang mga talinghaga 

sa kalagitnaan ng kahimbingan ng pagtulog: 

Ang gugulat sa iyo isang madaling araw, 

sa pinakamadilim na oras ng gabi 

bago sumapit ang unang sikat ng liwanag, 

ay isang matandang babaeng pipi 
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kapit-kapit ang tungkod at naka-itim na belo  

na nakita mong nanlilimos sa Quiapo; 

Kukulitin, kakalabitin ka niya sa iyong kinahihigaang kama 

hanggang magising ka sa hindi maipaliwanag na pangamba 

ng pagtitig ng kanyang nanlilisik at namumuting mga mata, 

ang kanyang dilang susubukang sabihin 

sa lahat ng likot ng pag-ikot, 

tulad ng uod na kumakawala sa kuko ng uwak, 

habang kinukurot ng kanyang kamay na kalansay 

ang iyong kaliwang balikat 

at sa kawalan ng iyong pag-iisa 

ay ibubulong ng matanda sa likod ng iyong tenga 

ang mga berso: 

  

Lahat ng makata ay namamatay. 

Lahat ng makata ay lumilipas din. 

Anong silbi ng iyong mga talata? 

Anong silbi ng iyong mga tugma? 

  

At iiwan kang humihingal ng mga talinghaga, 

malamig na pawis sa iyong noo 

mula sa isang malalim na bangungot 

ng mundong batbat ng karimlan 

  

habang hinahabol, hinahabol mo ang paparating na liwanag.
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Nang minsang makasabay ni Sarili sa pag-uwi 

si Pakialam at si Walang Pakialam 

 

Si Sarili: (Pasok mula sa likod na pintuan ng nanginginig-sa-paghihintay na mapunong 

FX, tanggal ng strap ng bag para kandungin, usog sa gilid at sandal ng siko saka ulo ay 

idinasal sa ulunan ng upuan.) 

 

Si Pakialam: (Sunod sa kakapikit na pasahero at muntik ng mapatid at sumubsob sa 

loob, tatahimik ng isang minuto sa pagkapwesto saka mamumukhaan at kakausapin ang 

katabing nagnanakaw ng pahinga:) Ui, tol kamusta? Long time no see! 

 

Si Sarili: (Mumulat sa pagmukmok sa idlip, ngingitian ang kaibigan.) Oy! Ayos lang dre! 

(Makikipagkamay, pagkatapos ibubulsa ang kamay, ilalabas, bibilangin ang pera at 

barya.) Pakisabay na rin sa pag-abot, tol. 

 

Si Walang Pakialam: (Papasok bigla sa gitna ng eksena, masasagi ang nag-aabot na 

kamay. Ilalapag ang dalang dilaw at pula na plastic sa tabi ang Save More at National 

Bookstore, saka kukurutin at ihuhulog ang naka-sabit na earphones mula sa kanang tenga, 

at sisigaw sa mga pinagkamalang mga bingi:) Magkano ang pamasahe papuntang 

Taytay? 

 

Si Sarili at si Pakialam: Kwarenta. (Magkasabay na sambit, saka walang imik na 

ibabalik ni Walang Pakialam ang pakikinig, sa pagkabigay ng kanyang bayad. 

Magtutuloy ng kwentong may kwenta ang dalawang magkakilala.) 

 

(Lilipas ang limang minuto, ang sasakayan ay mapupuno. Lilipas ang tatlo pang 

minuto, aandar na ang sasakyan. Pagkalipas ng tatlumpu, titigil at muling 

manginginig ang van ngayon naman, sa gitna ng daan.) 
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Si Walang Pakialam: (Pasisimulan ng mura ang sinindihang sandali ng pagsandal sa 

inis.) Traffic pa! Lintik na yan! Ano bang meron? (Sabay lingon sa mga kaharap na 

kapwa nag-uusap.) 

 

Si Sarili: Hindi ko alam eh, baka Maynilad? (Pinakamalapit na dahilan para sa hula, saka 

tumingin kay Pakialam.) Wadyathink? (Unat at angat ng kanang kamay na parang saludo 

sa pagsilip sa likod na bintana.) 

 

Si Pakialam: May rali daw ngayon, mga magsasakang galing Timog Katagalugan. 

(Mabilis na sinabi.) 

 

Si Sarili: Pano mo nalaman? (Kamot sa ulo.) 

 

Si Pakialam: Narinig ko sa radyo kaninang umaga, nasa Las Piñas pa sila kanina.  

(Tingin sa orasan ng cellphone.) 

 

Si Walang Pakialam: Mga perwisyo sa buhay! Wala nang ibang ginawa kundi magrali! 

(Sabay padyak ng malabnaw na kintab ng pinaitim at pinakislap-nung-umagang sapatos.) 

 

Si Sarili: (Irap sa nangyaring pagdabog.) 

 

Si Pakialam: Hindi naman siguro tol, isang linggo na nga daw silang naglalakad. 

(Kamot ng kaliwang pulso.) 

 

Si Walang Pakialam: (Tanggal ng dalawang kawit ng earphones.) Oh eh ano naman? 

Ba’t dito pa sila dumaan? 

89 



PLUMANG PUNYAL: Mga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno’t Dulo 

 

 

 

Si Pakialam: (Binuksan ang bintana, sa pagkatok ng isang lalaking nakapula, nag-abot 

ng ilang piraso ng pulyeto, at agad binasa ng nakatanggap ng hawak nito, sinara ang 

bintana sa pagtakas ng aircon sa labas.) O ayan, ang sabi dito sa DAR sila papunta, 

bukas naman pa-Mendiola, tungkol sa lupa sa probinsya ng Quezon, may mga 

nangangamkam. 

 

Si Sarili: Patingin nga tol. (Kuha ng isang kopya  at nagkonsentra sa pag-intindi sa mga 

nakasulat sa papel.) Ikaw? (Tanong kay Walang Pakialam.) 

 

Si Walang Pakialam: (Iiling-iling, balik sa pakikinig sa pinalakas na musika  at narinig 

ng iba pang pasahero  sa maliit na stereo sa ulo, ang boses ni Psy.) Bahala kayo. 

 

Si Pakialam: Well, tingin ko naman kailangan din natin silang intindihin kasi tama din 

naman ipinaglalaban nila. (Pahabol na sinabi bago magtakip at magsara ang mga tenga 

ni Walang Pakialam.) 

 

Si Walang Pakialam: (Simangot, tingin palayo, tingin sa relo, balik sa sariling mundo.) 

 

Si Sarili: Hayaan mo na tol. Mahirap din talaga asahan na maunawaan ng lahat, pero 

grabe no? Ang sabi dito dalawanlibo na ang mga bakwet doon. (Saka tinuro ang 

kinaroroonan ng statistika at hinimas ng hinlalaki ang drowing ng nakangiting pangulo na 

may sombrero ni Uncle Sam sa pulyeto.) 

 

Si Pakialam: Oo nga eh. Ganyan din sa probinsya namin, nanggugulo ang mga militar, 

kaya nga andaming nakikipagsapalaran dito sa Maynila dahil sa mga ganyan. (Suklay 

ng buhok gamit ang kamay.) 
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Si Sarili: (Tango at tapik ng kanang binti.) Drowing na naman ang pangulo natin, kaya 

di talaga maiwasan  na magreklamo ang mga tao. 

 

(Saka matitigilan ang lahat sa pagdaan ng marami pang ralyista sa labas na kalsada, 

bitbit ang samut-saring plakard at gimik, iba’t ibang pangalan ng probinsya, iba’t 

ibang kulay ng bandila.) 

 

Si Pakialam: (Nanlaki sa ngiti ang mga mata.) May mga kababayan pala tayo eh! 

Batangas oh! (Muling bukas sa bintana. Sabay turo sa mga nagdaraan.) 

 

Si Sarili: Tara tol, baba muna tutal traffic na rin lang! (Bukas ng pintuan sa likod.) Baba 

lang kami saglit Manong, panoorin lang to. (Baba ang dalawa.) 

 

Si Walang Pakialam: (Bulong sa sarili.) Mga siraulo! 

 

(Maya’t-maya darating ang dambuhalang effigy ng presidente ng Pilipinas, itsurang 

helicopter na humahabol ng mga kabataang isinasalarawan ang karahasan sa mga 

magbubukid sa panginginig sa takot ng huni ng tutubing bakal. Magtatagal ang 

martsa ng labinlimang minuto, saka luluwag muli ang daanan, saka sasakay muli ang 

dalawa.) 

 

Sina Sarili at Pakialam: (Tuloy ang diskusyon, tungkol sa reporma sa lupa, tungkol sa 

sinapit ng mga biktima, tungkol sa sambayanang iniipit sa pang-araw-araw na traffic sa 

landas ng tunay na EDSA at Kalayaan.) 

 

Si Walang Pakialam: (Dumagdag ng sitsit at iling. At saka narinig sa radyo ang reporter 

ng balita na libu-libong magsasaka ang nagmamartsa sa lungsod ng Maynila, upang 
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kundenahin ang pagpaslang sa marami nilang kasamahan at paghingi na itigil ang 

militarisasyon sa kanayunan.) 

 

(Mapapatigil si Walang Pakialam sa pakikinig kahit na sukbit pa rin ng tenga ang 

daluyan ng tinig, at mapapasuri sa opinyon, subalit bago pa man magpalit ang isip ay 

mahihimasmasan na siya dahil sa malambing na boses ng endorser ng San Marino 

Tuna: 

ibubunyag ang sikreto sa pagiging maganda ng katawan  

ng anak, kapatid at ina ng Haciendero  

 

na si Kris Aquino.) 
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Pulubing Paslit 

 

Nilimos, nilibot ng isang pulubing paslit 

ang kahabaan ng mundo ng lansangan; 

Sinundot, kinalabit ang lahat ng balikat; 

Pinakintab, pinakislap ang bawat kuko ng komyuter. 

  

Hiningi’t hinanap sa madla 

ang nawawalang bituka’t kaliwang mata. 

Ngunit sa laksang bilang ng nakasaksi 

-walang kumurap at nag-atubili. 

  

Hanggang narating ng bata 

ang harap ng pagawaang may welga. 

  

At sa kalikutang laro ng imahinasyon: 

  

          Tila mga along humampas sa dapithapon 

          ang mga bandilang may saliw ng hangin 

          sa mga pininturahang pantig 

          ng parisukat na mga plakard; 

  

          Pamilyar sa tahanang karton ang piketlayn 
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          at himig ang nadidinig na mga panawagan; 

          kumpara sa harurot ng usok at lagpak ng mga yapak 

          ng karaniwang araw ng pagmumuni 

  

                                           sa tapat ng beykeri. 

  

Walang kibo man o ngawa, 

lumapit ang isang manggagawa; 

Inabot ang tinapay na asam-asam 

at mula sa kuyom na kamao 

  

                                           isang baryang ukit si Bonifacio 

  

Sabay sambit sa paslit: 

  

          “Ang kawanggawa ay kailanman hindi magiging sapat, 

          hangga’t may mga ganid na nagpapakabundat.” 
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Bisperas ng Pasko sa NLEX 
 

Bago maghating-gabi bago mag-abeinte-sinko ng Disyembre, sa stop-over bago tumawid 

ng bundok, may nakisakay sa bus.  

 

Isang inang may dalawang anak: bitbit niya ang isang sanggol at sa tabi niya ay batang 

lalaki na nasa apat na taong gulang. Nakiusap ang ina kay manong drayber dahil P50 lang 

ang dala nilang pera. May hawak na plastik na baso ang batang paslit na may dungis 

mula pisngi hanggang mga paang walang suot na tsinelas.  

 

Panay ang sanggol sa pag-iyak na umalingawngaw sa loob ng sasakyan at nagdulot ng 

tinginan ng iba pang mga pasahero. Panay din ang pagtahan ng ina sa pagyakap sa anak 

at pagbulong ng "Shhh...". Pumayag ang drayber, pinaupo sila sa may sulok ng hagdanan 

malapit sa pintuan at nagpatuloy ang byahe.  

 

Naisip ko tuloy ang banal na pamilya ni Kristo na tulad din nila'y naglakbay at 

nakipagsapalaran nang gabing iyon. Ilang pamilyang Pilipino kaya ang walang tahanang 

natuluyan dahil sa demolisyon? Ilang bata ang nagpalipas ng Pasko sa pangamba ng 

kawalang katiyakan dulot ng pagkakatanggal ng kanilang magulang sa pabrika? Ilan ang 

nabubuhay sa kanayunan, hindi lang tuwing Pasko, sa takot ng karahasang hinahasik ng 

mga militar sa pang-aagaw ng lupa?  

 

Nagpapatuloy ngayon ang estadong katulad ng gobyernong Romano noon na pinapatay 

ang mga naghahangad ng matiwasay at mapayapang kaayusan.  

 

Hindi ba't 'di hamak na tunay na magiging "maligaya" ang ating Pasko kung ang bawat 

pamilyang Pilipino ay nabubuhay sa isang lipunang pantay-pantay na nakatatamasa sa 

tunay na diwa ng pagmamahalan at pagbibigayang ibinahagi sa atin sa buhay at 

kamatayan ni Kristo? 
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Kabite 

 

I. 

Gaano kadakila na tayo ay nagkakilala 

sa mga araw na kung kailan ang mga bandila at tinta 

ay tinatangay ng rurok ng sandali ng pagkakatanto? 

Sa ganitong parehong pakiramdam ng rebolusyonaryong init 

kung kailan ang pag-ibig ng kasalukuyang kabataan sa bayan 

ay isinalin sa paghinga ng mismong magkatulad na kakayahan; 

  

Kung kailan ikaw, sa lahat ng lugar, ang tumupad ng mga pangako 

sa lakas ng kasaysayan, tulad ng mga dyip at mga baby bus 

na humaharurot sa kahabaan ng kahulugan, 

kahit pag-iral, kung nais natin mang isigaw, 

sa pagtangan ng kaugnayan ng konkretong kaisipan sa bakal. 

  

II. 

At nang inihudyat ng pagdating sa mababaw ngunit kinakailangang hakbang 

upang hayaan kang maghintay at mag-asam ng sentimental na halaga, 

ibinalik mo ang mga aral mula sa buwan ng pagkabahala 

dahil hindi kailanman perpekto ang mundo para mangarap lamang 

ngunit sa pagtanggal ng iyong mga tabing 

sa likod lamang ng mga mall at subdibisyon 
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ipinakita mo ang reyalidad ng taumbayang nakikibaka para sa kanyang pagkakilanlan, 

pagkakilanlan para mabuhay, ng pagkabuhay 

at nang hindi kailanmang paghiling sa kamatayang nilimot. 

  

Bumuhos ang mga tanong sa gitna ng araw-araw na agam-agam: 

Sino pa nga ba ang may kakayanang ibigay ang hustisya sa mga biktima ni Aguinaldo? 

Ng may iisang sagot: Wala ng iba, wala ng ibang kundi tayo. 

  

III. 

Ngayon hinaharap natin ang panahon kung kailan anong galak ng mga maniniil 

sa lahat ng kasalukuyang kalagayan, ng export processing zones 

at pagpapalit gamit ng lupa sa gilid ng ating kamalayan; 

  

Walang ibang paraan para sa kinabukasan 

kundi ang matuto at kalimutan ang lahat ng ating nakikita 

at ang lahat ng ating nadarama ay isang artipisyal na bahagi 

ng isang lipunang nilikha upang bigyang sarap ang mga amo nitong dayuhan. 

  

Ngayon wala nang pangangailangan para managinip, 

dahil narito mismo sa ating mga kamay, 

kung saan ang mga sandali ng pagdanak ng dugo at sakripisyong nililikha 

kasama ang kapasyahan ng isang sarili, 
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ang paraan upang sumalungat at hindi maniwala 

na ang Kabite ay isa lamang lugar ng paggising mula sa kape 

o isang malamig na tigang na lupa 

para sa mga naghahanap ng pinya. 
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Traffic Badtrip 

 

Usad kuhol ang mga sasakyan sa Taft Avenue, hindi mo malaman kung pinaaandar o 

pinatitigil ng litong-talilong na paa ng drayber na nakatapak sa preno.  

 

Ngawit na, ang mga tuhod sa kakatayo at mga kili-kili sa kakataas ng mga braso, ang 

mga pasaherong gabi kung maligo para sa pupuntahang trabaho.  

 

Habang pinapatay ni Abraham Lincoln sa palabas ang mga bampirang nagkalat sa dilim, 

umiling na lamang si Manong nang walang bumili ng kanyang mainit at malutong na 

tindang mani.  

 

Tinuktok ng kunduktor ang bakal na sabitan ng kamay gamit ang limampiso, tumunog 

itong parang doorbell sa pagbukas ng pintuan nang tumigil ang bus. At pagbaba ng mga 

tao, agad tumambad sa kanilang harapan ang pader na may kaunting kupas ngunit 

malinaw pa rin ang panawagan na pulang pintura.  

 

At sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste ng Makati ay sama-samang dinaanan ng 

mamamayan ang mga haligi, tila ginagaya ang mga nagmamartsang paa ng dose-

dosenang nakapaskil ditong mga poster ng Lakbayan. 
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Overheard at Palawan State U 

"According to the Tubbataha management office, it is highly probable that the ship has 

damaged large portions of the heritage sites’ coral reefs, thus violating pertinent Philippine 

laws, including Republic Act 10067 or the Tubbataha Reefs National Park Act of 2009." 

-Marya Salamat, US Navy bars park rangers from inspecting grounded ship at Tubbataha 

Reef, Bulatlat.com 

________  

Narinig ko sa dyip, ang bulungan 

ng isang turistang makata at estudyanteng kabataan: 

  

Tanong ng turista: 

Anong nangyari sa Tubbataha? 

Sa kasing kinis ng garing na mga itlog 

ng pawikang pinatanda 

ng pagal at pasensiya sa wika ng pag-aruga? 

Sa sariling tahanang haligi sa tibay ng alon 

sa pagsikad ng pag-ibig ng panahon? 

Sa dalampasigang yakap ng anak ang tubig-alat 

ng maamong mukha ng pagkayapa sa yamang-dagat? 

  

Tanong pa ng turista: 

Anong nangyari sa Tubbataha? 

Sa maliwanag na kawalang-hanggan na kagakalan 

ng mga naghahabulang alimango at nagtatawanang banagan? 
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Sa tamis ng halik ng mga halaman 

na hindi masaulo ang alaalang iaalay 

sa dami ng iba't ibang bahaghari ang kulay? 

Sa mga kastilyong-buhanging bahay 

ng lahat ng kabutihan ng nilalang na sikhay 

at sigla ang napakasimple at napakapayak na buhay? 

  

Tanong pa ulit ng turista: 

Anong nangyari sa Tubbataha? 

Sa mga koral na siyang kislap ng korona 

ng perlas ng Silangang ibinabandila? 

Sa eskwelahan ng mga isdang karunungan 

ng dapat pagmamahal sa sariling bayan? 

Sa digmaan ng mga hampas-sa-likod ng agos 

at amihang umiinit ng anong lubos? 

Sa rebolusyon ng mga islang naghahanap 

ng pampalamig na ice tubig sa alapaap? 

  

Tinanong paulit-ulit ng turista: 

Anong nangyari? Anong nangyari? 

‘Di mawari ng maikling sandali ng paglagi! 

‘Di makapaniwala sa narinig sa radyo, nakita sa dyaryo at TV! 

Na mawawalan ng pagkakataon na maging saksi! 
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At mawawalan ng silbi ang pagpasyal dine! 

Kapalit ng Tubbataha, manonood na lang ba ng sine? 

  

Maikiling sagot ng kabataan: 

Anong nangyari sa Tubbataha? 

Winasak ng mga Kanong singkapal ng mukha 

ang barkong pandigma na walang ibang ginawa 

kundi maghasik ng lagim sa bayang dinudusta! 

  

Pagtatapos na sagot ng kabataan: 

Anong nangyari sa Tubbataha? 

Huwag nang maraming tanong-tanong pa, aba! 

  

Tubbatahang-ina nila! 

Tara na't magprotesta! 

V.F.A. ibasura!  

Ibagsak mga Imperyalista! 
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Ang unang katangahan ng 2013* 

 

Galing Junction, hindi ko namalayang Kaliwa ang nasakyan ko kahit Raymundo lang 

dapat ako bababa. Umakyat pa ng Forestry ang dyip pagkalampas ng D.L.  

 

Dahil dyan, tila freshman akong mabilis na nag-tour ng upper at lower kampus. Sa 

pagharurot ng sasakyan, ramdam sa balat ang tunggalian ng unang init ng sikat ng araw at 

huling lamig na iniwan ng nagdaang gabi.  

 

At amoy ang sariwang hamog ng lumipas na ulan na nanuot sa mga dahon ng 

punongkahoy.  

 

Kumindat ang rebulto ni Makiling pahiwatig na tapos na ang maikling bakasyon, pero tila 

ang unang umaga ko ngayong taon sa Elbi ay sinasabing malayong hindi pa tapos sa 

Pasko ang panahon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

*Pasintabi sa mga hindi taga-Elbi. 
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Tollgate 

 

Gising 

ang isa sa apat na pasahero sa loob ng dyip na tinatawid ang daan sa gilid ng 

dalampasigan, kalahating oras bago magpalit ng petsa ang panig ng mundo dito. 

 

Tulog  

ang mamang basa sa sariwang putik ang tsinelas, nakasandal sa kanto ang ulong inunan 

ang dalawang kamay na uuntug-untog at iiwas-iwas sa bakal na pinakikislap 

pansamantala sa magdaraang mga tila halimaw na tumatakbo sa dilim na mga may 

headlights.  

 

Tulog  

ang dalagang nakasandal sa likod ng upuan ni manong drayber, punit-punit ang itim na 

stockings na nakapalaman sa Havainas. Suot niya'y kayumangging jacket na lampas 

tuhod ang laki na sapat upang maikubli ang kulay asul na unipormeng ginamit sa 

magdamagang paglagi kanina sa mall -hindi bilang mamimili. 

 

Tulog rin  

ang babaeng katapat ng dalaga, unat pa rin at banayad na sumasabay sa hangin ang 

kanyang buhok kahit ginabi ng uwi galing gimik o trabaho, kinamot niya nang kaunti ang 

bumbunan bago bumalik sa mundong pinapanaginipan. Ngunit kulang na lamang ay 

ilawit ang buong braso sa bintana. 

 

Walang nagising  

nang humarurot ang jeep nang aalog-alog sa daan-daang butas ng daan at saka libu-

libong nagtatalsikang tubig mula sa natapos na ulan ay lumilipad at humahalo sa 
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nilalanghap na hangin. Unti-unting binabasa ng mga nagsisi-angatang patak na mga ito 

ang baba ni manong drayber na sa pagpreno ay nilaro ng kanyang kanang mga daliri ang 

bente pesos na nakatupi at nakauslit sa kabilaang espasyo ng hinlalato ng kaliwang 

nakatiklop na kamao. 

 

Walang kumibo 

nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng mga nakahilerang kwartong nasa gitna ng hi-way, 

nakabalandra sa nag-aabang-sa-paglarga-ulit na makina ang dambuhalang pilik-matang 

kahoy. Nilabanan ni manong drayber ang pagkatukaki, pinunas-punas gamit ang basahan, 

na walang pag-asang mamuti kapag nilabhan, ang harap ng bintana -kamay ang 

nagsilbing windshield. 

 

Gising ngunit mapungay 

ang mata ng naniningil na maniningil ng kapirasong buhay sa mga dahan-dahang 

pinapatay araw-araw ng sistemang inulan ng pagnanakaw na nakakubli sa imahen ng 

panlilimos para sa serbisyo. Titingin si manong drayber sa malaking blackboard ng 

listahan ng babayaran, kukunot ang kanyang noo bagong maging ganap na hatinggabi. 

 

Biglang magigising 

ang lahat ng pasahero, magbabalik sa reyalidad mula sa sinulit na antok at nakasanayang 

pagod ng byahe nang biglang ibabagsak ni manong drayber sa sariling manibela ang 

reklamo na magdudulot ng sandaling alarm clock ng busina. Saka kukunin ni manong 

drayber mula sa mga nakatagong bulsa sa bubong ng dyip ang mga perang papel. 

 

Sabay sisirit 

sa taas ng boses ni manong drayber ang matagal nang kinikimkim na protesta, tulad ng 

biglaang pagtaas ng presyo ng langis at krudo na inasukalan ng tuwid na daan: 

"Ang mahal ng toll fee niyo! Wala na akong maiuuwi sa pamilya ko!" 

105 



PLUMANG PUNYAL: Mga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno’t Dulo 

 

 

Payo ng isang kasama 

 

Payo ng isang kasama 

huwag mong hayaang liparin ka ng tula 

dahil ang rurok ng ulap ay pangarap 

na may tayog na di maabot ng nasa lupa 

at matagal ang panahon bago ang proseso 

na ang tubig-ilog ay maging tubig-ulan 

na babagsak rin kalauan, magbibigay sustansiya 

bilang pataba sa lahat ng halaman sa paligid; 

tulad ng tula: matutong maging lapat sa lupa, 

yakapin ang bawat sulok ng kakulangan, 

maging bahagi sa pagsibol  

ng bawat butil ng pangangailangan, 

kaya’t hindi mawawala ang laging pag-ugat 

at isang suntok sa buwan  

ang pag-asam sa agaran 

na pagkamit sa mga bituin at buong kalawakan. 

 

Payo ng isang kasama 

huwag kang magpakalunod sa tula 

matutong lumangoy at huminga 

sa agos ng pagtitimpi at pag-intindi 

106 



Rogene A. Gonzales 

 

 

na ang mga salita ay mananatiling salita  

at ang panulat ay pagsisid ng sarili 

sa malalim na tubig-alat ng pag-iisa, 

kailanman, hindi ito pantighaw  

sa tunay na mga nauuhaw 

na libu-libong nagmamasid sa dagat 

para sa kapirasong kaginhawaan; 

tulad ng pagtula: kailangang matuto 

kung kailan aahon sa balarila 

ng mga alon at bangka, 

kaya’t kailangan din lagi ng gabay 

ng parola sa dilim ng dalampasigan. 

 

Payo ng isang kasama 

huwag kang magpatangay sa tula 

tulad ng pagpapabaya sa loob ng byahe, 

pag-idlip ng wala sa oras kaya’t lumampas 

o pagiging masyadong konsentrado  

sa samu’t-saring tanawin ng paligid 

at di ang patutunguhan sa pag-obserba  

ng palatandaan ng bababaan, 

saka babalik, at sasakay muli 

sa mga daanang daraanan pabalik; 
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tulad ng tula: kakambal ng tendensiya nito  

na mag-abante, ay ang magpaatras ng kilometro 

ng ating kinakayang iambag sa paglalakbay; 

kaya’t kailangang alamin ang eksaktong pagpara  

at ang nililikhang talinghaga ay dapat maghinay-hinay. 

 

Payo ng isang kasama 

huwag kang magpakahibang sa tula 

dahil hindi harurot ang hinihingi ng mambabasa, 

hindi malamig na buhos ng tubig na pandilig 

o mainit na hangin ng ipinagmamalaking bibig 

kundi pag-unawa na dapat kasama sila 

sa proseso ng iyong paglikha ng kataga: 

tulad ng lakaran at martsa ng bayan, 

sa lapnos ng araw o liyab ng ulan man 

ay hakbang-hakbang silang kasama 

at lahat ay pursigido, tunggali ang pagod  

sa pagpaliwanag sa lahat ng madaraanan 

sa linggwaheng nauunawaan; 

at kung dumating ang banta  

ng mga kaaway na bantay; 

handang magtanggol dapat ang tula, 

maging matibay na bisig na kakapit  
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at magsosolido ng hanay. 

 

Payo ng isang kasama 

wag ka na, wag ka na lamang tumula 

at magpakahibang sa talinghaga 

kung hangad mo lamang ay yabang, 

o ngalang pagkakakilanlan, 

o sinipi lamang at hindi pinag-isang paninindigan  

ang buong diwa ng mga akda. 

 

Dahil payo ng isang kasama, 

kinakailangang maging tulad ng gubat 

ang makata sa pagkubli at pagiging bahagi 

ng mundo ng mga gatilyo, 

dahil payo ng isang kasama, 

ang tunay na makata 

na may pag-ibig sa hinaharap  

ay kinakailangan at dapat maging ganap 

sa pag-akyat ng tuktok ng bundok 

na katapat ang mga ulap ngunit lapat sa lupa,  

kasing tayog ng mga puno ngunit naka-ugat, 

dama ang hamog at tubig-ulan sa pisngi  

at tanaw ang alon sa dalampasigan sa kinatatayuan. 
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Dahil payo rin ng isang kasama, 

na isa ring makata 

ang tunay na makata 

na may pag-ibig sa hinaharap  

ay kinakailangan at dapat maging ganap 

 

na gerilya. 
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Ang Pasya ng Pasiyam ng Ika-Siyam ng Enero 

 

I. Fila. 

Titiyakin ng bantay, gamit ang stick na pandutdot  

sa nilalaman ng bag lalo na sa sinumang lalaking nakashades, 

na walang banta ng atake ng terorista. 

Babati at mag-aalok ang magsio-siomai 

ng siomai at gulamang pwedeng pampalaman sa kinikilaw na sikmura. 

Nagkrus ang direksyon ng kamay sa noo, sa dibdib at sa balikat 

kasabay ng tatlo hanggang limang taimtim na panalangin 

ng isang walang kasamang lola, 

habang magpapabango ang maliit na babae 

na nakapolkadots na mini-skirt. 

May kausap sa kanyang mamahaling phone 

ang isang itsurang ahente ng call center. 

Umalma sa pagbulong ng mura ang binatilyong hipster 

na may sabit na puting earphone ang kanang tenga, 

sa paghirit ng magsyotang sumingit sa usad-prusisyon na linya. 

Kumalansing sa ningning ang pag-alog ng latang laman ay barya, 

kasabay ng mala-Santo Niñong ngiti ng babaeng nakapula 

sa pakiusap ng Donation lang po sa Red Cross! 

Habang iling at simangot ang sagot 

ng tinanungang malaking mamang pawisan ang polo. 
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Kakaibang dimensyon ang kabila ng salamin: 

walang-hanggang taglamig, kapalit ng tikatik ng taong 

nagluluwal ng plastik na parihabang tiket. 

Isusuot nilang lahat ito sa tarangkahan at didilat ang tusong makina  

sa paghakbang ninuman papuntang hintayan. 

  

II. Jintay. 

Ititipa ng binatilyong hipster ang sapatos 

sa sementong may pintura ng dilaw na linya. 

Makikipagtitigan ang lalaking naka-shades 

sa mata ng sikat na artista na kulang na lang ay makipaghalikan 

sa nakapaskil na lumang billboard ng isang lumang pelikula. 

Magmumuni-muni sa kabilang sulok 

ang magsyotang hawak-hawak ang isa't isa 

at nagkikilitian ng bibig sa leeg, ng leeg sa bibig. 

Kada benteng paypay ay magkabilaang susulyap-sulyap 

ang tila late na sa misa na lola. 

Goddammit ang sambit ng ahente ng call center  

na papuntang Makati kaya makati ang tingin 

sa kanyang pilak na relong tatak ay Timex. 

Magiging sentro-de-grabedad ng atensyon 

ang pagkarinig ng mga tao sa matinis na tono ng gulong sa riles. 

Tatayo ang malaking mama sa pagkakaupo, 
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mag-aayos ng buhok ang lalaking nakashades 

at magpupulbo ang maliit na babae na mapagkakamalang Koreana. 

Kakapit ang lola sa higpit ng panalangin 

ng kamaong kulang na lamang ay rosaryo. 

At sa pagtigil ng sasakyang halos sinlaki ng bintana ang pintuang magbubukas, 

ang lahat ay mapabubuntong-hininga 

sa pagsubok, sa paghahanda sa maalamat na pagsakay. 

  

III. Sacay. 

Makikipaggitgitan ang lahat ng braso 

sa braso, sa balikat, sa tagiliran, sa siksikan ng tulakan 

at tulad ng pagkaasam na makasapi sa swerte ng tinayang Lotto tiket. 

Manunulak ang malaking mama na naging siga sa pagpasok ng sarili 

habang sisigaw ang ahente ng call center ng May bababa pa! 

Mag-aalimura ang isang dosenang kausap sa kapwa mga binging katabi, 

habang ang iba pa ay magkakasya na lamang sa pinapakinggang sariling musika 

(marahil ay Bieber, marahil ay Pempengco, mga pinakaposibleng hula ito) 

kasabay ng pagnguya ng binatilyong hipster sa chewing gum na napiga na ang tamis 

sa laway na pumanis, sa pagnguya ng dalawang oras. 

Lalamig ang kagat ng bakal sa pagitan ng haplusan ng mga palad  

ng nakatayong boypren sa kapwa niya nakatayong gelpren  

na hindi alam ng mga tao na nagdadalang tao. 

Hahabol ang maliit na babae sa pagsara ng pintuan.  
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Magdarasal sa kanyang isipan ang matandang babae ng Aba Ginoong Maria 

at iaanunsiyo ng boses sa itaas ng kalangitan ng tren ang kapalarang destinasyon 

ng sangkatauhang nakasakay sa byahe. 

  

IV. Viaje. 

Lilipas sa ilalim ang mga maliliit na sasakyan, umaatras-umaabante sa hinagap  

ng daan-daang nasa malayo ang isip, hindi kung nasaan ang talampakan. 

Hahagikgik sa malanding tawa  

ang babaeng maliit na naka-Unlicall. 

Makikipagchikahan ang lalaking nakashades sa mamang siga 

tungkol sa trabaho ang unang usapan 

hanggang mababanggit nila ang salitang chicks. 

Lalambitin ang lahat ng nakatindig, na parang mga unggoy 

sa kagubatan ng tila pinapresko sa yelong mundo 

habang nagshu-shuffle ng bagong kanta ang binatilyong hipster. 

Magbabasa ng maliit na Bibliya ang lola 

uunahin ang kapitulo ng Rebelasyon bago Henesis 

habang iniirapan ang minatamis na magsyota sa tabi. 

Nanonood ang ahente ng call center 

sa kanyang iPhone ng pantaseryeng Walking Dead. 

Matatakam ang mamang nakapolo sa laki ng piniritong manok 

na makikita, nakikita, at nakita niya 

sa dinaanang dambuhalang patalastas. 
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Muling magsasalita ang mahiwagang boses 

at mauulit ang pagsakay ng mas kaunti kaysa kanina. 

Magpapatuloy ang paglakbay ng humihina ang ingay,  

tila tumatahimik upang pagnilayan ang hangarin ng pinangakong lupa  

tulad ng nakalagay sa banal na kasulatan bago muling 

bumaba ang Panginoon. 

  

V. Baba. 

Sisingit-singit ng excuse me po ang binatilyong hipster na nagmula sa gitna. 

Walang-paumanhing matatapakan niya ang paa ng dawalang tao: 

ang una ay sa itim na sapatos ng ahente ng call center 

na walang imik niyang pupunasan gamit ang mga daliri; 

ang ikalawa ay sa maliit na babae na jelly shoes ang suot 

na susundan ng malulutong niyang Aray! at Putang ina! 

na magbibigay sinyales sa muling pagkrus ng relihiyosong lola 

samantalang magkakasala ang lalaking nakashades 

sa pagkakakita ng pagkakataong makasulyap 

ng kapirasong langit sa manipis na damit. 

At sa pagkawala sa pinagtiisang tren,  

kakalat ang lahat sa karipas na malimutan 

ang mga mukha ng kapwa pasahero. 

Ipipilit ng malaking mama ang pagsubo ng tiket 

na kanang butas ang nasa ibabaw. 
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Baligtad. ang magkasabay na sasabihin ng magsyota sa likod. 

(Babaligtarin, makakalaya.)  

Mag-aalok ng tokneneng at buko pandan 

ang babaeng nakaberde ng uniporme 

na nasa malapit na pwesto ang kainan. 

Matatakam ang mamang muling pinawisan ang polo, 

ngunit sasalukin at aalugin na lamang 

ng binulsang kamay ang mga barya. 

Hahakbang ang lahat pababa, 

pababa sa naging mala-impyernong temperatura 

ng paligid sa init ng Haring Araw. 

  

VI. Ulitin ang Fila. 

At sa pagbaba sa kalsada, 

muling mag-aalok ang mga turo-turo, 

muling maglilinya ang mga traffic enforcer, 

muling mag-aalimura ang bawat busina't tambutso, 

muling maghahanap ng destinasyon. 

Habang naghihintay ang drayber ng dyip 

ng pagkapuno ng kanyang sasakyan, 

ilalahad niya ang dahilan: 

Traffic dahil sa Nazareno! 

Sabay pisil sa sampagita, 
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Sabay haplos sa larawan ni Hesukristo, 

Sabay paypay ng puting tela ng towel 

sa pagdarasal na bago matapos ang gabi 

ay Sana masagot ang boundary. 

  

VII. Ulitin ang Buong Proceso. 

Ulitin ang buong proseso. 

Ilapat sa anumang konteksto. 

Hanggang maghangad ng pagpapahinga 

sa naghihingalo at humihingal 

na pagkapagod ng paghinga 

ng mundong dapat nasa Tao 

(hindi sa mga nagpapanggap na diyos) 

ang araw-araw na sagana 

ng biyaya ng buhay na Paglikha. 
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Mga Panauhing Makata: 

Interlude Muna 

sa Musika ng Tugma, 

Nag-eenjoy ba? 
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Isipang Agit 

ni Paul Carson  

 

Nag-iisa ako! Hay, nako. 

Pero sanay na akong mag-isa. 

Sa bawat luha, sa bawat tinig aking 

maininingning ang bitwing 

sinisigaw ang sining ng isang hiling. 

 

Ngunit sa kultura nga 

naman maililikha ang lipunang 

makamasa, sa pagpiglas ng mga 

piring; sa paglaban sa gawang 

'di makabayan, o kawalang diwa! 

 

Kaya, tara! 

Tara't magkaisa 

Lumaban; sandiwa, santinig 

tungo sa ilaw ng karunungan 

at para sa bayan. 

 

Nag-iisa ako... 

Nag-iisa ako,  

Nag-iisa ako; hay, nako. 

Pero hindi naman pala. 
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Kay Supremo* 

ni Paul Carson  

 

Ikaw ang rebolusyonaryo. 

Lumisan ka sa inyong bukirin, 

Lumisan ka para sa isang mithiin. 

Bunga ng iyong mga kaisipan, 

Ikaw ay humanap at nakahanap ng paninindigan. 

 

Ginawa mong buhay ang kamatayan. 

 

Nawalan ka ba ng pag-asa? 

Naubusan ng pagpapasensya 

Sa mga paniniil ng mga 

Encomiendero, sa mga panginoong maylupa? 

 

Naging sandigan mo ang pluma, 

pero kumapit ka sa espada. 

 

Tila’y ginawa mong martilyo sa kahoy 

Ng isipan ang iyong itak, isang tinta’y 

Kanilang dugo, upang maisulat ang tila’y 

Mga subersibo at radikal na ideya. 
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Inisip mo si Rizal. 

Inisip mo ang Gomburza. 

 

Inisip mong ‘sapat na, tama na 

ang karahasan’ 

Inisip mong ‘tama na ang paniniil 

at pagpatay nang tahasan’ 

Inisip mong ‘nararapat nang lumaya 

ang bansang makabayan’ 

At sumulong tungo sa kariktan, 

kahusayan at kapayapaan 

ng bayang tunay na minamahal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

*Unang inilathala online, sa Dakilang Supremo: Panawagan para sa kontribusyon sa 

ika-149 na kaarawan ni Gat. Andres Bonifacio ng CEGP Southern Tagalog. 
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Tibak 

ni Paul Carson 

 

Tumunog ang batingaw! 

Umurong ang naliligaw na 

Sumulong at nanigaw sa mga 

Nagpulong na mga dilaw na 

natutulog at hilaw. 

 

Nangyari'y isang matikas 

na pagtindig, sinabi'y pag-aaklas 

ng mga magagaling, sumali't  

humubog at nakibaka at humiling 

ng kalayaang walang piring. 

 

Ikaw, o tunay na aktibista 

Ikaw na lumubog sa masa 

Ikaw na nakaaalam sa pakikibaka 

Ika'y sumulong sa madla 

Bago pa napuno ang timba. 

Paul Carson 
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Nang Tumunghay ang Palay 

ni Michael Alegre 

 

Butil-butil na pawis 

ang tumatagas sa nag-aapoy mong noo, 

   sa namamanhid mong paa, 

   sa pasmado mong kamay 

habang ginagapas mo ako 

at ang bumabayong takot 

diyan sa dibdib mo. 
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Nang Sumali sa Fliptop si Andres B.* 

ni Michael Alegre 

 

Pinaglaruan ko ang mga titik 

hanggang mabuo 

ang mga salitang mabalasik 

na pilit na pipitik 

dikdik 

sa prinsipyo mong tahimik 

walang imik 

upang masikhay tayong magtalik 

sa hangaring maibalik 

ang kalayaang maluwat nang humihilik. 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

*Unang inilathala online, sa Dakilang Supremo: Panawagan para sa kontribusyon sa 

ika-149 na kaarawan ni Gat. Andres Bonifacio ng CEGP Southern Tagalog. 
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Pluma ng Pagbabago 

ni Abigail Bartolome 

 

Letra 

titik 

pangugusap 

parapo 

inaalay na laro 

ng mga salita 

minutong 

dumaan 

sumipi ng pahat na alaala 

sa tuwing dadampi 

ang pluma 

sa kwadernong 

likhaan ng misteryo’t 

pagtuklas 

Sumaliw tayo 

do re mi fa sol la 

ti do 

kumatha ng pagbabago 

isatinig 

ang pintuho 
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panlunas 

sa mapagkanulo 

tulain man 

ang mga berso 

tugtugin man o 

pagsayawin ang 

kwerdas ng lumang gitara 

pagpili ng mas kaaya-aya 

walang problema 

wag lang maubusan 

ng tinta itong aking 

pluma. 
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Umaastang Tula 

ni Abigail Bartolome 

 

Sakal. Kalas. Lakas. 

Aklas! 

Retorika ng mga salita 

Umaalimpuyo sa damdamin 

Sumisikhay sa diwa. 

  

Lamunin man ng dilim 

Ang araw, 

Sa pag-apuhap sa mga letra 

Nais ipalahaw 

     Nakapapaos man ng tinig. 

  

Sumilip ka sa mga tugma 

Dumaluyong ka sa mga versa 

     Tumawag man ng 

     Engkantada. 

Hanggang masiklot ng iyong palad 

     Umaandap-andap 

     Na liwanag 

     Nitong gasera. 
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Ipuslit mo na’ng lahat 

     Galit 

     Poot 

     Kabag 

Tumayo kang matikas at matatag 

     Papalautin ang tinta 

     Sa pulang katsa. 
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Kaliwa 

ni Abigail Bartolome 

 

kaliwa 

na iniiwasan 

pero di maiwasan 

 

kaliwa 

na kapartner ng kanan 

 

kaliwa 

tawag mo sa dalawang paa ng kaklase mo sa PE 2 

tawa ka pa ng tawa kasi 

ano 

magaling ka 

 

kaliwa 

iniirapan man ng lipunan 

ngunit nananatiling 

pursigido 

sa pakikipaglaban 

 

kaliwa 
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pilitin mong maging kanan 

pero mamamatay ka muna 

bago mo mapatunayang ikaw talaga ang kanan 

 

na dapat sundan. 

 

Abigail Bartolome 
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Anihan 

ni Abigail Bartolome 

 

Nakaulinig ako ng palahaw 

Mula sa bukid 

Na maagang nagbubunyi 

Ng masagana nitong bunga. 

Sa kawalan ako’y tumulala 

Tila may nais pang 

Humabol sa pagbulong 

Ng hangin 

Sa kaparangan. 

Hinanap ng paningin ko 

Ang kasagutan 

Tumayo, pagmamasid pumailanlang 

Sa kalawakan 

Ng parang 

Bawat pilapil ay dinaanan 

Magmula sa pahingahan 

Sa likod ng alaala 

Sumibol ang hinuha 

Dumaraing na hibik 

Ang rumirindi 
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Sa pandinig 

—Pawis na maalat  

Dugong pinaalpas sa ugat 

Naghalo 

Itinubos sa lupa— 

Ginagapas na 

Nakangiti ang mga magsasaka 

Nguni’t 

Sa likod ng hungkag na ngiti 

Nilang mga nagbuwis 

Ay halakhak 

At bungisngis 

Ni Luisita. 
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Kape 

ni Abigail Bartolome 

 

Binuhay mo’ng dugo sa gitna ng gabi 

Sa tama mong 

timpla 

at init… 

Ikaw ang sandalan ng mga 

kailangang mag-OT 

dahil may 

umaasa din sa kanila 

Pareho kayo 

na parang asul at bughaw 

Magsing-init 

Magsingtapang 

At kung pwede pa nga’y magsing-aroma 

Silang mga mamamahayag 

Na humihigop sayo 

Pagbigyan mo lang sila 

Dahil hindi lang sila ang mananatiling gising, 

(kundi parang chain reaction) 

ang sambayanan rin 

na pinagpupuyatan nila. 
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Paralisa 

ni Abigail Bartolome 

 

Sa labis na pagparalisa sa binti’t mga paa 

Hindi ko namalayang 

Nakabigti na pala 

Ang aking leeg 

Sa pagwawalang-bahala 

‘Di ko atim na imulat ang mga mata 

Sa dakong maliwanag 

‘Pagkat nakakasilaw 

Dahil pundido na ang ilaw 

‘Di ako makakilos 

Impit pati ang lalamunan 

Kalaban ko’y agam-agam 

Sa kinabukasan 

Ang tinig ko’y bumubulyaw sa isip 

Paos na’t ‘di pa naririnig 

Umaayon ma’y 

‘Di naman masidhi sa kabutuhan 

Lilipas din ang mga araw 

Aalpas din ang pagkakataon 

Hindi maibukas ‘pagkat 

Ang susi’y nakabaon 

Sa lupa ako’y humahalik 

Bawat hakbang ko 

Ay umuukit 

Sa galangit kong pintuho 

Ulan man 

Ay matutuyo. 
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Palabas 

ni Abigail Bartolome 

 

Sa taumbayan ikaw’y humarap 

Nagwikang, “Kayo ang boss ko!” 

Sige sa palakpak 

Ang nahumaling sa kataga mo 

Ikaw’y kinuhanan ng milyun-milyong litrato 

Mula pag-upo 

hanggang magpalabas ng plano 

hanggang mabunyag 

ang iyong pagkamaka-haciendero 

Itutuwid mo nga ba ang daan? 

O magbibingi-bingihan 

Sa daing ng taumbayan? 

Ah, oo, “tuwid” patawid 

sa kamay ng malalakas sayo 

sa mga naghahari 

sa mga mapangamkam 

ang kaban ng bayan 

na dapat ay para 

sa karamihan 

Sanga-sangang daan na lamang ba 

ang mahihita ng bayan? 

Buhat sa ipinangalandakan mong pagbabago 

Subalit mapanlinlang 

Tulad ng isang ahas na nagpapalit ng balat nito 

Sa malawak na damuhan. 
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Kumukulong Tubig* 

ni Abigail Bartolome 

 

Stockholder ka na! 

Pilit mong ikinalma 

Ang kanina pang nagpupuyos na dibdib 

Sa hawak mong papel 

Na ang laman ay kadupangan 

Ng amo mong kinakalyo; 

Ika’y humigpit sa pagkakahawak 

Hanggang ang papel 

Ay naabo’t tinangay ng hangin. 

Bumangon ka at nagtayo, 

Kasama ang maraming kapwa-tinagpasan, 

Ng mapupulang katsa 

Ng simbolo ng pagkakaisa 

Sa harap niyaong malapad na pader 

Kayo’y humabi ng piketlayn 

Upang boses ay ipailanlang… 

Basagin ang katahimikan! 

 

 

 

 

 

 

______ 

*Para sa mga tinatagpasan ng karapatan sa lupa, ipagpatuloy lang ang paglaban! 

At sa mga walang awang tumatagpas nito, ang tubig ang siyang papatay sa apoy ng 

kasakiman nyo! 
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Bayad* 

ni Abigail Bartolome 

 

Dumadagundong ang pagbabanta 

Laban sa ‘yong buhay 

Pagkat ika’y katotohanan. 

Hindi mo nais itanggi 

Ang salita’y isang salita 

Sa nais mong pagbabago 

Ika’y nanindigan anuman ang maglaho. 

Sinaling mo ang tatsulok na pigura 

Namuhunan ka ng panahon 

At sarili mong seguridad 

Nagbayad ka ng pangarap 

Maging ng dugong pinagkaingatan 

Mamamahayag, 

Ito nga ang kabayaran ng iyong pagsisilbi 

Kaya’t dalhin mo ng iyong pluma 

Kasama ng iyong tikas, tatag at sidhi 

Ang pag-ibig sa kapwa na di mababali. 

Hawakang mahigpit ang iyong pluma 

Sa lipuna’y iangat mo ang pagkamulat 

Nang ang mga tao sa iyong paligid ang mismong makiisa 

At manindigang kasama ka. 

 

 

 

_________ 

*Para sa mga mamamahayag na minasaker noong Nobyembre 23, 2009 at sa marami 

pang biktima ng pampulitikang pamamaslang. 
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HILAHIL 

ni J. M. Chua 
 

Balang araw lilipad, 

Kaming aping walang pakpak. 

Patakas sa kulungan. 

Patakas sa kangkungan. 

Patakas sa putikan. 
 

Pagkat balang araw dadanak, 

Ang rosas ng kapatawaran. 

At sisikat ang bumbilya; 

Ang incandescent sa kusina. 

At gigising kami . 
 

Gigising sila. 

Gigising ako. 
 

Pagkunwa'y magtatanong. 

Bakit? Ano? Paano?  

Pagkatapos lilimutin 

 

Ayos na rin. Sapat na rin. 

Ang mahalaga'y 
 

Malaya ako. 

Malaya tayo 
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Kadenang Software 

ni J. M. Chua 

  

Nagngangalit ngunit nagtatago. 

Nananakot ngunit nagtatago. 

Nanggagapos, hindi mo man ramdam 

baril sa kalayaang kumalam. 

  

Ito ay pangalawang Martial Law. 

Kita sa iba't ibang anggulo. 

May bahagya mang pagkakaiba, 

si Juan, sa panahon ng siyensya 

        Pinatid, kinadena, pinutulan ng dila 
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ANG TINIG NI OBLE 

ni J.M. Chua 

 

Ako ma’y iyong yurakan. 

Iwanan. 

Bitawan. 

 

Sa bingit ng iyong paglisan. 

Ng iyong paglimot, 

‘Wag mo akong kalimutan. 

Kahit sapilitan, 

‘Wag mo akong kalimutan 

 

Sapagkat sa iyong paglisan 

Ako’y maiiwan 

na nananatiling nakatayo. 

Para sayo, 

Lumalaban. 

 

Tanggalan mo man ng budget. 

Tanggalan mo man ng dangal. 

Sabihin mo mang, 

“Lintik yang mga yan. 
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Manggugulo, mag-iingay lang 

yang mga yan.” 

 

Patuloy pa rin akong lalaban. 

Patuloy na tatayo at kikilos. 

Patuloy na mag-aalay. 

 

Para sa aking karapatan. 

Para sa inyong karapatan. 

Para sa ating karapatan. 

 

‘Wag mo akong kalimutan. 

Sapagkat patuloy akong lalaban. 

Para sa iyo, 

O aking bayan.
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CC = CONSTRUCTIVE CRITICISM* 

ni Seb Sebastian  
 

Kritisismo,  

Cybercrime ang tatapos sa 'yo  

Libelo,  

'yan ang ikakaso sa 'yo  

Aprubado,  

Noynoy, mabilis ata masyado?  

Taong bayan,  

Nganga na lamang sa 'yo.  

Sotto,  

Nice one sa E-Libel mo  

Probisyon,  

May hidden agenda sa isang 'to.  

Santiago,  

Buti at gumana ang charm mo  

Batas,  

Wala kang silbi kung panget ang implementasyon  

Lalaya ang salita,  

Sa online man o offline ng madla  

Lilipad ang kaisipan,  

Na hindi duwag ang sambayanan  

Bayan kumapit kay Juan,  

Na supilin ang mapanlinlang na batas! 

 

_______ 

*Unang inilathala sa Unlike: Mga Tulang Tutol sa Cybercrime Law ng Kilometer 64 

Poetry Collective at College Editors Guild of the Philippines 
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Sikulo 

ni Seb Sebastian 

 

Lorna T., inaasam ko ang amoy vanilla mong puting fit na blusa, 

Buhok mong bagsak na kasing haba ng iyong likuran, 

Kutis mong mala-porselana na sa akin ay humahalina, 

Mata mong mapungay na nagsasabing ika’y gisingin sa matagal na pagkakahimlay. 

Lorna, sana naman panawagan ko’y sagutin na. 

 

Lorna, dinalhan kita ng isang dosenang puting rosas na walang tinik. 

Pinagluto rin kita ng spaghetti na walang ibang teknik. 

Buong galak ko itong inalay sa ‘yo Lorna kasi mahal kita. 

Mahal kita kahit ang sakit na sabi nga ni John Lloyd sa pelikula. 

Lorna mamaya, tinig ko ‘y iaalay para sa isang harana para ika’y lumigaya. 

 

Lorna, bakit mo ako pinagtabuyan? Para akong aso na sinipa mo na lamang. 

Binigkas mo na ako’y pakikinggan, pero ang isipan ay nakasara na pala. 

Karapatan kong ipahayag aking saloobin, bigla mo akong tinalikuran. 

Lorna, bastos ka palang nilalang akala ko pa naman ay may delicadeza kang tunay. 

Lorna, humanda ka. Humanda ka dahil ako ‘y labis mong sinaktan. 

 

Naalala mo ba noong kinaladkad mo ako sa kalsada at sinabihan ng putangina noong 

pinagtatanggol kita sa ibang puta sa kalsada? 
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Tanda mo pa ba noong nasaksak ako sa Ermita para lamang sa barya na iyong kinita mula 

sa iyong huwad na asawa? 

Naisip mo ba ang pagrereklamo mo sa akin na laban ako ng laban sa mga akusasyon sa 

‘yo ng kung sino man kahit pa ang may kasalanan ay ikaw naman? 

Naaninag mo pa ba ako noong puro latay ang mukha ko dahil sa gusto kong sabihin sa 

madla na hindi ka tanga kagaya ng mga puta sa kalsada! 

Tangina naman Lorna! Tangina talaga!  

 

Dinurog mo man ang pakiramdam na nasa ere ako ng kasarapan kasama ka. 

‘Di ko makakalimutan ang mga oras na ako ‘y nilaglag mo sa putikan. 

Noong sinakal mo ang boses ko para sa sambayanan kahit kabilang ka sa nakikinabang. 

Lorna, tandaan mo na minahal kita nang minsan. Minsan na para ba akong ulol na sunud-

sunuran. 

Pero tandaan mo rin na, papatayin ka ng madla, magpakailanman dahil ako ‘y sinaktan. 

  

Hindi ako magsasawa.  

Sa ‘yo at sa mga kagaya mo. 

Sa ‘yo at sa kagaya mo na walang ibang ginawa kundi gaguhin ako, sila at ang sarili mo. 

Hindi ako magsasawa. 

Hindi. Hindi. 
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Unli prescription: inequality 

ni Seb Sebastian 

 

Farmer Combo 

Kanina, inaayos ko ang mga tubo at inilapag sa traktora. 

Pauwi ako na bitbit ang pag-asa na ito ay mabebenta pagka-kilo ng tikal sa tubuhan 

Pauwi ako na bitbit ko ang pag-asa habang hawak ang bolo sa kabilang kamay. 

Hanggang sa humulagpos ang bolo. Bolo na itinarak sa likod ko. 

Ang sabi ng amo ko, kikita siya na wala ako. 

Na wala ako. Nawala ako sa pamilya ko. Nawala ako gawa ng tubo na sinaka ko. 

Tubo na kinilo ng tikal sa kanto. 

Tubo na sinaka ko para sa pamilya ko. 

Tubo na gagawing asukal na sana humalo ang dugo ko kasi sa tubo lumaglag ang 

katawan ko.  

 

Tibak to 666 

“Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban!” hiyaw ni iska sa kahabaan ng Mendiola. 

“Walang pagbabago sa ilalim ni Aquino!” paglalakas pa ni Juan sa may Times Street 

kanina. 

Mula Timog Katagalugan, laksa ng kabataan dumagsa sa ka-Maynilaan upang i-sigwa 

ang hinaing ng bayan. 

‘Di lamang para sa sarili, para sa nakararami sa kalsada ito ay aming sinasabi: 

Bulok na sistema ito’y palitan na, bulok na sistema ito’y ibasura na. 
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Kalsada, ika’y makisama. Kalsada ikaw ang daan na hindi naman talaga tuwid dahil mas 

marami ang liko na dapat daanan para mas maliwanagan. 

Imbis na maliwanagan, dugo ang bumuhos sa mukhang walang galos kanina. 

Dugo na mula sa mapang-api na panginoong may lupang nagtataboy sa amin sa kalsada. 

Walang habas na pinaputok ang M16 sa aming harapan upang kami’y pigilan. Pigilan sa 

pagsasabi ng katotohanan.  

Pigilan na maglakad kasi malalaman ng karamihan ang huwad na kalakaran. 

Pigilan na kami ay pakinggan ng bayan. Pigilan. Pinigilan. Pinatay ng walang kalaban-

laban. 

Bala ang itinanim sa aming bibig na kaninang binibigkas, “Ang tao, ang bayan, ngayon 

ay lumalaban!” 

 

Writer’s block  

Nagsasama ang himig ng pag-ibig at demokrasya sa puting papel na hawak ko kanina sa 

lamesa. 

Pag-ibig sa gawain na isigwa ang hinaing ng kapwa estudyante para mawakasan na. 

Ilang taon na nga bang binababoy ng kung sinong nakalulok ang kanilang karapatan? 

Karapatan na kanina lamang ay inapakan ng isang lalaki sa aking harapan. 

“Walang kwentang panulat! Walang kwentang babasahin! Walang kwentang utak! Pero 

baka ikaw, may kwenta sa aking katawan!” 

Ako ‘y kanyang dinusta. Dinusta sa paraang kinuha niya ang pagkababae ko na inalagaan 

ko ng matagal. 

Dinusta na para ba akong isang Barbie doll na pwedeng pag-laruan at pagpasa-pasahan. 

Akala ko isa lang ang lalaki sa harap ko kanina. Mali pala. 

Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ewan ko kung ilan sila. 

Naglaho ang himig ng pag-ibig at pag-asa.  
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Pag-ibig at pag-asa na nais sanang ialay sa hindi bukas ang isipan. 

Isipang walang ibang inisip kundi ang sarili lamang. 

Inang bayan, gisingin mo sila.  

Inang bayan, tinuruan mo akong lumaban. 

Inang bayan, tulungan mo akong isalba ang aking sarili sa mga hayop na nagmalabis sa 

akin at sa iba pang naghahayag lamang. 

Inang bayan! 

Kanina, sa harap ng lamesa at puting papel, ako ‘y iyong nakita. 

Duguan ang buong katawan, may saksak sa tagiliran, may paso ng sigarilyo sa pisngi, 

may condom sa bibig at hubo’t-hubad, may balisong sa magkabilang kamay kasama ang 

mga gumahasa sa akin kanina lang. 

 

kamatayan to 8888 

Naglalakad lang ako na para bang nasa Luneta kahit pagod pa sa pagsasaka at bigla 

akong tinarakan ng bolo sa likuran. 

Walang kaalam-alam. Walang kadahilanan ang pagpatay sa akin.  

‘Di man ako nakalaban, nakapag-silbi pa rin ako sa mamamayan. 

May tubo pa rin sila na magiging asukal. 

Matamis man ang mga ngiti ng mga pulis kanina sa kalsada noong kami pa ay 

sumisigaw. 

Paltos sa mga paa ay hindi ininda para ang kamalayan ng mamamayan ay maitaas 

lamang.  

Naalala ko ang alingawngaw. Bala man ay tumagos sa dibdib, diwa ng mga kasama ay 

nanindig. 

Hindi kami nagpatalo dahil sa lahat ng likong daan na nilagpasan, mamamayan ay 

naulanigan. 
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‘Di man nalimbag ang huling titik na sana makakapag-pagising sa mga estudyanteng 

walang pakialam, 

Ayos lang. Namatay man ang mensahero pero hindi ang mensahe ko. Hindi ito guguho 

bagkus ito ay lilipad sa mga taong pumatay at gumahasa sa akin kanina. 

May konsensya man sila o wala, hindi makakaila, ang mga namatay ay hindi mamatay sa 

puso at isip ng mga pinag-alayan. 

Pinag-alayan pati ang huling hininga. 

Huling pag-asa na yayabong pa. 

Pag-ibig na hindi pang sarili lamang. 

Pag tindig na hindi kukupas, magpakailanman. 

 

149 

Seb Sebastian 

 



PLUMANG PUNYAL: Mga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno’t Dulo 

 

 

Doc. Gerry 

ni Ramon Maraneta III 

 

hindi sapat  

na maitirik namin 

ang itim na kandila  

upang isigaw sa dilim  

 

          na kami’y nagluluksa. 

 

hindi sapat  

na naitali namin 

ang itim na laso  

sa mga puno  

at ihayag  

          na hindi kami natutuwa.  

 

hindi sapat  

ang maubos namin 

ang itim na tinta  

sa pagpirma  

sa kalatas ng paglaya  

at ipailanlang  
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          na hindi kami bulag.  

 

dahil hindi kamatayan  

ang nais niyang paglaya  

sapat na ang hustiya.  

 

sapat na ang hustiya. 
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Luisita Sugar 

ni Ramon Maraneta III 

 

pinagpapawisan 

ang basong 

nakanganga 

nang ika’y isusubo 

kasama ang kapeng 

sikat 

at palaging nasa t.v. 

 

nakipagtalik ka 

sa itim 

na butil 

at mas pinainit 

ng likidong 

mula sa 

takoreng kumikislap 

na hawak 

ng isang serbedora. 

 

nakatingala ka 

habang pinapanood 
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ka niyang ikutin ng 

kanyang 

kutsarita. 

 

nasasalamin niya 

ang kanyang mukha 

na kamukha 

ang taong nakadilaw 

na nasa larawan 

ng bayarang peryodiko 

 

ng antok na 

umagang yaon. 

 

at buti na nga lamang 

hindi niya napansing 

may batik 

na pula 

ang birhen niyang gramo 

ang inihalo sa 

kanyang kape 

 

at hindi niya nalasahan 
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ang pait 

ng dugo 

ng mga 

nagtabas 

             ng tubong 

                             iyon. 
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VFA* 
ni Ramon Maraneta III 
 

 

Sabay nating inabandona 

Ang ating maliliit na sapin sa paa 

Nakayapak tayong kumakandirit 

Sa madawag na bukirin 

 

Gaya ng parati, 

Ang madalas nating tampisan, 

Ang paghahabol sa mga maiilap na tutubi. 

 

Dumapa tayo, 

Nakatingin sa kalangitan 

Sinasabayan ng paggalaw ng balintataw 

Ang pakikipagdagit ng mga paru-paro 

 

Ngunit, 

Kaiba ang mapulang hapong yaon 

Nabulabog ang sayawan 

Sa pagdaan ng malalaking anino 

Ng laksang higanteng tutubi’t paru-paro 

 

Kasabay ang pagpunit sa kalangitan 
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Ang pagguhit ng takot sa aming mga alikmata. 

 

Tumalilis kaming 

Naghiwalay 

Daling umuwi sa bahay, 

Umiiyak si nanay, 

Dinukot raw si tatay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

*Nagkamit ng unang gantimpala para sa kategoryang pagsulat ng tula sa 8th Gawad 

Emman Lacaba Literary Contest ng CEGP, Oktubre 25, 2012. 
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Cadaver 

ni Ramon Maraneta III 

 

tinalupan ang mga mata 

upang mas lalong maaninag 

ang mga bagay na hindi nahahagip 

ng mga ugat sa balintataw. 

 

pinunit ang butas ng ilong 

nang higit na maamoy 

 singaw sa paligid 

ng nagkukubling baho. 

 

tinapyas ang mangga ng tainga 

at ngayon ay maririnig na 

ang panaghoy at tinig 

ng yaong 'di naririnig. 

 

tinahi ang panitik sa kamay 

upang makahabi 

ng mga kalatas 

na 

                nasaksihan 
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                                ng pinunit mata 

                nasinghot 

                                ng pinunit na ilong 

                naulinig 

                                ng tinapyas na tainga. 

 

ngunit... 

 

mayroon silang sinulid at karayom 

upang 

                tagpiin 

                 ang talukap sa bagahe ng mata 

semento 

                para sa isuksok sa kweba ng pandinig. 

at medyas 

                pambusal sa inosenteng labi. 

at balang-tingga 

                para 

                sa organong 

                umuutos sa kanila. 

  

158 



Rogene A. Gonzales 

 

 

BLAKAWT*  

ni Ramon Maraneta III  

 

Hindi ba nila alam na kapag madilim,  

Mas tumatalas ang pandama ng tao?  

Kaya hindi nila masisisi,  

Kung bakit mas naging matalim ang mga dila,  

Naging mapaghimagsik ang mga salita,  

Naging maingay ang mga tahimik,  

Nanlisik ang mga mata,  

Nagrali ang mga diwa,  

Pumailanlang ang pagtutol,  

Ng mga tao sa loob ng birtwal na espasyo  

Noong gabing madilim  

Na mas pinatingkad ng dilim  

Ng lagim na dulot  

Ng itim na tintang  

Iniselyo sa pagsasabatas  

Ng mapaniil sa karapatan  

Ng mamamayang mulat  

At masang unang tagapagmasid  

Kritiko sa mga patakarang  

Hindi pumabor sa panawagan ng bayan.  
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Kaya’t bawat isa,  

Tanga’y maliliit na kingke**  

Upang bigyang antilaw  

Ang pagbagtas sa maling daang  

Tinuturo niya.  

Ang lahat ay pabalik,  

Nag-ibang ruta  

Kumontra sa daluyong ng pagpapatianod  

Sinalag ang dilawang propaganda,  

Ang ingay sa espasyong iyon,  

Mas lalong pumailanlang,  

Naglog-out at lumabas sa mundong iyon,  

At nagsign-in sa totoong daigdig.  

Upang puksain ng kalayaan  

Ang huwad na kalayaang  

Pinaiiral ng iilan.  

Kinalag ang gapos,  

Pinatid ang mga kable,  

Handa na ang lahat,  

Dahil sumapat na ang oras,  

Sa pagshut down,  

Sa tunay na gumagapos sa kalayaan  

Yumuyurak sa karapatan  
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- ang berdugong pamahalaan.  

***  

At kapag blakawt, marami ang nabubuntis  

Ngunit sa pagkakataong ito,  

Nagluluwal ng pakikibaka  

At rebolusyon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

*Unang inilathala sa Unlike: Mga Tulang Tutol sa Cybercrime Law ng Kilometer 64 

Poetry Collective at College Editors Guild of the Philippines 

**lampara 

Ramon Maraneta III 

 

161 



PLUMANG PUNYAL: Mga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno’t Dulo 

 

 

 



Rogene A. Gonzales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangatlong Hati: 

Mga Tala at Tali 

ng Dali-daling 

Dagliang Dalita 
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Payo ng matandang kwentista  

 

Payo ng matandang kwentista sa sumisibol na pagkakataon ng pagyabong ng mga tinta sa 

mga pahina ng uhaw-sa-mga-tuldok-at-kuwit na blankong mga libro ng isang batang 

nakatulala sa kanyang pluma: 

 

"Sagpangin ang inisyatiba ng paghiwa ng matatalim na salitang magpapatak at 

magdidilig ng masustansiyang dugo sa tinutubuang paglaya ng lupa!" 
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Bank Account 

 

Pinaypayan ng aircon ang inaantok na pila sa bangko.  

 

"It will took 3 days," ang sabi ng teller na nakaupo sa New Accounts habang kausap ang 

dalawang palatanong na dayuhan. Naka-posturang abalang umaakyat si Santa Claus sa 

ilalim ng plastik na Krismas Tree.  

 

Nakangising tinanggap ni Ate na nakapambahay, kuyakoy ang paang naka-tsinelas, at 

kiniskis ang dalawang kamay sa isa’t isa, ang malutong na mga piraso ng mga 

nakasimangot na Ninoy.  

 

Lumapit si Manong Guard, dala ang suspetsya sa pag-irap ng kilay, sabay sambit:  

 

"Ser, bawal ho mag-cellphone."  
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Sa Baclaran  

 

Walang espasyo para sa paumanhin sa pagitan ng siksikan, tulakan at gitgitan sa loob ng 

paligsahan ng mga nanggagalaiting Angry Birds, kumikindat sa kinang na alahas at 

sumasaludong mga Jejemon Cap.  

 

Dahil dito, ang kalakal ay kabuhayang nag-aabang ng kapirasong kita, at ang patak ng 

pagpapawis ay pamatid-uhaw sa lahat ng lalamunang hiyaw ay "Bili na! Bagsak presyo!" 

Makikipagsigawan ang mga tindero sa pinagsanib na saliw ng "Hari ng Tondo" at 

"Starships".  

 

Magbibigay ng payo si Manong Sorbetero: "Hawakan ang mga bulsa, baka madukot ang 

Bonus!" Habang pabulong na hihirit si Ate na naka-pink: "Wala na, ang Bonus ay ubos!" 

 

Sa Bacalaran, magagalit mismo ang Anak ng Diyos, ititilapon ang mga tindahan ng 

lighter, dudurugin ang bungo ng mga nagtitinda ng pugo, pipitpitin sa poot ang pedicab 

ng pancake dahil malinaw sa pagkalinaw ng neon na mga ilaw na ang tapat ng tahanan ng 

kanyang Ama 

ay ginawang maingay, napakaingay na mundo ng palengkeng  

 

nagbebenta sa sangkatauhan 

ng iniihaw na dugo. 
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Haring Pinadala 

 

Nagbabasa ng bibliya 

ang amang nakasalamin, pumuputi na ang buhok sa pagbabad ng pagtitig sa banal na 

kasulatan na sumasalamin sa kulubot na balat ng kamay na nanginig sa paghihintay. 

 

Nagbabasa ng text message 

ang anak na estudyanteng nakaputi ang uniporme, kinikilig-kilig sa pinipigil na ngiti sa 

landi na nilalahad ng itim na cellphone mula sa kasintahang kanina lamang ay kasama sa 

pamantasan. 

 

Nagbabasa ng poster 

ang lalaking naka-bonnet na brown na mala-Rhasta ang sumanib na espiritu dahil sa 

nakaburdang mga letra, nakaterno rin ang bracelet pati kanang paang may nakataling 

katulad na abubot sa ibabaw ng brown na sapatos. 

 

Nagbabasa ng instruction 

sa pinupunan ng sulat na papel ang babaeng mabulaklak ang bestida tulad ng inalayang 

santo sa pinanggalingang simbahan, may hawak na malaking kwadernong asul, takip-

takip ng nakakawit na kamao ang sumasayaw na pluma sa sinasandalang salamin. 

 

Nagbabasa ng orasan  

ang babaeng naka-blusang asul din na kakulay ng nananalanging birheng Maria, hawak 

ang I.D. ng kanang kamay at nakapatong ang ni-laminate na parisukat sa nakaunat na 

kaliwang sikong kinakamot.  

 

167 



PLUMANG PUNYAL: Mga Tula at Dagli na Pinatalim ang Puno’t Dulo 

 

 

 

Nagbabasa ng mga pangalan 

ang babaeng naka-stripes na polo shirt, malakas na tinawag sa tila inaasal na dasal sa 

loob ng pinalamig na kwarto ang bawat imahen at ngalan ng mga panginoon ng kanilang 

di-kilalang apelyido at ng mga di-kilala ring tao. 

 

Nagbabasa ng mga mukha 

ang manunulat, tinatanong sa pagitan ng mga di-sinasabing sulyap at di-ipinapaalam na 

iniisip ng mga kaharap ang hinahanap na detalye na magpapatumpak ng hinala ng isang 

himala. Tinatandaan ang bawat palatandaan ng suot, kilos at anggulo na magbibigay 

pahina sa pabula ng nilikhang mga kawikaan: 

 

Anong maikling kwentong itinatago ng nakakunot at nagKrus na noo? Sinong 

pinapadalhan na pandama ng mga pirma ng banal na dugo? Saan nakararating 

ang iniwang kilay sa nakakahong panaginip ng isinakripisyong katawan sa 

pagka-uhaw ng malay?  

 

Bakit nagnanaknak ang sinugat na takipsilim na kinutkot sa paghahabol ng 

pagkuha sa pinalipas na oras ng paggawang ipinako sa palad? Upang makapiling 

muli ang winalay na pagkakaidlip ng hapong ipinagkanulo sa paghahanap ng 

pahinga sa pagod? Para magpatuloy ang pinagkatandaang pangako ng 

kalangitang umuulan ng pangmumog na mga mumong minuto? 

 

Walang iimik. Sa halip, kukunin ng lahat ang Pera, ibabalot ng lahat ang Pera at 

ipapadala ang pinaggastusan sa Pera.  

 

Walang iimik. Pero ang paraan upang maging pamilyar sa nilalaman ng bawat tinitiklop 

na sobre, tinatapong plastik at nilalamusak na resibo ay sapat, sapat na sa pagsasabi ng 

pagsusumamo ng pilit-pinagtatagpong nakasulat na panalangin sa dilim: 
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Iadya mo po kami sa lahat ng  

nagbabalik ng mapagsamantalang  

halik ng hukbo ni Hudas. 
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Star Mall* 

 

Maingay na humalo ang init ng ilaw sa groundfloor sa pagpaypay ng mga kumakampay 

na DVDs at pagtitig ng mga iPhone accessories sa dumaraang mga potensyal na 

tagapagtaguyod ng pribadong pag-aari. Tinipa ng Lalaking naka-Jejecap ang kanyang 

kuko sa parisukat na salamin, idinisplay ang mga produkto ng pinaka-abante umanong 

teknolohiya ng modernong mundo. 

 

Nag-agawan ang mga boses sa pagtanong ng "Anong kailangan niyo?" at pagbanggit ng 

"Original yan Sir!". Palakasan ang paligsahan at pahusayan ng diskarte ang malayang 

palengke ng kumpetensya ng merkadong inampaw ang batayan.  

 

"Headset po," ang sabi Ko. Iniabot ng Babae na naka-kulay bahagharing sarong ang de-

plastik at karton na lalagyanan. Laman nito ang nakalingkis na itim na taling ikinakabit sa 

pantawag. Nagtawaran sa loob ng sistemang walang ganansiya ang lahat ng maliit na 

nagbebenta at mamimili, hanggang naitakda ang presyong huhusga sa pagrealisa ng 

huwad na kalakal. 

 

At sa pag-abot ng isang kalawanging lila at isang lukot na dalandan (kapwa may mukha 

ng mga presidenteng nagsadlak sa imperyalistang pagkakautang) ay tatlong beses 

hinampas ng Ale ang mga piraso ng papel sa sulok ng bakal.  

 

Sabay bulong palabas ng natutuyo’t nagbibitak-sa-uhaw na labi’t bibig:  

"Buena Mano!" 

__________ 

*Pasintabi kay Ica Chiong ng Bagong Alyansang Makabayan – Southern Tagalog, dito 

ko binili ang pinangregalo sa Kris Kringle natin sa Media Team.  
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Dalawang tanong ng naniningil na anghel 

 

Kung nagkakatawang anghel ang ating mga berso't kataga at ang sandata niya'y 

mapanlaban at mapangahas na diwa, hindi ba't ang pananahimik ng ating mga pluma ay 

pagkabig din mismo sa mga demonyong peligro at bumubulag sa masa?  

 

At hindi ba't nararapat lamang tawaging makasalanan ang mulat na manunulat  

 

na hindi nagsusulat? 
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Nawawalang mga medyas 

 

Tatlong magkakaibang klaseng medyas ko na ang nawawalan ng kani-kanilang mga 

kapares. Pero nakasiksik pa rin ang tatlong ito sa aking bag, umaasa na sa bawat pagbalik 

sa mga tinuluyan ko ay may magsabi sa akin ng "May naiwan ka rito."  

 

Mahirap ang pakiramdam ng patuloy na naghahanap, lalo na kapag Pasko. Naalala ko 

tuloy si Nanay Linda noong minsang nakikain ako ng hapunan sa kanila. Kasabay ng 

mainit na ulam ay ang mainit niyang pagtanggap at pananabik sa mga kwento.  

 

Hindi man niya sabihin, ngunit aminado si Nanay Linda na natatagpuan niya si Sherlyn* 

sa bawat kabataang nakikibaka, tulad ng anak niyang hanggang ngayon ay nawawala. 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

*Dinukot ng mga ahente ng militar noong June 26, 2006 si Sherlyn Cadapan kasama na 

si Karen Empeño, mga estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas – Diliman na nakita ang 

pangangailangan sa pagtupad sa hamon ng pagtulong sa mga magsasaka ng Hagonoy, 

Bulacan. Kabilang sila sa mga tinatawag na desaparecidos o enforced disappearances 

hanggang ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy Aquino. Ang primaryang 

salarin na si retired Major Gen. Jovito Palparan, ay hanggang ngayon hindi rin 

matagpuan sa kanyang pagtatago nang magpataw ang korte ng pabuya sa kanyang ulo. 

172 



Rogene A. Gonzales 

 

 

Paskong Kabute* 

 

May isang piraso ng pulang jackstone ang lumulutang sa kalahating timba ng 

panghilamos. Tumirik ang dalawang tenga ng tutang kanina'y abala sa pagkalmot sa lupa 

sa paghudyat ng tugtog ng "Pasko na naman muli".  

 

Tinangay ng amihan ang kasabikan ng umaga sa paparating na mga musmos. Ang ilan ay 

kumukutkot ng junkfood at sumisipsip ng plastik ng sopdrinks samantalang ang ilan ay 

may sariwang pulbo pa sa mukha o 'di kaya'y kinagisingang muta sa mata. Kumalat ang 

bulungan sa mga bata na pagkarinig sa balita ay nagmadaling bitbitin ang iniigib na tubig 

habang umiinit sa isang tabi ang malaking kaldero ng sopas.  

 

Ang sabi ng Metrobank, ang mamamayan ng Sitio Kabute raw ang dapat magbigay daan 

para sa kaunlaran. Ngunit ang lupa'y sadyang pinipili ang may mas matibay na 

paninindigan. At makikita sa mga ngisi at tawanan ng mga bata, ang diwang magbibigay 

buhay sa kanilang kinabukasan at tunay na kakalinga sa mamamayan.  

 

Tahimik na nakikisabay sa selebrasyon ang streamer ng "Itigil ang demolisyon!" at mula 

sa mga nakatayong tahanan ng maralita ay tanaw ang isang lipunang ipinunla, ipinundar 

at pinagbuwisan mismo ng buhay ng mga tulad ni Ka Arman**. 

 

 

_________ 

*Sittio Kabute, isang maralitang komunidad sa Brgy. Real, Calamba City, Laguna na 

simula noong 2008 ay nagkaroon ng mga banta ng demolisyon nais kamkamin ng 

Metrobank Corp. ngunit napigilan dahil sa sama-samang pagkilos ng mamamayan. 

Pasintabi kina Nanay Rosa at Tatay Bernard. 

** I-google mo na lang: Ka Arman Bayani ng Sambayanan. 
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Ang panulat ay kasing salimuot ng pag-igib  

ng maalat na tubig 
 

Minsan hindi na nakasasabay ang hapdi ng kagustuhan ng panulat sa gustong isulat, at 

ang mga daliring magtitipa ng keyboard sa nililikhang hinagap ng isip.  

 

Isang buong karagatan ang kauhawan ng ating diwa, subalit isang basong tubig lang ang 

maaaring salukin ng ating lapnos sa balat at sugat-sugat na kamay ng kakayanan,  

 

sa ngayon. 
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Kung nais niyong malaman ang tunay  

naming kulay, paki-abot na lang yang  

mga bote ng ketchup at hot sauce* 

 

Isinabit ang pakawit ng itim na payong sa likod ng isa sa upuang reserbado sa dalawa. 

Nalimita sa pakilanlan ang itinikom na mga bibig sa pansamantalang pagkamayan sa 

kaliwa't kanan. 

 

Nagsimula ang lahat sa nagsipulungang mga baso ng ice tea na pinagpapawisan ang 

babasaging leeg kaya't pumwesto ang mga ito sa ilalim ng bumubuga-ng-hamog na 

aircon sa loob conference room. Tumitig at kumindat pabalik ang kumukurap na cursor 

ng powerpoint sa tahimik na nakatindig at nag-oobserbang pader, lahad ang pakay ng 

tinanghaling gising ng papatapos na umagang may mga matang minumuta ng 

teknikalidad. 

 

Humalo ang init at lamig ng diskurso sa mga bansag, mga pangalan at mga terminong 

dapat daw ay gagamitin lamang kapag sigurado sa pagsambit. Habang ang patak ng 

natapon na kapeng may creamer ay hindi na matutukoy ninuman kung kinukupas pa ba 

nito ang kayumangging tela ng lamesa o naging bahagi na rin mismo ng ilalim ng 

binasang kahoy? 

 

Nagbigay ng kuro-kuro ang lalaking kulay ponkan ang polo shirt na pagkatapos ay 

hinigop ng bibig ang inumin upang lalamuna'y mahulasan ng lemon-tubig na palamig. 

Sinusugan ito ng lalaking nakaberdeng jacket habang tinitinidor at tirador ang lasang-

buko-pandan na keyk na kalaunan di'y isusubo sa pagtatapos ng kanyang ipinunto. 
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Nagbigay rin ng mungkahi ang maliit na babaeng kakulay ng kanyang bestida, at kakulay 

rin ng sinabit-sa-leeg at sumentro-sa-dibdib na batong tila agimat, ang asul na braces sa 

ngiping ngumingiti sa dinadaloy ng umiikot na usapan. Kumontra ang lalaking nagfe-

Facebook, binalik ang tanong sa sarili at sa iba, tinanong ang mga hindi nagtatanong 

habang inaayos ng ginawang-suklay na kamay ang may gel na buhok na hinibla ng 

kakulay ng ilaw na nagsilaw sa maliwanag at malinaw na bumbilyang dilaw. 

 

Dumating ang inihandang pagkain sa lahat ng panauhin at paglapag sa hapag kaina'y 

agad-agad kinurot ng lalaking nakaitim na pang-hipster na salamin ang balat ng 

piniritong manok, nginuya ang pina-crispy na piraso at pagkatapos ay pinunas ang 

mamantikang mga daliri sa kanyang skinny jeans at saka muling kinalikot ang kanina'y 

binitawan sa tabing i-Pad. 

 

Nagbulungan ng sikreto ang dalawang nilalang, nag-usap sa linggwaheng tanging sila 

ang may unawa't alam, sumang-ayon sa mga hindi binabanggit sa kapulungan at 

tinalakay ang mga usaping nagaganap nang labas pa sa kwartong kinaroroonan. 

 

Nang kumain ang lahat kasabay ng nagsasalitang bungangang puno ng nginuyang karne 

at gulay, napansin ng una sa kanyang platong may chopsuey ang kaisa-isang pulang bell 

pepper na sinahugan pa ng hot sauce para lalong may pampainit laban sa ginaw na 

humihirit. Samantalang pinaabot ng pangalawa ang ketchup sa tabi, na sa pagbaligtad ng 

binuksang mundo ng bote ay humalo ang mas marami pang pula sa lipunan ng pinggan, 

nangibabaw sa halu-halong kultura ng tunggalian ang ekonomiya ng kulay at pulitika ng 

tanghalian. 

 

Natapos ang pag-uusap na busog ang lahat. Umalis nang may pabaon ng masaganang 

bukas tulad ng isang kaarawan. Samantalang naiwan ng mga naghabol ng bulungan ang 

itim na payong, na sa paglisan gayunpaman ay handa sa pagharap ng panahon, umaraw 

man o umulan ang kalangitan.  
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At sa paghihiwalay, dala-dala ang mahigpit na mga paalala: upang matupad ang 

naghihintay na mga hamon ng mas marami pang tulad nila na balang araw di'y mamartsa 

sa nakapapasong tulad-sizzling-plate na kalsada o pakikiisa sa paglaban sa mga gahaman 

na nagdudulot sa bawat araw na pag-unos at pag-inda, kailangang makiisa, kailangang 

mag-imbita upang merealisa ng iba ang kalagayan na ang lahat ng nagmamadaling 

komyuter ay tulad lang din nararanasan 

 

ng bawat araw ring nagugutom na masa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

*Pasintabi kay Sarah Jane Elago ng NUSP, dito mo naiwan ang itim na payong mo, 

bumili ka na ba ng bago? 
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Yosi Break 

 

Sindi ng yosi. 

 

Marahang hinaplos ng hininga ng dapithapong langit ang puno ng kamias at kaymito. 

Nagsiduyan ang nagsihulugang mga dahon sa kung saan at dahan-dahang inalalayan ang 

mga ito ng batas sa natural na tendensiya ng pagbagsak sa lupa. Nagsikalasan ang 

nahagip na nagkulumpon at napadepensibang mga lamok, nag-abang at umasa sa muling 

pagkapayapa. 

 

Kalahating yosi. 

 

Kumalabit ng batok hanggang likod ang biglang tulak na papatinding amihan ng huling 

minuto ng hapon. Inangat ang nakatambak na mga tuyong kalat ng mga tangkay at 

malulutong na dahon sa pwersa ng pagkakasunod ng buntong-hininga sa pag-ugong ng 

hangin. Naging testigo ang mga nakasabit na dekorasyon sa salarin, habang pinipili ng 

mga kuliglig na maging sikreto ang paghahanda ng inaasam na pakay ng pagkakapatas. 

 

Kapat ng yosi. 

 

Humiyaw ang alingawngaw ng dumating na pruweba ng inalinlangang bagyo. Binago 

ang kaayusan ng paligid: nagsitago sa takot ang mga kaaway na butiki sa pagkalampag 

ng mga bato ng prutas sa bubong at paghiwa ng dahon sa lahat ng pagkakataon. Unti-

unting umani ang puno ng kamachile ng inambag na segundo sa paglitaw ng mala-karit 

na buwan sa opensiba ng mga kanina’y patingi-tingi ngayo’y nagkakaisang mga insekto.  

 

Huling hithit. 
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At sa pagtatapos ng kubkuban ng ingay ng mga huni at muling pagkamit ng kalayaan ng 

sandali, lumipad sa pinakamataas na rurok ng alapaap ang lahat ng alitaptap, dala ang 

liwanag sa gabay ng dilim hanggang sa kanilang minimithing bukang-liwayway. 

 

Ubos na ang yosi. Tapon ng upos sa tumpok ng pinayapang mga dahon. 

Tapos na ang break. Buksan ang pinto. Balik sa kwarto at maya’t-maya:  

 

Balik sa tunay na pagbago ng lipunang ito. 
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Kung bakit ang mga makata'y pinag-uusapan 

ang pandama sa pagsandal sa malamig na mga 

pader ng di matitibag na mga pangungusap* 

 

Ilalatag ng nangingilaw na mga lampara ng pamantasan ang isinusulat na layunin ng 

nakakagiginaw na gabi, nang iniwan ng gabi ang kulay ng mga dahon sa kanilang kulay 

sa kamay ng pambura ng dilim: Saan nagmumula ang pagkaunawa sa metapora para sa 

bayan? Anong ipinaglalaban ng mga salitang higit pa sa pag-irog ng kaisipan sa pag-ibig? 

 

At magkwekwento ang lahat ng musmos na tinig ng kanilang unang mga salitang 

pinagkatuwaan ng mga nakaupong tumatagay sa kalasingan sa katapusan ng trabaho. 

Ipagbubunyi ang mga inosenteng kataga ng lahat ng pamilyar sa balagtasan at kanilang 

aalugin ang kinaroroonan ng alaala upang masimot ang kasikatan ng boses at matanggal 

ang sagabal na static, iikutin palakas, sa pagkahilig sa pakikinig, ang pihitan sa radyong 

pinapaandar ng mga bateryang sinulit ang pagkakainit sa natapos na araw ng 

pagbubungkal sa inuupahang lupa.  

 

Hanggang maging yabang ng mga punkista ang pag-uusapan ng nagsasalitang boses. At 

sa kanilang galit sa lahat ng bagay na kumukutya sa kanilang kinalimutang paliguan at 

suklaying mowhak, babagsak ang mga digmaang pandaigdig ngunit magpapatuloy ang 

kanilang mga lirikong alam kung paano makamit ang pinakadalisay na bersyon ng poot. 

Dito na ngayon susunod sa uso ang mga bayang nakikiuso sa agos ng karagatang hinidwa 

ng mga pasimuno ng pagbobomba ng mga kinakalawang na kaisipang nag-iiwan sa gula-

gulanit nating pananamit kaya't tanging paggaya na lamang sa iba ang ating legasiya rin 

sa iba.  

 

Ngunit ang tanong ng mga kabataan binisita't bumisita sa atin mula sa Europa at Hapon: 

Bakit tulad niyo'y nananatiling abot sa bilang ng ating mga kinakati-sa-mga-
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komunistang-katagang mga kamay ang mga apelyido ng mga angkang abot ang 

pagkabundat sa lahat ng inaani dapat nating tagumpay? 

At saka sasagot isa-isa ang mga makata at kwentista (buhay man o patay na) sa 

pagkakaiba ng kanilang mga panahon. Tatalas ang pandinig ng mga hindi nagpakilalang 

mga nilalang, kasabay ng pagkapokus ng bumilya at pagtinta ng anino sa mga halamang 

nag-aabang ng payo: 

 

Ipapaalala ni Reyes na ito'y dahil sa di matapos-tapos na inuutos ng hari ng Espanya na 

hulihin ang lahat ng tutubing nagtago sa lihim na kuta ng mga ponsetia sa kabundukan.  

 

Sasaglit ng hirit si Almario sa pag-empake ng bagaheng dapat lisanin umano ng mga 

akasyang tahanan ng mga kapre at tikbalang ang pagkaunawa sa lalong nalululong at 

nagpapagulo sa mundo na pulitika.  

 

Habang babasagin ni Lumbera ang diskurso gamit ang katumpakan ng talas na idudulot 

ng pag-imbita at mainit na pakikisalamuha sa masang nangungulila sa plano at paraan ng 

pagsalakay upang agawin ang Kanluraning mga produkto ng rebulto at relong daantaong 

henerasyon ang katumbas sa bawat segundong nasasayang sa alinlangan. 

 

Sasangayon sa huling punto ang batang Casia at ang kapatid ng matandang Lacaba na 

hahawan sa masukal na landas gamit ang kanilang plumang-hugis-itak**: ang una'y 

lalabas sa computer shop at tatambay sa tren upang magpaskil ng "poster para sa dagdag 

na sweldo" sa mga matataong lugar na sulyap ang paalala at ang pangalawa'y 

magmumura at sasabihing "Pare-pareho lang namang tayong puta!" sa lahat ng 

magdaraang nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan sa hawak niyang libro ni Neruda 

kasama sa pag-entrada si Remollino na nagbebenta ng dyaryo na may pamagat at ulo ang 

unang pahinang humihikbi ng “puki at titi”. 

 

At mauuwi rin ang lahat sa pagkakumbinsi na maging ang mga bayani ay umuukit ng 

iiwanang kataga sa lapida ng mga puso ng kanilang mga kababayan, mga kwentong 
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magbibigay ng basbas sa tinitimping angas: ni Rizal (na tinula ang hindi nasilayang 

hinahangad na bagong bukas), ni Bonifacio (na ipininta ang dugo sa pagpuno ng batis sa 

lahat ng uhaw sa paghihimagsik), ni Sacay (na umawit ng hagupit ng himig sa 

rebolusyong hindi kailanman kayang durugin ng kuko man o tuka ng agila).  

At ituturo ni Rosal ang direksyon (gamit ang hintuturo at habang pisil ng hinlalaki ang 

sukbit na radyo) ng pulang bituing guguhit ng buntot sa kalangitan ng silangan:  

"Doon, doon sa Mendiola kung saan labintatlo ang magsasakang nagpahayag ng gutom 

kaya't nilibre sila ng pakain ng mga Lim, mga Cojuangco at mga Aquino ng masaganang 

ulam ng mga punglo ng bala sa kanilang mga sikmura at pinahimagas ang kanilang mga 

bunganga sa kanilang hiniling na matamis na reporma sa lupa." 

Magsasara ang talakayan sa mga aral na hihigit pa sa anumang gawad ng Palanca at 

Golden Globe sa mundo na ang tanging, dapat nararapat na propaganda na tinatakbo ng 

makina ng ating mga kukote ay paghulagpos ng ating mga iminarkang talinghaga sa 

papel upang magkatawang tao para sa pakikibaka para sa lipunang buhay na buhay sa 

sigla ng makabayang sining, lipunang buhay na buhay ng mga makata at kwentistang 

magrerebisa at isusulat muli ng buong tatag at husay ang lahat ng kinalimutang 

kasaysayan.  

Dito, dito tiyak hindi mauubusan ng balong pagkukunan ng talinghaga ang mga kabataan, 

tulad ng hitik-sa-tawanan sa ilalim ng matinding ulan na ipinakita (nang minsan tayong 

nangarap maging tulad nila) sa pelikulang 

 

Dead Poet's Society. 

_____ 

*Pasintabi kina Seb Sebastian, Abigail Bartolome at mga miyembro ng UPLB Writers’ 

Club. Nandito rin kayo sa gabing ito, kasama ang hitik sa aral at kwento ni Axel Pinpin. 

** “Plumang-hugis-itak”? Hmm… (Napa-isip ng malalim.) Abangan?
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Huling 

Hati: 

Yapak at Yakap sa 

Prinsipyo ng Martsa 
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Angas ng Apoy 
 

Iilang piraso lang naman ng posporo  

ang kakailanganin ikiskis 

sa kagaspangan ng iyong mga labi 

na umaapaw sa kasinungalingan 

para pagliyabin ang mga papel  

na umiindak bilang iyong iilang buhok, mukha at salamin. 

 

Bakit hindi ka na lamang  

maligo sa sariling gasolina 

nang malaman mo ang sangsang 

ng iyong pang-aalipusta sa kanilang 

mga bituka at makina. 

 

Lumapit ka, berdugo  

habang babad sa baha  

ng mga ala-alang iyong pinaslang 

sa pagkalat ng mga nagbabagang bukirin. 

 

Lumapit at humarap ka 

sa mga nakatirik na kandilang  

hinding-hindi mauubusan ng panggatong 

sa mga kaluluwang patuloy na nagsisindi  

ng pag-aalsa.  

 

Umalis ka na sa poder  

habang ang impiyerno  

ay hindi pa umaakyat  

upang lamunin at singilin ka  

sa iyong mga kasalanan.  

 

Kami ay matagal nang nagtitimpi. 
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Dilaw na dilim 

 

* 

Dilaw, dilaw na dilim 

dilaw ang kulay ng dilim 

dilim na bumubulag sa kamalayan nating madla 

madlang pinaniniwala sa kawanggawa ng dilaw 

na pumapanglaw sa bawat ilaw ng telebisyon 

bumabatingaw ang kanyang tinig sa radyo’t 

kumakaluskos ang kanyang mga kuko sa bawat diyaryo 

na sa tuwing nagbabaga ang mga balita ay nariyan 

nangingilaw ang ngiti ng dilim, sinisilaw ang ating paningin 

hanggang mamugto ang mga mata 

at dumausdos ang ating mga luha 

sa pisngi handa itong punasan ng dilim, 

ipunin upang ang pinigang puting tela 

ay pandilig sa mga bitak-bitak na lupa, 

at pampawi sa uhaw ng lahat ng makina. 

  

  

** 

Dilaw, dilaw na dilim 

dilaw ang kulay ng dilim  
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dilim na gigiba sa ating mga tahanan 

upang manirahan tayo sa bakuran ng kanyang basurahan, 

dilim na mag-uutos na tayo’y magdildil ng asin 

at sumimot ng mga mumo sa pinagkainan niyang mga plato; 

  

Dilim na magpapamangha sa madidilaw niyang singsing 

habang unti-unting pinuputol ang ating mga daliri, 

dilim na lilibang sa liwanag ng mga bayani 

hanggang ang mga bayani ay ala-ala na lamang ng salapi 

at ang mga duguang bala ay manatiling nakabaon sa libingan. 

  

*** 

Dilaw, dilaw na dilim -dilaw ang kulay ng dilim -dilim na tatanglaw sa bawat 

nawawalang landas -landas tungo sa matuwid na daan -daan ng matuwid na transaksyon 

sa banyagang dila, -dila na bukambibig sa daan tungo sa matuwid na kombersyon ng 

kanyang hasiyenda, hasiyenda at marami pang hasiyenda 

  

at 

daan 

tungo 

sa 

matuwid   

na 

daan -----------------------------------------------ng kanyang angkan. 
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Sa inyo na ang kalayaan  

ay ipinagkait ng kaaway* 

 

Huwag matakot sa kalupitang nagkatawan 

sa kamay ng sa inyo ay dumakip,  

silang mga kaaway ay nangangatal sa bawat galaw 

dahil alam nilang hindi nila magawang mapahamak 

ang inyong mga kaluluwang pinanday sa lakas 

ng ating mga kapatid na nagbubungkal, lumalaban sa tigang na lupa. 

 

Huwag mawalan ng pag-asa,  

panandalian lamang ang kahibangan ng mga sundalo, 

hindi magtatagal, malalaman din nilang 

ang mga gantimpalang iginawad ng mga berdugo 

ay sumisimbolo lamang ng kanilang kasalanan sa taumbayan, 

ang mga medalyon ay mangangalawang  

tulad ng dugong kanilang ibinahid sa sariling pangalan. 

 

Huwag panghinaan ng loob, hindi magpapahinga ang oras, 

hanggang ihudyat nito ang inyong kalayaan 

at makamit ang ating dakilang layunin, 

hanggang malunod sa sariling mga krimen 

ang mga salarin na nagbunsod ng pagdurusa. 

 

Huwag mangamba, sa pagsapit ng gabi,  

dahil laging nasa panig natin ang bukangliwayway,  

ang mga sinag nito ay babasag sa mga gapos na nakalingkis sa inyo; 

 

at sa liwanag ng araw, lagi nating hilumin ang sugatang bayan. 

______ 

*Unang inilathala sa FREE THE 43: Poems. Prose. Photographs. Artworks. From and 

for the “Morong 43” ng Kilometer 64 Poetry Collective. 
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Pinag-uugnay tayo ng mga tula* 

 

Pinag-uugnay tayo ng mga tula 

kaya’t laging iukit sa isipan 

at sa natutuklap na pintura ng kulungan 

ang mapanlabang mga talinghaga 

na bilang na ang araw ng pagkahumaling 

ng mga inuulol na ahente’t heneral 

sa pansamantalang paghawla ng diwa: 

Hindi mahahangganan ng ritwal ng rehas 

ang walang hanggang katuparan 

na pangako't panalangin ng layunin; 

Hindi kayang ikulong sa karsel 

ng paglimot sa kasaysayan 

ang nililikhang pagtutuloy 

at pagtatagumpay 

sa iniwan ng mga bayani 

na naunang mga digmaan. 

  

Pinag-uugnay tayo ng mga tula 

at ang pinag-iisang tinig 

ay hindi mamamaos kailanman 

tulad ng humihimas na sipol ng hangin 
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hanggang maging bagsik ng unos 

na titibag sa lahat ng pader ng pagkagapos, 

Tulad ng hamog sa umaga 

na magsisilbing langis na aakyat 

sa matarik na bundok, 

at hanggang makaabot sa ulap sa hapon 

ng raragasang ulan sa takipsilim 

at bahang lalamon at lulubos 

sa gabi ng pagkalusaw 

sa kagat ng kalawang 

sa lahat ng bakal sa piitan. 

  

Pinag-uugnay tayo ng mga tula 

sa paghahangad ng maiuuwing kabuluhan 

ng bawat mortal na isinisilang 

sa sinapupunan ng nilisang tahanan, 

hanggang ang imortalidad ng tugma 

at ang oras na iaalay sa pluma 

ay magiging kasing banayad at lupit 

ng uod na lumilibot at lumulusong 

sa lupang ipinagkakait 

na aagnas at bubutas 

sa walang lamang kokote 
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ng bawat bangkay 

ng pinaslang at papaslanging kaaway. 

  

Pinag-uugnay tayo ng mga tula 

at tulad ng lalim ng paniniwala: 

ang mga akda ay walang kinikilala 

na panahon ng pagpapaumanhin sa mapang-api, 

ang pinanday na paninindigan ay kayang alpasan 

ang lahat ng pag-unawa sa dusa't karanasan 

at ang lahat ng pagkakilanlan ng sarili sa kahirapan. 

Kaya't huwag nang langhapin pa 

ni alikabok ng pag-aalala, 

o huwag nang balutin ang sarili 

sa malamig na kumot ng pangangamba, 

sapagkat ang hinahangad na luwag ng hangin 

ay muling hahaplos sa hihingahang hardin 

at ang init ng indayog ng inaasam na araw 

ay muling dadampi sa nangangawit na katawan 

tulad ng alaala ng mga pagkakataong nakakasama  

sa walang kapagurang lakaran sa lansangan 

at sa walang pagkamalat na sigaw 

ng boses ng taumbayan. 
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Pinag-uugnay tayo ng mga tula, 

kaya't sa ngayong ikaw ay naririyan pa, 

mangyaring pakiabot na muna 

sa mga siwang ng basag na bintana 

ang mga panyong may uslit na tugma, 

mga papel na pinatakan ng nagliliyab na luha 

at mga liham na may lihim na kataga; 

O itali ang mga talata sa kalaykay at paa 

sa nakakwentuhang mga kabarkadang maya 

saka pakiusapang paliparin at tangayin 

ang lahat ng paalala at bilin 

para sa binubuksang bukas na minimithi 

at tiyak, tiyak na ang mga tula 

ay makakaabot, makakarating at dadapo 

sa aming pinagaspang na mga palad. 

  

Sa pag-uugnay natin sa mga tulang ito 

kami ang magbibigkas para sa iyo, 

sa mga pangkulturang pagtatanghal 

sa mga agarang protesta, 

sa mga mahabang martsa, 

sa mga pinatatag na piketlayn,  

sa mga kumakalampag na kampuhan, 
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sa mga gabi ng mga kandila at paggunita 

at sa mga talakayan at kamustahan 

sa kanayunan man o kalunsuran. 

  

Sa pag-uugnay natin sa mga tulang ito 

kami ang magbibigkas para sa iyo, 

nang ang ating mga pinag-uugnay na tula 

ay huhulagpos sa bibig at dudurog 

sa lahat ng uri ng tanikalang tinitiis, 

at sa lahat ng porma at hugis 

ng pagsasamantalang hindi ninanais. 

  

At sa pag-uugnay natin sa mga tulang ito 

kami ang magbibigkas para sa iyo, 

nang ang ating mga pinag-uugnay na tula 

ay maging ganap na susi sa kinandadong kadena 

at lalagot sa mga aninong nagbilanggo sa iyo 

at ganap na mapalaya ka,  

ganap na mapalaya ka, ganap na mapalaya ka 

at nang ikaw din ay makapagpalaya, 

nang ikaw din ay makapagpalaya, 

nang ikaw din ay makapagpalaya 
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at muling makapiling ng mga minamahal mo, 

muling makadaupang palad ng mga nagmamahal sayo, 

na nag-aabang sa bawat minuto sa kanilang pagkasabik, 

at naghihintay bawat segundo sa iyong muling pagbabalik: 

pasulyap-sulyap sa likod ng biglang-kampay 

na mga dahon at tangkay sa kagubatan, 

patingin-tingin sa bilog na buwan na nagsisilbing tanging orasan 

upang muli mong matagpuan at tagpian 

sa gabay ng salita 

ang pinakatatanging kinabukasan 

  

ng laksa-laksa 

at nakikibakang mga masa. 

  

 

 

 

 

 

________ 

*Unang inilathala sa SELDANG MAGINAW ng Kilomenter 64 Poetry Collective. Alay 

kina Ericson Acosta (na malaya na sa pagkakalathala ng Plumang 

Punyal), Maricon Montejos, Romiel Cañete, Ronilo Baes, Charity Dino, Sonny Rogelio, 

Billie Batrina, Darwin Liwag, Rey Malaborbor, Aries Suazo, Eduardo Serrano at sa 

lahat ng bilanggong pulitikal.  
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#OplanBayanihan* 

 

Ser, may tatlong good news po kami para sa inyo 

alam naming magugustuhan po ninyo ito! 

  

Ser, unang good news! 

Nahuli na ho namin yung mga pinapahuli niyo nung isang araw pa! 

Yung mga post nang post ng mga reklamo sa mga FB wall nila! 

Kulang na lang bumirit ang news feeds nila sa laki ng mga letra 

at dami ng mga tandang-padamdam ng mga status updates nila 

na ang mga nag-lilike ay walang iba kundi sila-sila!  

Laging tungkol sa mga problema ng mahal na matrikula, 

no permit no exam, at kung bakit daw may mga Koreano 

na aali-aligid sa loob ng kanilang mga dormitoryo! 

Aba'y hindi naman pala mahirap hanapin kung nasaan ang mga walang-hiya 

dahil kapag gabi ay nagpupulong parati sa mga bahay ng mga aktibista 

o nakapwesto at may dalang laptop lagi sa tambayan na may Free Wifi! 

Yung isa pa nga, dinakip na namin sakto lumabas hatinggabi 

kahit may Sin Tax Bill ng sinasabi aba'y humirit pa rin ng yosi! 

Nang kumain ng siomai sa may kanto, doon na namin siya pinalibutan 

aba'y hindi naman pala kayang umimik at hindi man lamang kami pinagpawisan! 

Nung kinuhanan namin ng I.D. ang nakalagay na pangalan, alam niyo ho kung ano? 

Congressman daw siya ng Kabataang Makabayan! Siya raw si Mong Palatino! 
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Ser, ikalawang good news! 

Natunton na ho namin nung isang linggo pa 

yung mga Tweet nang Tweet ng mga talak 

tungkol sa pagtaas ng presyo ng langis, mababang sahod 

at ekonomiya niyo raw na laging bumabagsak! 

Aba'y minsa'y nagre-tweet pa sila ng Youtube link ng subersibong musika 

na nung pinanood ko’y hindi ko mawari kung yung bokalista na naka-Tshirt ng karit at 

maso ba 

ay kumakanta ng tula o tumutula ng kanta! 

basta ang pangalang nakalagay sa mga fanpages na ginawa ng mga likers at followers 

nila 

ay The Axel Pinpin Propaganda Machine pero hindi raw sila banda! 

Anyway as I were sayings, magkakasabay pang shinare ng mga hinayupak ang video nila 

at pinakalat sa cyberworld kasama ang comment na:  

"Mabuhay ang hukbong mapagpalaya!" 

Kaya ayun inabangan namin, pagkatapos ng kanilang rali sa Mendiola 

nakatakas yung ilan pero marami-rami rin yung aming mga nakuha 

yung isa pa nga manggagawa ang pakilala pero mukhang bagets ang porma 

at nung pinapakanta namin ng Awit ng Pag-asa 

eh parang kalapating nawalan ng pag-asa at namaos yata sa kahihiyaw kanina! 

Nung tinanong namin kung sino siya, alam niyo ho kung sino? 

Kulang na lang magflip-top nang paulit-ulit niyang binanggit 

na siya raw ang kaisa-isang close friend ni Kahir, si BLKD! 
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Ser, ikatlong good news! 

Natagpuan na ho namin nung isang buwan pa 

yung mga edit nang edit ng inyong kagalang-galangang na mukha!  

Ginawa ba namang naka-iinsultong payaso yung poging picture niyo nung nakaraan 

SONA 

at nung isang beses pa eh itsurang nakikipag-Akbayan kayo sa mabuhok na tsonggo na si 

Obama! 

Sa mismong opisina nila, nahuli namin silang ginagawa ang akto! 

Balak ba naman lagyan ng sungay ang inyong makinis na noo 

at kabitan ng pangil ang inyong mga bibig na bigkas ay pawang totoo! 

Kaya ayun, nanlaban pa ang mga tarantado eh di bugbog sarado! 

Ewan ko na lang kung kaya ng husay ng art at Photoshop skills nila 

na baguhin ang ginawa namin sa kanilang mismong mga mukha: 

tanggal na mga ngipin, magang mga mata at mga ilong na baliko 

sa itsurang yun, nagawa pang ngumisi at bumulong nung isa: 

"May araw rin kayo, pagdating ng kubkuban, ubos kayo mga berdugo!" 

Nang malaman-laman namin sa research team namin galing ang balita, 

kasama pala sila sa mga grupong tinatawag na Pixel Offensive at Ang Gerilya! 

  

Pero Ser, may isang bad news... Pero minor lang naman. 

Hindi ho namin alam kung nasaan 

yung taong pinapa-hunting niyo sa amin nitong taon pang nagdaan 

yung mahilig magblog tungkol sa digmang bayan, 
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pambansang-demokratikong rebolusyon, seize the initiative daw o kung anuman. 

Minsan kasi sa sagap ng aming radar at abot ng sinasaklawan, 

naglolog-in siya bigla sa Sweden, Netherlands o Okinawa, Japan! 

Minsan naman dito mismo sa Maynila pero mas madalas sa Compostella, Cordillera o 

Timog Katagalugan. 

Basta Ser, don't worries, next times siya'y amin ding matiyetiyempuhan! 

  

Pero Ser oo nga pala, update lang, fresh na presko! 

May napakaimportanteng impormasyon na kaming nakuha tungkol sa kanya! 

Kaya makinig ho kayong mabuti sa mga susunod kong mga salita, 

dahil nakuha na namin kung sino nga ba siya talaga! 

Basta ho sa lahat ng account sa internet, ang pangalan na gamit niya... 

Opo Ser opo! One hundred fercent sure ball na sure ball kami rito! 

Na ang pangalan ng hindi namin mahuli-huling Cybercriminal na ito 

ay walang iba, 

kundi si Marco Valbuena! 

 

 

 

 

 

______ 

*Unang inilathala sa Unlike: Mga Tulang Tutol sa Cybercrime Law ng Kilometer 64 

Poetry Collective at College Editors Guild of the Philippines. 
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Kukote ng niyog na kinamote 

 

“Hundreds of protesting farmers stormed the offices of the National Anti-Poverty 

Commission (NAPC) in Quezon City Thursday, clashing with riot policemen who tried to 

stop them with fire extinguishers.” 

-Farmers storm antipovery office, DJ Yap, Inquirer.net  

_______ 

  

Biniyak at kinamkam, 

pinaiyak at ipinalaman 

ang asim sa sikmura 

ng nilimas na limos 

sa kukote ng niyog na kinamote. 

  

Itinarak sa kawalan, 

ipinahamak sa karimlan 

ang adhikaing binungkal 

ng libu-libong di-lumilimot 

sa kukote ng niyog na kinamote. 

  

Tinahak sa lansangan, 

hinawak sa panawagan 

ang karalitaang kinasadlakan 
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at kinimkim sa kakurakutan 

sa kukote ng niyog na kinamote. 

  

Ngunit sinadyang pinalabas sa palabas 

ibinalita sa init ng nagbabagang salita 

na ang tanging mahalagang eksena ay: 

  

Sinapak, tinadyak ng tibak, 

umimik, sumigaw ng ukinam 

gamit ang ngitngit, ang pigoy! 

  

Halos walang dahilan, 

katiting na dahilan 

lamang 

ang binanggit 

kung bakit 

  

ang kukote ng niyog ay kinamote! 
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Matagal nang nakabaon sa lupa ang mga bala* 

 

Matagal nang nakabaon sa lupa ang mga bala 

at inubos ng pagtitimpi at pagdududa 

ang mga pakpak ng mga nagpapanggap na anghel  

na sa dala nilang mga gintong alak at alahas  

ay tagapagligtas umano ng sanlibutan mula sa panganib. 

 

Hindi na kailangang tanungin pa,  

kung kaninong armas ang humampas sa mga katawang puno ng pasa, 

kung kaninong patalim ang gumuhit ng pasakit at pagluksa, 

at kung kaninong punglo ang dumurog sa mga bungo.  

 

Kilala na ang kanilang mga mukha;  

na tila mga rebultong ipinapaskil sa bawat pader,  

isinasabit sa bawat punong bumabati ng samu’t saring pagbati; 

pasko man o pista ay nagiging panahon ng eleksyon. 

 

Kilala na ang kanilang mga pangalan; 

na binabandera sa bawat balita, inuuslit maging sa mga libro ng pananampalataya, 

bukambibig sa sermon ang kanilang mga donasyon; 

binubulong ang iba’t ibang palayaw sa bawat may-ari ng bangko at pabrika. 

 

Hindi matatahimik kailanman ang mga kaluluwa ng pinaslang;  

ang mga bangkay ng kaaway sa pulitika, diyarista, babae, bata  

o sinuman na nakarinig, nakakita o nakapagsalita, 

ay mga butong dinudurog lamang ng mga sakim sa kapangyarihan. 

 

Paanong makakamit ang husitiya  

sa hukumang nasa kapangyarihan ng iilan ang dikta? 

Paanong magbibigay ng parusa ang sistema  

na salarin mismo sa pagkitil sa mga biktima? 

 

Matagal nang nakabaon sa lupa ang mga bala  

isa-isang ipinunla ng kasaysayan  
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sa diwa ng galit at paniningil ng mamamayan;  

 

At kasabay ng pagsibol ng mga balang ito 

ay ang pagsilang ng nagbabadyang himagsikan 

na gigiba sa mga kaharian ng mga diyos, 

 

mga kahariang itinayo sa duguang lupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

*Isinulat makalipas ang isang buwan ng Maguindanao Massacre. 
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Limampu’t walong anino* 

 

Sinikatan kayo ng araw sa gitna ng puting parang, 

Sa ilalim ng hukay ng limampu’t walong anino. 

 

Nabulagta ang mundo sa sinapit ng inyong mga katawan, 

Ni walang buhanging inilihim ang maliliit na mga detalye,  

Ni walang minutong ikinubli ang bawat sulok ng pagdurusa: 

 

Ang inyong mga kamay at palad ay itinikom, 

marahil sa pagod ng pagmamakaawa 

o sa pagpupumiglas sa mahigpit na lubid. 

 

Ang inyong mga likod at braso ay binuhat 

ang bigat ng digma ng dalawang angkan 

na itinuturing ang dugo bilang kalakal ng kapangyarihan. 

 

Umabot man sa libo  

ang mga punglong ibinaon sa inyong mga kaluluwa; 

hindi nito mapipigilan ang langitngit ng milyong madla. 

 

Dahil binusalan man ang inyong mga bibig 

upang maging pipi’t bingi ang buong probinsya, 

hindi kayo pumanaw ng lubos na bigo: 

 

Inilantad ng inyong mga mata  

ang bawat anggulo ng mga litrato 

 

at pinaalingawngaw ng inyong mga huling hininga 

ang ulo ng mga balita 

 

na ang ating bayan ay lugmok sa lagim. 

 

Sinikatan kayo ng araw sa gitna ng puting parang, 

Sa ilalim ng hukay ng limampu’t walong anino. 
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Luluha kami ng hindi takot; 

Sa pagsingil ng hustisiyang ipinagkait ng mga baril. 

 

Luluha kami ng hindi takot; 

Hanggang sapitin ng mga berdugo ang dapithapon  

 

at gabi ng ating nag-aalab na poot!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

*Unang binigkas sa cultural night ng CEGP 70
th

 NSPC noong April 24, 2010  sa 

Mambukal Mountain Resort, Murcia, Negros Occidental. Alay sa 58 biktima ng 

Maguindanao Massacre at sa lahat ng mga biktima ng pampulitikang pamamaslang. 
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Kilusang Mapagpalaya* 

 

Tinitipon natin ang ating lakas 

upang ang bawat patak 

ng iaalay ng dugo 

ay magiging tulad ng tubig ulan 

na magmumula sa kabundukan. 

 

Walang alinlangan 

itong magsisilbi, 

pamatid-uhaw ng mga nilalang 

sa pagdaloy ng ilog, nuot ang sustansiya 

ng bawat nakatagong ugat ng puno. 

 

At ipagbubunyi ng kapatagan 

ang agos ng pag-asa 

sa lupang pinagkaitan! 

 

Hanggang kamtin sa bukid 

ng mga butil ng pawis 

ang ginintuang ani; 

 

At ang mithiing bubuhay 
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sa pag-ibig kay Inang Bayan 

ang siyang saysay 

at bukas 

na bukambibig ng kalawakan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

*Unang inilathala online, sa Dakilang Supremo: Panawagan para sa kontribusyon sa 

ika-149 na kaarawan ni Gat. Andres Bonifacio ng CEGP Southern Tagalog. 
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Ka Roger* 

 

Walang tula  

ang tutugma 

sa himig 

ng iyong tinig. 

  

Walang sigaw, walang kanta 

ang magiging hustisiya 

sa iyong sakripisyo at pakikibaka. 

  

Walang aklat  

ang sasapat 

na talasalitaan 

ng iyong kabayanihan. 

  

Walang larawan, walang dula 

ang tutumbas 

sa iyong inalay na buhay. 

  

Sapagkat wala nang ibang paraan  

ng ganap na pagpaparangal kundi: 
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Tipunin ang bawat  

patak ng ulan 

na umagos at nagpalunod 

sa mga dalampasigan; 

  

Kalapin tig-iisa  

ang mga pawis  

na sumibol sa pagal na katawan 

at sumipol sa ilalim ng araw; 

  

Sukatin ang dami 

ng dugong dumanak 

sa loob at labas ng kumpas 

ng mga gusaling bato at bakal; 

  

Ipunin ang lahat sa kagubatan,  

ang lahat: 

ng luha, ng luksa, ng dusa,  

ng pait, ng galit at ng pasakit. 

  

Ipunla ang lahat sa kabundukan, 

ang lahat: 

ng pag-ibig,  
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ng pagkapit-bisig 

at ng pag-asa ng aping masa. 

  

At hayaan ang lahat ng ito, 

lahat ng ito  

ay hayaang maging punglo! 

  

Na sa pagkalabit  

ng mga gatilyo, 

  

ay tiyak na madudurog  

ang mga itim na puso 

 

ng lahat ng kaaway sa uri ng mundo! 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

*Alay kay Ka Roger Rosal, yumaong Spokesperson ng Communist Party of the 

Philippines. Sa parehong taon namatay si Ka Roger at ang tatay ng makata. 
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Pinatahimik ka ba nila?* 

 

Pinatahimik ka ba nila, Gerry Ortega? 

Pagkatapos magsahimpapawid ang tinig 

sa pag-aruga kay Inang Kalikasang hilig, 

sa bayan na sa kabila ng padurusa’y inibig pa rin sa himig: 

Itinarak ng talim at lupit ng salita 

ang guhit ng walang-alinlangang opinyon sa balita 

upang gapiin mga gahaman na pakana’y pang-aalipusta 

sa lahat ng dampi ng dagat, banaag ng bundok, 

pagaspas ng palay at kurba ng kweba. 

Pinatahimik ka ba nila, nang isara ang radyo? 

Pinatahimik ka ba nila, nang bitawan ang mikropono? 

  

Pinatahimik ka ba nila, Gerry Ortega? 

Pagkatapos maisipang tanghaling tapat mag-ukay-ukay 

at pasalubungan ang anak ng bestidang pula ang kulay? 

Anong kilatis ng titig sa bawat tinahing tela 

anong busisi ang babagay sa panlasa ng dalaga: 

Tulad ng tapang ng pagsusuri sa anumang isyu sa mundo 

tulad ng talas ng komento sa sinumang pulitiko 

na hindi makuntento sa mga luhong libangan 

at hindi mabusog sa kurot na kinakamit ng katakawan ng katawan. 
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Pinatahimik ka ba nila, nang ang bibig ay magtikom? 

Pinatahimik ka ba nila, nang ang kamao'y kumawala sa pagkuyom? 

  

Pinatahimik ka ba nila, Gerry Ortega? 

Pagkatapos kumonsulta ni San Pedro sa sakit ng ulo 

dahil sa pagkagalos ng pakpak ng dalang tandang 

na kagagaling lamang sa isang matinding sabungan 

sa binagyong mga bakawan ng mga bwakaw na buwaya  

na tinangkang magtinola sa tanghalian: 

Ang kaisa-isang paru-paro ay hindi na nagawang magpaalam pa 

sa kay lapit na kinaroroonan ng tatlong talulot ng rosas na sinisinta. 

Pinatahimik ka ba nila, nang itutok ang baril sa batok? 

Pinatahimik ka ba nila, nang umalingangaw ang putok? 

  

Pinatahimik ka ba nila, Gerry Ortega? 

Kahit na ikaw ay patay na? 

Kahit na nilagot ang hininga? 

Kahit na pinigtal ang pagtibok ng puso? 

Kahit na pinatigil ang pagdaloy ng dugo? 

Pinatahimik ka ba nila, kahit na ikaw ngayon ay patay na? 

  

Pinatahimik ka ba nila, Gerry Ortega? 

Pinatahimik ka ba nila, Ding Fortuna? 
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Pinatahimik ka ba nila, Eden Marcellana? 

Pinatahimik ka ba nila, Eddie Gumanoy? 

Pinatahimik ka ba nila, Noel Capulong? 

Pinatahimik ka ba nila, Celito Bacay? 

Pinatahimik ka ba nila, Caloy Rodriguez? 

Pinatahimik ka ba nila, Romy Malabanan? 

Pinatahimik ka ba nila, Nicanor de Los Santos? 

Pinatahimik ka ba nila, Lester Barrientos? 

Pinatahimik ka ba nila, Arman Arbarillo? 

  

Kayong hindi nananahimik, kahit na nasa ilalim na ng hukay, 

Kayong nananawagan, kahit na kayo'y matagal nang humihimlay: 

Pinatahimik ba nila kayo? Pinapatahimik ba nila kayo? 

  

Sila na piniling manahimik, patuloy na nananahimik! 

Sila na mulat sa pagiging tahimik, kusang nananahimik! 

Kahit na, kahit na narinig mismo ng kanilang mga tenga 

ang sumisigaw ninyong saklolo? 

Kahit na, kahit na nakita mismo ng kanilang mga mata 

ang papalagim at papalagim na kahihinatnan ninyo? 

  

Kahit na, kahit na nasa kanila nang mismong harapan? 

Kahit na, kahit na nasa kanila nang mismong paanan? 
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Ang inyong huling habilin na ituloy ang ipinaglalaban? 

  

At ang minsang naging tahimik, naging tahimik  nang mismong ialay ng inyong buhay 

sa pagkahandusay sa tuwid na daan  

  

ng duguan, 

duguan, 

duguan niyong mga bangkay? 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

*Unang binigkas sa Komentodo isang programa ng Green FM sa De La Salle University 

– Dasmariñas, alay sa ikalawang taon na paggunita ng pagpaslang kay Dr. Gerry 

Ortega, mamamahayag at aktibistang lumaban sa mapanirang pagmimina sa Palawan 

na binaril sa likuran sa ganap na 10:13 AM noong Enero 24, 2011 pagkatapos ng 

kaniyang programa sa radyo at habang nag-uukay-ukay sa San Pedro, Puerto Princesa. 

Minsang sinabi ng primaryang salarin sa pagpaslang na si dating gobernador Joel T. 

Reyes (na hanggang ngayo'y hindi napaparusahan) na si Dr. Ortega ay isang "sakit ng 

ulo". Alay rin ang tula sa lahat ng biktima ng pampulitikang pamamaslang sa Timog 

Katagalugan. Pasasalamat kay Ramon Maraneta III sa pagbigkas ng tula sa mismong 

gabi ng paggunita noong Enero 24, 2013 sa mismong lugar ng pinangyarihan ng 

pagpaslang. 
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Ansabe ng BJMP at NBI? 

"There was foul play. Dennis Aranas, being a key witness was murdered with extreme 

prejudice. [The Public Attorney's Office] claims that Aranas was attacked, pinned down 

and strangled by at least 4 men. And that Aranas died lying down. 

  

We can also infer that either BJMP and NBI are incompetent or lying. Remember, they 

said Aranas died of asphyxiation by hanging whereas PAO rules this out as there are no 

indications of such. Was there a cover up done over the death and now apparent murder 

of Dennis Aranas?" 

  

-Official Statement of Ortega Family via personal text message of Mika Ortega, on the 

alleged suicide of Dennis Aranas, key witness to slain journalist and environmental 

activist Dr. Gerry. 

_________  

  

Ansabe ng BJMP at NBI? 

Si Arenas daw ay nagpakamatay? 

  

Ngunit bakit, bakit ang mga patak ng pula 

ay nagkalat sa banig ng sahig ngunit naghulma 

ng hintuturo na malinaw na nagturo patungo sa 

  

mga kaklase, kaibigan at kabarilan 

na nagsilasingan at nagsipigingan 

sa golf course ng tuwid na daan 
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na para sa hustisya umano ang tindig 

at habol daw lagi ang pag-uusig 

sa pagbunganga't pagbukambibig 

  

ng anak ng Haciendero  

na may bahid ng mantsa ang panyo  

  

habang nakaumang, sa likod tinatago 

ang nakakaumay na alak-pandilig sa tubo 

ng humahagikgik sa pandinig na nguso 

  

na kinakalikot ng mga daliri 

at pinapakintab ng telang dumilaw sa pagkaputi 

  

ang ginamit nila kanina lang 

  

na baril  

sa pagpaslang. 
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Kayong Labintatlo* 

 

Kayong labintatlong inagawan ng lupa 

maging ang laksa-laksang magsasaka na minsang naniwala 

sa dilaw na tabing ng Ina ng Demokrasya: 

Anong katwiran ng Departamento sa mukha ni Alvarez 

nang mismong hindi lang lupa niyo ang kinamkam? 

Kundi ninakaw din ang inyong mga puso 

na poot ang tanging dinaramdam? 

  

Kayong labintatlong nagmartsa sa paanan ng Mendiola 

maging ang dumaluyong na libong mga pagal na paa 

sa pagpadyak sa simentong pawis at luha ang tigmak: 

Anong katwiran ng berdugong pulisiya 

sa katauhan ng sunud-sunurang Lim 

nang mismong nanggagalaiti niyong dugo 

ang ipinatak sa aspalto? 

Dugong pumatak at naluto sa init ng araw, 

nanigas na pula, nagmarka ng trahediya, 

trahediyang gigimbal sa marami pang dekada, 

dekadang magbabalik ng paulit-ulit na galit: 

Galit sa bagabag ng mga kalasag! 

Galit sa tiklo ng mga truncheon! 
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Kayong labintatlong kinaladkad ang katawan 

maging ang mga hiling ng mga kabataang pasan-pasan 

ang alamat ng mga halimaw 

na humablot sa kanilang laya, 

ang epiko ng mga bayaning 

inanino ng Kanluraning agila: 

Anong katwiran ng tutang si Ramos 

na siya mismong nasa hanay 

bitbit ng daliri ang tabako at anong sarap ang dighay? 

Anong katwiran niya nang lagutin mismo ang inyong mga hininga? 

Pagtugis sa krimen ba, kapalit ng bilyong pera? 

Mataas na katungkulan sa gobyernong bayaran, 

katumbas ng labintatlong magbubukid na ibinaon sa libingan? 

  

Kayong labintatlong pinaulanan ng bala 

kasama ang sambayanang nilunod sa sariling dusa: 

Sinong nakarinig ng inyong mga huling salita? 

Sinong nakaramdam ng huling kapit-bisig 

ng inyong pag-ibig sa paniniwala? 

Anong katwiran niyo, kayong mga Cojuangco? 

Kayong mga Aquino? 

Na hanggang ngayo'y Panginoon 

sa mga kaharian ng kasakiman?  

 Anong katwiran niyo, kayong mga Cojuangco? 

Kayong mga Aquino? 
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Nang durugin niyo ang kanilang mga bungo, 

ikalat ng kanilang mga utak at ulirat 

ang sinisintang kaisipan 

na natapakan at natakpan ng kapwa nila kasama 

sa tumpok ng mga naiwang napigtal 

na kuko't mga tsinelas? 

  

Anong katwiran niyo, kayong mga Cojuangco? 

Kayong mga Aquino? 

Upang walang-awang patayin ang labintatlo? 

  

Kaya't kayong labintatlo'y hindi malas ang inyong numero: 

Hindi malas ang nagsapit sa inyo sa hukay 

kundi tiyak na kaayusang siglo na ang salaysay! 

  

Kaya't kayong labintatlo'y tiyak din ang pagbangon: 

Hindi lang labintatlo kundi magiging tatlumpu 

sa bawat lilipas na kamulatan ng bawat segundo! 

Hindi lang tatlumpu kundi tatlonlibong kikilos 

kada dangkal ng hakbang sa kalsadang nililisan! 

Hindi lang tatlonlibo kundi tatlong daan libo 

ang maghahanda para sa pagtutubos ng muling pagtutuos! 

Hindi lang tatlong daang libo 

kundi tatlumpung milyon o higit pa 

ang nararapat bumuhos sa lansangan 
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magpasya at manindigan! 

  

Upang ang labintatlo'y hindi malimutan, 

(hindi malimutan) 

makatwiran para sa sambayanan, 

(makatwiran, makatwiran lamang). 

Upang makamit, 

(makamit ang) katarungang inaasam, 

(katarungang inaasam) nararapat lamang 

na: 

  

Humawak! Humawak ng mahigpit na mahigpit! 

Kalabitin! Kalabitin! Kalabitin ng mahigpit! 

Kitilin! Kitilin! Kitlin ang mga gahaman! 

Maghawan! Maghawan! 

Ng landas sa kabundukan, sa kanayunan! 

  

Dahil makatwiran, makatwiran lamang 

(mga kasama) 

  

ang mag-armas 

at maglunsad ng himagsikan.   

_______ 

*Unang binigkas sa College of Development Communication steps, U.P. Los Baños sa 

gabi ng paggunita sa ika-26 na taon ng Mendiola Massacre. Alay sa labintatlong 

magbubukid na pinaslang noong Enero 22, 1987 sa ilalim ng rehimen ni Cory Aquino. 
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Kung papaano nagiging totoo  

ang mga bagay-bagay 

 

I.  (Magsisimula ito sa aktwal na pandama.) 

  

Tulad ng kirot ng kagat ng mga pulang langgam 

sa pagyapak ng talampakan 

sa bukiring dinig ang sinisipol ng hangin 

na pangamba ng unos na paparating: 

Mapapansin ang bahagi ng hindi pantay na relasyon 

sa pagkalam ng sikmura, sa pagkaubos ng inasukalang kanin 

na siya ring kulang sa nag-alaga ng mga tubuhan at palayan. 

At ang lupa’y magiging kakabit ng ugat, daluyan ng dugo, 

kulay ng balat at karugtong ng buhay ng magsasaka. 

  

Tulad din ng pamilyar at karaniwan nang haplos 

ng kinakalyong mga daliri’t palad 

sa ika-isandaang libong beses na paggawa 

ng sinulid para sa kwelyo, ng butones para sa damit, 

at ng damit para sa taong ipinagkakait 

ang pangangailangan ng sustansiya at halaga: 

Ang pawis ay mamumuong mumo, 
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at ang makina’y magkakatawang malamig na bakal 

na hihigop sa bawat init ng kapeng inalmusal 

o pinandesal na hapunan sa bawat pagmamadali. 

Madarama ang pagsasamantala sa bawat segundo 

hanggang ang de-bateryang orasan 

ay kakumpas na ng pagtibok ng pusong naghihintay 

ng pagtatapos ng walong ikot ng kamay o higit pa 

upang ang araw at buwan ay maipasalubong 

sa pagpikit at pagmulat ni bunso sa tabi. 

At ang pagod ay kapresyo ng diwa 

sa pagkawala sa hawla 

ng manggagawang bilanggo sa sahuran. 

  

II. (Susundan ng kamalayan ang karanasan.) 

  

Lohika ng Ano? Saan? Bakit? At Paano 

ang hatian ng ani ay naging ganito? 

usap-usapan at pagkumpirma sa sarili 

at ng iba pang nagbubungkal 

na ang kalagaya’y kagutuman mismo 

ang pumapatay sa nagpapakain: 

Ipaliliwanag ng dila ang dahilan 

ng pag-iral ng pagka-ulila, ng pagdalamhati, 
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ng pagkawalay ng sarili sa pinapahalagahan, 

at ng tao sa kanyang lipunan. 

  

Tsismis ito ng overtime, lunchbreak, 

byahe sa jeep, paglisan at pagsaglit sa tahanan, 

matatagpuang nakauslit sa mga karayom 

ang nagmamarkang panawagan 

tatarak bilang balahibong susulsi sa pag-intindi 

hanggang ang mga papeles ay magsalita 

ng pruweba ng pagkaganid ng iba, 

at ang mga inipong barya sa lata’y kakalampag 

kasabay ng pagkadungis ng umagang tuwalya at tiwala 

sa kaayusang nangangako nang bigo. 

At ang naunang tiwala ay dadalhin 

para sa isa’t-isang tunay na nakauunawa 

sa pagtupad ng mga panaginip 

at pangako ng maalwang bukas. 

  

III. (Mabubuo ang lalim ng kaisipan sa mga teorya.) 

  

Kakalingain ang giting ng paniniwala, 

iuukit ang bawat kataga sa mga pinakaiingatang sulok: 

kaisa-isang notbuk, sako ng bigas 
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o likod ng larawan ng nawawalang minamahal, 

Ang mga pisara’t halimbawa 

ay magpapatatag sa nakatayong kampuhan 

sa kamalayang libong taong hinulma 

ng bawat umibig, napoot, at nag-aklas; 

Matutukoy ang mga ismong 

kasing tanda ng mga simbahang lumikha 

ng hungkag na mga panginoon, 

at mga kahariang nagsimento ng ilusyon 

ng kawalan umano ng pagkakaiba ng katayuan. 

  

Malalaman sa pagkapit-bisig sa piketlayn, 

ang binigkis na pinakasulong na mga ideya 

tulad ng telang niyakap ang bawat hibla 

na magbibigay-kumot ng malasakit sa kapwa 

at lalagot sa haka-haka na ang tanging sanhi 

ng kahirapan ay katamaran. 

Mapapanday ang pag-intindi sa salitang kapital 

at magiging solido ang mga kagamitan 

na puputol sa tanikala ng pagkagapos 

sa mga lokal at dayuhang nakauna ang bulsa 

bago ang kapakanan ng iba. 

At ngingisi ang balbas-saradong Aleman 
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na ngayo’y kabahagi na sa paglaban 

at siya ring maghihigpit sa pagngitngit ng ngipin 

bago iputok ang galit ng welga! 

  

IV. (Hanggang ang mga praktika ay bahagi na ng paghinga.) 

  

Aagawin sa kolektibong lakas 

ang lupaing kinamkam ng mga gahaman, 

di-alintana ang layo ng patag at bundok 

na paghahasikan ng mga butil sa bawat dako 

at parang na pagsisibulan ng ginintuang pangarap. 

At ito ang magiging pagsinta ng ating batas: 

Tulad ng mga palay na tiyak na bubuhay sa masa 

ay siya ring tulis ng mga talahib na susugat sa mga kaaway! 

  

Pansamantalang titigil ang paglikha 

nang magbigay daan sa planadong ekonomiya 

at ang asembliyang alipin ng iilan 

ay siyang magtatagpi at magtatahi 

sa hindi na mabilang nating dami, 

At maoorganisa bilang kilusan 

na magbibigay kasaganaan sa lahat: 

Lahat ng ginutom, lahat ng dinusta, 
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Lahat ng biktima at naghangad ng hustisiya. 

 

V. (At ang pag-ulit ay pag-unlad ng antas ng proseso.) 

  

At ang magtuturo ng saysay ay sariling kasaysayan 

sa kinabukasang binabago ng kasalukuyan; 

Walang katapusang pag-ikid sa paglipas ng oras 

ng tagsibol, ng tag-lagas, ng tag-araw at tag-ulan: 

Ang ito’y mga salalayan, tulad ng pagtanda ng puno 

na siyang kakambal ng mga dekada ang tibay at tayog 

hanggang hindi na ito matitibag ninuman 

sa pag-usbong ng marami pang nilalang sa kagubatan. 

  

Tulad din ng diyamanteng hinasa sa puso ng kabundukan 

hindi madudurog sa anumang pagsubok ng panahon 

sa halip ay lalo pang yumayaman 

at walang ibang paraan upang tumbasan 

kundi ang pakikitunggali at pangingibabaw 

mula sa nakaimbak na potensyal na handog ni Inang Kalikasan. 

  

VI. (Hanggang sa minimithing tagumpay.) 

  

Magpapatuloy ang paglaban, 
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at ang balon ng tubig ay hindi mawawalan 

sa pag-agos ng daluyong ng dakilang layunin; 

Dahil sa bawat magsasakang inaruga ang lupa 

masaganang ani ang dapat naghihintay; 

At sa bawat manggagawang nagpaandar ng pabrika 

ay lipunang mapagpalaya ang ipagtatagumpay. 

  

Walang katapusan ang paglaban, 

Hanggang tawagin na itong pag-ibig sa tinubuang lupa o pag-ibig sa bayan na walang 

pag-aalinlangan; 

Hanggang maging bansag na rito’y pakikibaka ng masa laban sa nang-

aapi o pakikibakang handang ialay ang sariling buhay; 

Hanggang ang mga salitang gagamitin na para rito’y pagbabangon, pagbabalikwas, pag-

aalsa, pag-aaklas, o pagrerebelde; 

  

At hanggang ganap na itong makamit, 

mangyari at nangyayari 

bilang tanging solusyon 

sa pagbabago ng mundo: 

  

Ang Rebolusyong Proletaryo. 
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Maging bahagi ng "Pandiwa: Panitikan at Diwa para sa Kultura ng Pagbabago," 

isang kongreso ng mga manunulat sa Timog Katagalugan. Gaganapin ang kongreso sa Pebrero 

26-27, 2013 sa D.L. Umali Auditorium, UP Los Banos. 

Kakatangian ng mga masiglang talakayan ang gaganaping kongreso. Magi-imbita ng mga kilalang 

personahe sa larangan ng panitikan at kritisismo upang magbigay ng mga expertong diskusyon at 

pananaw sa maraming paksa hinggil sa literatura. 

Magkakaroon ng mga lektura, maliliit na diskusyong pang-klasrum, at iba’t ibang aktibidad na 

naglalayong magbahagi ng kaalaman sa mga pundamental at mas abanteng konsepto sa panitikan.  

Itinakda sa Php 450 ang singil sa pagpapatala, na sasaklaw sa gastusin sa bahay-tulugan para sa 

gabi ng Pebrero 26 at pagkain para sa dalawang araw. 

Para sa mga karagdagang detalye, bisitahin ang pahinang ito: http://tinyurl.com/aqw6fyh 

O i-add ang Facebook Page: UPLB Writers’ Club 
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Ang sikretong kapangyarihan  

ng mga Panauhing Makata: 

 

Kasalukuyang nagsusulat (as in now na, literally habang binabasa mo to!) si Paul 

Carson para sa UPLB Perspective. Daig niya pa ang Rappler.com sa kahusayan niya sa 

pagli-live tweets at pag-uupdate kapag nasa isang event. Tahimik pero maraming angas 

sa status quo tulad ng kanyang mga tulang every day worries ang paksa pero lumulundo 

pa rin sa role of the political self. Simula ng magkaroon ng Anti-Cybercrime Law, 

generous na siya sa pag-share ng kanyang Wifi kapag nasaktohan mo siyang naglalaptop 

sa Student Union Building cafeteria. Siya ang biniyayan ng Diyos ng Panitikan ng 

Plumang Transformer (Hi-tech!) na liban sa ginagamit sa panulat ay nilalaro niya rin 

paminsan-minsan (this sounds absurdly phallic!) 

 

Si Michael Alegre ay kasalukuyang Secretary General ng CEGP Southern Tagalog at 

isa sa mga tagapagsindi ng mitsa at diwa ng bomba sa The Spark, opisyal na pahayagang 

pangkampus ng Southern Luzon State University – College of Engineering sa Lucban, 

Quezon. Graduate na siya pero dahil sa bulok na sistema (insert government statistics on 

unemployment rate and average available jobs offered per year), ‘ayun! Kumukutkot ng 

katotohanan ang kanyang mga kataga sa ikinubling mga eksena (seryoso man o satirical). 

Regular ding daglista at komentarista ng makata ng Plumang Punyal. Gamit niya ay 

Plumang Tsupon (dahil mahilig siyang mag-alaga ng bata) na may kamandag sa 

sinumang mangangahas sumupsop at tumikim ng kanyang tinatagong-matindi-pa-kay-

Bruce-Lee na likido! (Eww?!) 

 

Palangiti si Abigail Bartolome pero hinding-hindi mo siya mabu-bully (offline man o 

online). Siya ngayon ang Editor-in-chief ng The Lizette ng Laguna College of Business 

and Arts at Organizing and Volunteer Head ng CEGP Southern Tagalog. Madalas siyang 

tumawa ng walang tunog, kaya’t minsan nang napagkalamang bata at muntik ng tangayin 

ng isang pulis sa isang kilos-protesta (true story), namutla na lamang siya at umupo sa 

tabi. Kung anong tipid ng kanyang salita ay siyang talas at makabuluhan nito sa 
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pagkritika sa lipunan. Kaya madalas ang kanyang mga talinghaga ay magsisimula sa 

isang ngisi, saka siya tatawa ng malakas na malakas sa likod ng mga totoong bully ng 

lipunan sa kanyang pagtatapos na mensaheng may pagsaboy ng muriatic acid sa mukha 

ng kanyang katunggali na parang kotrabida sa isang telenovala sa gabi. Babatuhin ka rin 

niya sa klase kapag hindi ka nakikinig sa kanyang sinasabi gamit ang kanyang Plumang 

Tsok na nagiging Plumang Hollowblock din (Araykupo!)  

 

Madalas makipagdebate si J.M. Chua sa mga hindi madalas pagdebatehan, halimbawa 

na lang: Bakit ganyan ang pangalan ng organisasyong kinabibilangan mo? Alam mo ba 

talaga ang sinasalihan mo? Bilang miyembro ng UPLB Writers’ Club at ng isang 

Philosophy organization, pilosopo ang pag-atake ng persona ng kanyang mga akda sa 

layuning baguhin mismo ang kalagayan ng kaisipan ng kapwa niya kabataan. Na-eexcite 

siya kapag kinausap mo tungkol sa indie films at sabik siyang makakilala ng isang 

miyembro ng Anonymous Philippines dahil sa napanood niyang dokumentaryo na 

Hacktivist. May kapangyarihan ang kanyang Plumang Relo na sabihin ang oras! 

(kapangyarihan ba ‘yun? Pwedeng special feature lang?!) 

 

Pusang gala si Seb Sebastian (Read: In a good way.) dahil mahilig siyang mamasyal 

mag-isa for no good reason hanggang natagpuan niya ang mga katulad niyang 

naghahanap din ng mapapasyalang may kabuluhan. Palibhasa, kabilang sa species ng 

migratory creatures ang magulang kaya walang kinikilalang tahanan kundi kung saan 

mapadpad ang mga  paa. Mahilig niyang gamitin ang mga mundane na paksa at saka ito 

i-coconvert o papasukan ng mga progresibong elemento upang mapaunawa sa 

mambabasa ang layunin ng makata. Balak niyang magtayo ng CEGP-Elena Chapter 

someday, somehow, somewhere over the rainbow. Siya ngayon ang Chief Photojournalist 

ng UPHL Gazette ng University of Perpetual Help System – Biñan, Laguna. Maingay 

siya (again, in a good way) at (marami nang nakakaobserba nito) boses lalaki. Sabi niya 

hindi daw siya makata, kaya sabi ng iba: WEH?! Gamit niya ngayon ay Plumang Visa 

(wow sosyal!) na outdated na dahil maraming utang sa kakagala (anu ba yan!) 

 

Si Ramon Maraneta III (oo, pangatlong Ramon na siya sa kanilang filial dynasty, 

pero mas mabuti na compared sa pagiging pangatlong Tulfo diba?) ay ang current Editor-

in-chief ng The Pioneer ng Palawan State University. Suki siya sa kung anu-anong mga 
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presscon events at sa katunayan ay nasa Bicol (pasalubong na pili nuts!) habang nileley-

out ang koleksyong ito. Tagalog na tagalog kung magpainterview sa TV Patrol Palawan. 

Tumutula siya na parang dagat, paalun-alon ang mga kataga hanggang lumalim at 

bumagsik ang paghampas ng tubig sa dalampasigan sa kabilugan ng buwan at hanggang 

lamunin ng whirlpool ang sumadsad sa kanyang mumunti at butihing Tubbataha  (na sabi 

niya sa isang Facebook post: “Hindi ko pa nga nabibisita, nasira na!”). Oscar-awardee 

siya sa CEGP events at secret crush ng maraming Guilder-delegates.  Pero lingid sa 

kaalaman ng karamihan ay lagi silang nagtatagpo ni Derek Ramsay ng Palawan (huwag 

na nating busisiin ang dahilan!) Siya ang mapalad na makatang nakakuha ng Plumang 

Pangil ng Pating matapos maglakad ng hubo’t hubad isang madaling araw sa gilid ng 

bakawan beach ng Puerto Princesa, doon siya nakipagwrestling sa isang Matandang 

Porn-star (hindi kabilang sa Matandang Tatlo*) para makuha ang nasabing powerful 

artifact na ginagamit niyang pantoothbrush! (Ang bangis!) 

 

Kapag ang anim na Plumang ito, kasama na ang Plumang Punyal bilang pampito, ay 

nagsama-sama at sabay-sabay ang kani-kanilang mga makata na bigkasin sa harap ng 

Diyos ng Panitikan ang mga sumusunod na kataga: 

 

“Sino kayong dumukot at magnanakaw ng laya?  

Sino sa atin ang tagapagligtas at sino'ng biktima?”** 

 

Alam niyo ba kung anong mangyayari?... (countdown-from-ten) Walang iba kundi… 

(gulong-tambol-gulong) WALA! Ka-echosang simbolismo lang ‘yan para may ek-ek 

epek ang pagpapakilala sa kanila! Naniwala ka naman! Anong akala mong mangyayari, 

parang Captain Planet o Voltes payb?! Hindi na yun uso ‘bok! 

 

______ 

*Mula sa tulang Ang Trahediya ng mga Pangkaraniwan. 

**Mula sa tulang Unang Gabi ng Interogasyon ni (at pasintabi kay) Axel Pinpin. 
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Kabataan Partylist is the first and only youth party-list group in Philippine Congress. 

Kabataan party-list remains at the forefront of youth and students’ campaigns against 

unabated tuition and miscellaneous fee increases, for higher state subsidy for education, 

adequate jobs for new graduates, the defense and recognition of human rights and civil 

liberties which include consumer rights and the right to health, and the protection and 

conservation of national patrimony. It continues to give primacy to the promotion of holistic 

development and genuine youth empowerment. 

 

Our Common Vision 

KABATAAN Party-list believes that the youth should devote its intellect, energy and courage 

to building a new society devoid of corruption, inequality and social injustice. It supports 

youth and student-led organizations working for social, political, economic, cultural and 

environmental justice in the Philippines, and enjoins youth from all walks of life to foster 

active participation in nation-building, good governance and social change. 

Our Collective Mission 

KABATAAN Party-list is working to galvanize the Filipino youth’s unity for social change. It 

encourages the youth to work collectively with other sectors to build a bright future. It 

upholds, promotes and defends the interest of the youth to be able to harness its fullest 

potential as a sector. 

Program of Action 

1. Empower the youth to encourage them to take on active participation in nation-building, 

good governance and social change. 

2. Uphold the youth’s fundamental rights and democratic interests (education, employment, 

environment, sports, health, etc.) 

3. Assert the youth’s right to decent living, equal opportunities and humane living conditions. 

4. Assert and safeguard national independence, respect for national patrimony, love and 

loyalty to the country. 

5. Guarantee the participation and representation of the youth in all affairs of governance 

and decision-making bodies of government. 

Source: http://kabataanpartylist.com/about/ 
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Sino si Teddy Casiño, tanong mo?* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 

*Teddy Casiño, iluklok at iboto para sa Senado!                                                

Unang inilathala ang tula online sa Poets for Teddy Casiño ng Kilometer 64 Poetry Collective 

Kung ang isang bulok na kamatis  

ay ihahalo mo 

sa mga nagpapakilalang prutas na bago 

malamang sa malamang,  

mabubulok din ang iba, di ba? 

 

Ibahin mo si Teddy Casiño, 

hindi po siya bulok na kamatis, 

hindi rin siya nagpapanggap o nagmamalinis!

  

 

    

Sa katunayan, ang kanyang  

plataporma de gobyerno 

ay patungkol sa prutas, bigas, gulay, karne,  

gamot, tuition, tubig, krudo at kuryente: 

  

 

Lahat ng ito, lahat ng serbisyong ito 

ibababa niya ang presyo!  
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Patungkol sa makatang salarin sa pagpanday 

at pagsilang ng pansaksak sa mga suwail sa 

estado, at gumagamit ng gumuguhit 

na PLUMANG PUNYAL: 

 Mapangarapin   

si Roge (24, Vicious Virgo, Year of the Earth Dragon, Saphire September). 

Una siyang nangarap na maging Chemical Engineer, pero dahil nilito ng mga numero 

ang kanyang utak sa mga hindi madiskartehang deribatibo ng differential calculus at 

naging katumbas ng kamot-ulo ang kukote ng karunungan sa mga kemikal na 

pormula, nag-shift siya patungong Development Communication, Major in 

Development Journalism. 

Nangarap siyang makapagtapos agad ng kolehiyo, ngunit ngayon, ang mga taon ng 

paglagi niya sa pamantasan ay magiging ganap nang pito (at dapat huli na ito!)  

 

 

Nangarap siyang matutong tumula, kaya’t sumali siya sa UPLB Writers’ Club.  

Nangarap siyang matutong magbalita kaya nagpa-orient siya sa UPLB Perspective, na 

kung saan naging News Editor (noong 2008) at Managing Editor (noong 2009) ng 

nasabing publikasyong pangkampus. 

Nangarap siyang makapagmulat ng iba pang manunulat at pangatawanan ang 

tungkulin ng alternatibong pahayagan kaya’t naging aktibo siya sa College Editors 

Guild of the Philippines – Southern Tagalog na kalauna’y naluklok bilang Regional 

Chairperson para sa mga taong 2009 hanggang 2011. Dito niya nakita na hindi sapat 

ang pangangarap lamang. 

Kaya’t ngayon hindi na lamang siya nangangarap mag-isa kundi kasama ang 

sambayanan. Hindi lamang sa pangangarap kundi sa pagtitiyak mismo na maabot ang 

mga ito sa panulat na alay sa bayan at sa pagpadyak sa lansangan. Kung tutuusin, sino 

nga bang hindi nangangarap para sa isang mas malayang lipunan na mas may puwang 

para matupad ang pangarap para sa lahat? 
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Sa kasalukuyan, siya ay ume-epal pa rin sa CEGP at volunteer ng Kabataan Partylist – 

Southern Tagalog. Ang Plumang Punyal ang kanyang unang mapangaraping 

proyektong pampanitikan at nangangarap siyang masundan ito ng (kung hindi man 

milyun-milyon [asa ka boi!]) ay libu-libo pang mga akdang nakikibaka para sa 

pangarap ng pagkakapantay-pantay sa paglusaw ng pagkakahati sa uri ng iilang 

nakikinabang at mayorya na inaapi. 
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_________ 

Isinilang sa ganap na pangangalahati ng nakangangang buwan ng Pebrero (matapos ang 

taon ng pagtsitsismis na katapusan na umano ng mundo): 

 

Parang pinatandang poso-negrong piniga sa pag-igib ang ngusong pinagdaluyan ng 

pinapulang-lapot sa pinakalawang na patubig, at dito, dito papatak ng karagatan ng 

talinghaga ang pumipiglas sa pagkamit ng pangarap, nangangarap na pumipintig sa 

pantig ng pagkabata  

na pumipiling puso. 

 

Naririto ang koleksyon ng mga salita ng pag-ibig sa pakikidigma sa panulaan at panulat 

na may pinasimpleng pamagat na  

 

 


