Isang taal na taga-Paete, Laguna, si CORNELIO T.
AFRICANO, aka Nel ay anak nina Higino B. Africano at Natividad
C. Tuason. Matapos sa Maryknoll Fathers High School, nakuha
niya ang titulo ng Bachelor of Science in Economics at ng Master
in Business Administration sa Ateneo de Manila University.
Nagturo siya sa San Ildefonso College ng Tanay, Rizal at
naglingkod bilang Manager ng Planning and Control Division sa
Elizalde Iron and Steel Company at Vice-President sa Elisco Tool
Manufacturing Corporation – Special Projects. Sa paghinto niya sa
pamamasukan, naging magbubukid siya at nangasiwa ng Ticdao Development Corporation ng
pamilya. Siya ngayon ang pangulo ng Pax Et Bonum Center for Special Children na itinatag nila ng
kanyang kabiyak na si Bel at pinangangasiwaan hanggang sa kasalukuyan. Naging masigasig si
Nel sa pakikibalikat sa mga mahalagang proyektong pambayan tulad ng Restorasyon ng
Simbahan, ng pagtatanghal ng Grand Exhibition of Paete Phenomenon sa Cultural Center of the
Philippnes at sa pagtataguyod ng mga konsyerto ng Banda 69 ng Paete. Siya ang katuwang ni
Manuel D. Baldemor sa pagpapatayo ng Sentrong Pangkultura ng Paete at sumulat ng Trilogy
hinggil sa mayamang kasaysayan at kalinangan ng Paete – ang mga aklat na Paete, Bayang
Masining, Bayang Pinoy, ng Mga Natatanging Anak ng Paete at nitong aklat – Ibayong Kasiningang
Paete. Sina Nel at Bel ay matiwasay na namumuhay sa kanilang tahanan sa Cainta, Rizal.

Magkatotong Uwing at Nel

TILAMSIK NG DIWA
NI
CORNELIO T. AFRICANO

TUGON SA MGA TULA’T OBRA
NI
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Sa
Kanyang mga Postings
Sa
Facebook
Sa Panahon ng Pandemya ng Covid 19
2020
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Tanawin ng Paete mula sa Tatlong Krus
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MANUEL D. BALDEMOR
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PAGHAHANDOG

Buong puso kong inihahandog
ang aklat na ito
sa Inang Bayang PAETE
na kahit sa pangarap ay aking ninasa
na muling makabalik
sa kanyang kandungan
sa malaong panahon ng pagkahiwalay
sa aking pamamalagi sa ibang bayan.
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Pasimula

Nang sinusulat ko ang huling bahagi ng aklat na Manuel D. Baldemor,
Maginoong Anak ng Paete nang Sansiglo, natanto ko na dapat akong magsaad ng
mga patunay na pahayag hinggil sa aking mga taguring katangian ni Uwing upang
maging kapanipaniwala ang mga ito at hindi batay lamang sa aking sariling kurukuro. Nangyari ito sa simula ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) at wala
akong magawang makatuturang bagay kundi ang magsulat. Nagkataon na si Uwing
ay nagsimula ring magpost ng kanyang mga obra kalakip ang kanyang pahayag
hinggil dito na tumutugon sa aking mga pangangailangan.Laking tuwa ko sa
nangyari pagkat si Uwing na mismo ang magpapatunay sa aking mga taguri sa kanya
sa paggamit ng kanyang postings na tunay na umaangkop sa aking pagturing. Pinili
ko ang ilan sa mga ito at isinama sa aking pagsulat.
Simula noon, sinubaybayan ko na ang kanyang mga sumunod na postings.
Namangha ako sa malawak at masugigi niyang pagpapahayag ng mga bagay-bagay
hinggil sa mayamang kalinangan ng ating bayan. Nasabi ko agad sa sarili na
mahalaga itong ipunin at gawing isang aklat. Nahikayat akong tumugon sa kanyang
mga pahayag ngunit pinigilan ko ang aking sarili sa pagtugon hangga’t hindi ako
nagkaroon ng malinaw na sapantaha hinggil sa adhikain ng kanyang pagpapahayag.
At makalipas halos ang mahigit sa isang daang postings na kanyang nagawa at
mabatid ang kanyang kasiyahan sa pagsagot ng kanyang mga tagasubaybay, nakiisa
na rin ako sa pagsagot sa kanya na waring niyang kinalugdan. Naisip kong
ipagpatuloy ang aming sagutan hanggang makailak ako ng sapat na bilang na maari
ko nang gawan ng isang aklat.
Sa ngayon, mahigit ng tatlong daan ang postings na nagawa ni Uwing at
mahigit na ring isang daan ang aking nagawang kasagutan na sa aking palagay ay
sapat nang maging isang aklat. Patuloy pa rin ang kanyang paggawa ng postings na
waring walang hangganan batay sa kanyang mayamang diwa at libong karanasan
sa buhay. Kayat malugod kong inihahayin sa inyo ang aming sagutan ni Uwing, na
silbing makabuluhang bunga ng aming pagkakahimpil sa panahong ng pandemya.
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Simbahan ng Paete sa Bukang-Liwayway
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MARAMI PONG SALAMAT TITSER
Naging abala man ang ating ama at ina
Sa paghahanap buhay
Ang ating mga naging guro
Ay taus-puso nating pasalamatan
Mula elementarya pa lamang
Sila na ang ating pangalawang magulang.
Nagtiis, nagtiyaga at nagturong
Magbasa, magsulat at kumanta
Hanggang natutunan natin
Ang magandang asal
Sa kanila rin tayo namulat at pinasumpa
Ng panatang makabayan.
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CTA – Cornelio t. Africano

Nagpugay ako sa aking mga guro
Na sa Elementarya sa aki’y nagturo
Ang ikapat kong aklat hindi mabubuo
Kundi ko maisulat aral nilang turo.

Pinangarap ko rin maging isang guro
Ito’y naganap nang ako’y nagturo
Nagliwat ng alam nang buong puso
Kolehiyo ng Tanay sa akin nagsugo.

Di ko malilimot nadama kong tuwa
Na makapaglingkod sa aking kapwa
Sana’y maging baon na di mawawala
Sa hiram na buhay na aking pinala.
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M A G - I N G A T SA C O V I D

Bata pa si Sabel mayroon na ditong Covid
Hindi lang ngayon, kahit noon
hindi lang natin napapansin
Labas - pasok na ang virus
Sa mata, ilong at sa bibig.
Ang mata ay mapanuri at mapanglait
Ibang mayayamang may ilong may
social distancing na sa mga mahihirap
Sa bibig lumalabas, masasakit na salita
at mga maling balita
Kaya't laging mag-ingat sa Covid.
Manalangin tuwina at pamilya'y mahalin.

CTA
Covid ay kalabang di nakikita
Tulad ng salitang malait na di mo masangga
Masakit tumama’t mariin ang dama
Na tumatagos hanggang kaluluwa.
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DAKILANG FILIPINO
Wala man tayong karapatan
Na iguhit ang sariling tadhana
Ngunit ang pagka makabayan
At pagka makatao
Ang magpapaka dakila.
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CTA

Pag-ibig sa baya’y dakilang damdamin
Na sadyang bubukal sa puso’t pagtingin
Adhikang dalisay dapat pagyamanin
Ng sino mang anak sa Kanya’y magiliw.

Gitarista

Napakinggan kita
Nang ikaw ay nangharana
Kahit mala-sintunado
Pilit mong nakaya
Salamat na lang
May mahusay kang gitarista
Nabuksan mo
Ang pinto ng langit
Nang iyong sinisinta.
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CTA
Tunog ng kudyapi ang kumikiliti
Sa pusong nasadlak sa pagkalugami
Awit na malamyos ang namumutawi
Panaghoy ng puso sa sintang minimithi.

13

PALO AT PUSO

Wala namang naiwang pilat
Sa mga natamo mong palo
Mula sa mahal mong Nanay
Noong ikaw ay sinusuwato
Ngayon lang tumagos
Sa iyong puso na tama siya
At ikaw ay isa nang
Disiplinadong mamamayan
Na dapat tularan.
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CTA
Palo ni Ina nagpatino sa akin
Nang bata pa ako na ubod ng sutil
Pingot sa tainga’t palo ng tingting
Inabot kong lahat nang ako’y masupil.

Kay Dada Buena iba ang paraan
Parusang matindi aking naranasan
Luhod sa asin sabay dipa’t dasal
Di na uulit, susunod na lamang.

Kay Dada Mael nadama ay lambing
Amba ng pagyakap, salitang mariin
Aral ang winika, mata’y nakatingin
Haplos ng pag-ibig ang sukli sa akin.
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Alaalang tunay di malilimutan
Dala sa pagtanda na pinagbaitan
Natanim sa puso, sa isip nanahan
Babaunin man din sa huling hantugan.

Malasakit

Maagang pumanaw si Ama
Halos di ko siya nakilala
Si Ina ang nagtaguyod sa aming dalawa
Kaya’t musmus pa’y tumuwang sa kanya.

Di alintana ang hirap ng buhay
Sa piling ni Ina, napawi ang lumbay
Mga alaala ng kanyang patnubay
Laging sa puso ko habang nabubuhay.
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NASAAN KA IROG

Hinahanap-hanap ko nang ako'y bumalik
Ang kinagisnang paraisong bukid
Kahit na ang daang paliit nang paliit
Mga halamang dampalit
ay wala na sa mga gilid.

Wala na rin ang sariwang hamog
sa umagang nilalanghap
Mga tutubing karayom nagtampo ng lahat
Anong gulat ko nang biglang sumambulat
Titirahan daw ng mga mayayaman
Kaya sementado ng lahat.
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Nasaan ka, Irog

Panaghoy na kundiman ni Abelardo
Saad ay pighati ng mangingibig
Sa pagparam ng sintang ginigiliw.

Tulad din ng damdaming naglalarawan
Ng hapdi sa puso’t sakit ng isipan
Kirot sa damdaming di kayang ibsan
Ng tuwang narama sa pagsintang tunay.

Wala ka na Sinta, ako’y nag-iisa
Anong magagawa ng puso kong aba
Kundi pasalamat sa sandaling saya
Ng pag-asa’t tuwang minsang pinadama
Sa paghayin sa Iyo, wagas na pagsinta.
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BATANG MAKULIT
O' lnang kaibig-ibig
Masipag at matiisin
Sa batang makulit
Na mapanghi ang ihi
Payo ng Ama
Ay ayaw sundin
Pagdaan ng Bombay
Ipagpalit ang anak
Sa masarap na latik.
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CTA

Walang sawang pagmamahal ng Ina sa anak
Na nagluwal sa kanya’t binuhay sa yakap
Kahit anong kulit kanyang ipakita
Gawad ay yapus, halik ng pagsinta.

MAKATA
Ang pagka makata
Ay hindi gawang biro
Basa, sulat , sulat ,basa
Basa at sulat pa.
Parang buong katawan mo
Ay nababasa sa ilog
Hindi mo alam
Kung saan
Nanggagaling ang agos
At kung saan
Din ito matatapos.
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CTA

Madaloy ang pagsasalita
May indayog ang pagbigkas
May laman diwang matalas
Na umaantig sa puso’t ulirat.
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Pagsabog ng Bulkang Taal

Lumambong ang abo ng Taal sa Paete
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BAI NA, BALING-BALI KA BULKANG TAAL, SUKAT BA NAMANG PUMARINI YANG MGA ABU
MO DITO SA AMING BAYAN
SIGURO AY PINATUNAYAN MO NA HINDI KA SIMPOT AT KAYA MONG HAYUNIN ANG
BAYAN NAMING PAETE. PATI AKUY HINDI MO PINATULOG SA BAGSIK NG IYUNG IYAMUT,
KAYA PUMARIYAN AKO AT IPININTA KO ANG IYONG PALIGID. HINDI SAMLANG ANG MGA
BATANGENYO, UNTI-UNTI SILANG BUMABANGON GAWA NANG IYUNG KADASKULAN.
MARAHIL BAGA AY SINUSUBUKAN MO ANG MGA KABABAYAN NATIN AY MAGKAKABUNGKOS. YAUT-ITO SA BAGBIBIGAY BIYAYA MULA PA SA IBAT-IBANG LUPALUP ANG
PUMAPARIYAN PARA MAKABALIKWAS MULI ANG MGA TIGA BATANGAS.KAYA IKAY
MANAHIMIK NANG MULI AT HUWAG MO NA RIN KAMING UGA-IN PARA MABILIS
TUMUBO ANG MASARAP MONG KAPE AT BUMALIK ANG DATI MONG KARIKTAN.
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CTA

Kahit mag-ala Quiboloy ka pa
Kahit anumang salitang Payti ang iyong idiga
Taal pa rin sa kanya ang bumuga
Habang panay kutkot niya sa ilalim na di natin kita.

Kahit anong bagsik ang kanyang pakita
Na dulot sa ati’y parusa
May dulot din namang buti’t ganda
Kayat nahikayat kang magpinta.

Di magtatagal bukas makalawa
Dulot niyang salot magiging ginhawa
Likas lamang niya itong paalaala
Na ang kalikasa’y bukal ng buti’t ganda
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KANDILA
Walang ulo pero may katawan
Sindihan mo at luluha nang tuluyan
Siya ang tanglaw nang
ikaw ay isilang
Kandilang kukurap-kurap
sa iyong huling hantungan.
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CTA

Hasik mo’y liwanag
Tanglaw kang banaag
Sa dilim gabay kang matatag
Sa abang buhay, pag-asa ang hayag.

CTA

Dahil sa Iyo

Nakabubuntis ang pagsulat
Diwang halukipkip naihahayag
Nang ang madla ay mamulat
Sa katotohanang kasindak-sindak.
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PANGARAP AT PANAGINIP
Tubig na sumalpok sa dalampasigan
at bumalik na agad sa gitna ng laot
Sa pagkakaidlip hind ko napansin
Mga pangarap kong naisulat sa tubig
Kailan pa kaya ito babalik?
Ang naglaho kong mga panaginip

CTA
Pagtulog ko’y may bungang pangarap
Na waring totoong nagaganap
Balikwas ng bangon habol ng sindak
Panaginip lang pala nang magka-ulirat.
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Orasyon

CTA
Panalangin sa dapit-hapon
Ng mag-anak na natipon
Pasasalamat’ pagsamba sa Poon
Sa biyayang natamo sa maghapon.

Angono at Paete

CTA
Angono at Paete na aking bayan
Pagkat magulang ko’y doon naluwal
Sa Angono si Ina isinilang
Si Ama, Paete ang pinagmulan.
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Bunga ako ng pag-iibigan
Nina Ama at Ina na aking mahal
Pinagbigkis sila ng sumpang dalisay
Pag-ibig na tunay na walang hanggan.

Bayang pinagmulan tunay na masining
Sa musika’t ukit ngala’y tumaginting
Dugong nanalaytay na malikhain
Sansiglong panahon namalas, napansin.
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MUSIKA

Ang musika ay tibok at pintig ng puso
Nagmula ang himig sa boses ng Anghel
Sa unang uha ng sanggol ay
musika na ng mga magulang
Awit ni nanay sa kandungan ay sigla
ang hatid sa sipag at pawis ni tatay.
Musika rin ang tanging lunas
sa sigalot ng mundo
Gaano mang tigas at apoy ng bala
Ay napapalambot at napapalamig nito
Napagkakasundo ng musika
ang may samaan ng loob.
Magkakambal ang tuwa at hapis
sa himig ng musika
Babae ay napapahilig sa
dibdib ng iniibig
Kaligayahan ang hatid sa altar
sa organong tumutunog
Luha namang pumapatak sa tugtog
ng punebre sa pagsapit ng takipsilim.
Babalik ka rin 202- Man
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CTA

Musika ang diwa ng kaluluwa
Damdaming dalisay ang ipinararama
Pamawi sa hirap at lumbay na dala
Papuring lubos ang dulot sa Kanya.

CELLPHONE NG BUHAY KO

Noong araw sa lata ng gatas
at kaputol na pisi kami nag-uusap
Ngayon kung wala kang cellphone
wala ka ring kabuhay-buhay.
Napalingon ako nang tawagin
Nina Cely at Poncho ang anak
CELPON ! cellphone kapa nang
cellphone dyan, aalis na tayo.
Kawawang magulang na nadulas
Nang sabihan ng anak
'Tatanga-tanga kasi kayo inay'
Mas hinalikan at pinunasan pa ng
anak ang cellphone na bumagsak.
Amerika at Pilipinas ang agwat
Huntahan nina Kliminti at Enkel
Basta't chikas ang topic
Hindi mo mapupuknat.
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Si Pareng Pabling maraming kolorum
na cellphone, iba sa asawa,
Iba kay Lorna at ba rin kay Fe
Siguro ibang pulitiko ganun din.
Si Javes na apo ko, kung kumain
nakababa ang isang braso
Kahit hindi nakikita at nagsasalita
Ka textmate ang jowa.
Itong kasambahay na si Kringkring
Sa kalo-load ubos ang sweldo
Pagdating ng katapusan
May gana pang magtampo.
Si Padre Damaso kapag nakaupo
sa kubetang trono parang nasa
kumpisalan kung mag-kausap
Sila ni Sister Rosario.
Hayyyy......giliw ko
Matagal-tagal narin itong lockdown
At pagka quarintino ko
I-viber mo naman ako, pleaseee....

.
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CTA

Mahirap magtext pag may edad na
Daliri’y nanginginig di na maasinta
Mata’y naninikit di na makakita
Ngunit tuldok pa rin, tuloy ang ligaya.

Kapag natapos na ay panay ang iling
Maraming sampid sa pagdidiin
Itama mo ma’t ibig mong baguhin
Lalong dumarami ang buburahin.
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Utay-utay na nga minsang ginagawa
Ngunit nahahapyug ang daloy ng diwa
Sadyang ganito pala ang tumatanda
Ngunit ang kahapo’y tigib sa gunita.

PUHUNANG SIPAG

Pagtilaok ng manok
Magpasalamat sa Diyos
Malagihay na salabat ay humigop
Kurutin ang kamatis
At pritong biyang masarap
Saka makipaglaban
Sa isang pinggang sinangag.
Humayo na at lumabas
Sariwang hangin ay lumanghap
Ihanda ang mga kagamitan
Puhunanin lahat sa sipag.
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CTA

Alaala ng kahapon, yaman ng gunita
Simpleng pamumuhay sagana sa tuwa
Hahanap-hanapin sa puso at diwa
Kahapong nagdaan puno ng biyaya.
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Tunay na dalisay damdamin mong hayag
Na dapat matanto ng taong may hangad
Madama sa puso tuwang nabulalas
Nitong kalikasang buti ang pamalas.

O, TUKSO LAYUAN MO AKO

Ang mga babae nga naman
Ay lubhang mapanukso
Na rere-call ko tuloy
Mga panyayari sa aming Patio
Kung malapit na ang pista
Stage ng mga burles ay kumpleto
Sa musika'y sumasayaw at gumigiling
Naghihiyawan mga utugero.
Pagdaan ng prusisyon
Sa kaarawan ni Patrong Santiago
Pagdaan sa burlesan
Nakatingin lahat ng tao, pati ako.
Pari at mga sakristan
Ay nahihilo at nalilito
Mga kasamang lalaki sa hanayan
Naiiwan sa harap ng entablado.
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CTA
Demonyo’y laging nasa tabi mo
Bumubulong ng panunukso
Pita ng katawan na iyong gusto
Haying panghikayat sa impiyerno.

Huwag mo nang naising magsa-demonyo
Baka maglaho biyayang natamo
Buhay sa lupa lagablab na nang husto
Paano pa kaya pag nasa impiyerno.
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BIYAYANG LANGIT
Binigyan ng Diyos ang tao
Nang araw at buwan
para magtiyaga at magsipag.
Nang dagat at bundok
para may makain araw-araw.
Nang karunungan at pag-iisip
para maging makatao.
Nang wagas na pag-ibig
para sa tapat na pagmamahal.
Nang lakas ng katawan, para
makalipad, makaakyat at makalangoy.
Nang mga mata para makita ang
kagandahan at kapangitan.
Nang kaligayahan at kalungkutan
para sa pagtanda may batang susunod.
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CTA
Nilikha Niya ang mundo
Maging tahanan ng tao
Maalindog at saganang totoo
Kalikasang bumabalut dito.
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Paete Fiesta
·
Babalikwas ka ng bangon sa walang puknat na kalembang ng kampana sa simbahan. ang Banda
ng musiko ang nagpapasigla sa lahat ng mga nadadaanang dikit-dikit ng mga bahay. Makukulay
na mga lobo at maraming mga laruang nagpapaakit sa mga bata mula sa hilera ng mga sidera.
Umiikot ang roleta ng peria sa harap ng mga nakapusturang mananaya. Sang linggo ng hindi
magkamayaw sa sigaw sa loob ng sabungan. Gumigiling ang bay-awang ng burlesque queen sa
pulang entablado. Walang humpay din ang ikot ng tsubibo st katerpilar kahit maraming naliliyo.
Panay din ang putok na simpot at malakas na kwitis na sa silong ng bahay naman at walang
patubanggang kainan at nguyaan ang iyong masasaksihan. YAN ANG ILANG MGA
LARAWAN NG PISTA SA AMING BAYANG PAETE NA MINAMAHAL
CTA

Araw ng pista sa Paete, Laguna
Ipinagdiriwang ng pamipamilya
Sa panahong ito nagkikita-kita
Magkakamag-anak, nagsasama-sama.
Nagkakamukha ngalang nababanggit
Ng mga kaanak na waring nawaglit
Kwentong pampamilya sila lang kaniig
Ngunit hindi alam kung sinong nasambit.
Sa simbahan nagtitipon-tipon
Nagpapasalamat sa dakilang Poon
Patrong pintakasi sa kanya ang tuon
Papuri’t pagsamo muling binubulong.
Sa hapag-kainan nagsasalo-salo
Nang buong galak sa palang natamo
Nadarama rin nang buong totoo
Pintig ng pusong may iisang dugo.
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CTA
Bayang sinisinta na Paete, Laguna
Pugad ka ng aming buhay at pag-asa
Pagpalain nawa ng buong sigla
Buhay nami’y maging sagana.
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Araw ng Patron sa ami’y nagpala. FEAST OF SAN SANTIAGO APOSTOL JULY 25
Santiago de Compostela, a city in the Spanish
province of La Coruna, has for a long time
been one of the most frequented places of
pilgrimage in Europe, and for this reason is
sometimes called the "Mecca of Spain". Back
in the sixteenth century when it was still the
Capital of Galicia- one of the old provinces of
which the present La Coruna is only a part
Ferdinand and Isabella founded a hospice to
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accommodate the pilgrims who came from all
Europe to the cathedral erected five centuries
earlier on the site of the grave of the apostle
St. James the Great and to contain his bones.
St. James or Santiago being the patron saint
of Spain, lt comes as no surprise that most
important fort erected by the Spaniards after
their arrival in Luzon was dedicated to the
apostle and named after him. To him they
prayed for help and later offered their thanks,
in the form of a cathedral, for the miraculous
and received in the fight against the Saracens.
Fort Santiago of Manila was named in honor of
Saint James or Santiago Apostol. The church
Of Paete, Laguna which celebrates its town
fiesta on July 25th, the feast of Saint James.
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BILIN AT GABAY

Unang tagubilin ng magulang sa anak
Ay ang pagkakaiba ng mali at tama
At pagiging tunay na tao at makatao
Gagabayan siya ni Bathala
hanggang pagtanda.
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CTA

Tanging yamang handog ng mga magulang
Sa anak na sintang ubod na minahal
Magpakabuti sana sa buhay na hiram
Nang pagpalain ng Poong Maykapal.

CHIKA BABES BEWARE

Hindi lahat ng Senior Citizens
ay dapat kaawaan
Ang iba'y magaling mapagkunwari
sa lahat ng bagay
Puting buhok ay inahit, nagpakalbo
at kung manamit ay bagets
Istambayan ay coffee shops
may bitbit pang laptops.
Kalimitan pa nga ay may
tattoo pang colored
Para pang- impress sa
mga menor de edad
Nagmamaang-maangang di daw
makaupo ng tuwid
Na ang dahilan ay sobrang
makapal ang wallet.
Kaya't bilang advice sa mga
chika babes na pamangkin
Umiwas agad kung lapitan
nang may pakitang giliw
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Dirty damatans may kabagalan
namang gumalaw
Hanap lang naman nito'y
sariwang damo, kung baga sa kalabaw.
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CTA

Anong mapupura ng ganyang tao
Kundi sa kapwa ay mamurhwisyo
Sino kaya kanyang niloloko
Kundi ang sariling nakakalbo.

BAKIT NGA KAYA
Bakit ngayong pensionado na ako
at maraming pera
Hindi na makalakad ilang hakbang
lang ay pagod na.
Bakit ngayong nagdagsaan
masasarap na pagkain
Hindi naman matikman lahat
marami na ang bawal.
Bakit ngayong sobrang linaw
mga high depinisyong TV
Hindi namang makababad
sa kapal ng katarata.
Bakit noon pagnagtawanan sila, duda ako
Ngayong hagalpakan na, bingi naman ako.
Bakit ngayon ka lang dumating darling
Hindi na pwede, dispalinghado na ako.
Bakit noon bilib sila sa bigotilyo
Ngayon mas bilib sila sa may perang kalbo.
Marunong talaga ang Diyos
pinalalabo ang ating mata para hindi
makita ang kulubot sa noo.
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CTA
Hibla ng katandaan di na maikubli
Hirap sa katawan ang namamayani
Ngunit may kalugdang hindi masabi
Kimkim sa puso’t pinagmumuni-muni.
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PAG-IBIG

Inialay ng Diyos sa atin
ang kanyang bugtong na Anak
Nilalang ang tao, dagat at lupa
Magangdang kalikasan
Kanya rin ibibigay
Nararapat lang nating mahalin
Ang lahat Niyang nilikha.
Walang gusot, digmaan at sakit
Kung lahat ay may pag-ibig
Hindi natin kailangan
Ang tangke, baril at bala
Hindi rin natin kailangan
Ang bomba atomika
Hindi natin kailangan
Ang magmataas at magyabang
Kung ang lahat ay may pagmamahal
tayo ay pantay-pantay.
Tunawin ang mga tangke, baril at bala
Gawing riles, tulay at ararong makina
Upang tayo'y umunlad at sumagana
Pag-ibig ang lunas natin sa isat-isa.

51

CTA
Tama at matuwid ang iyong pahayag
Bukal sa puso ang buti Niyang gawad
Wagas na Pag-ibig Kanyang iniatas
Sinuway ng tao na lubhang naghangad.

52

I BU L O N G M O S A D I Y O S
Talaga nga kayang tayo'y mula nang isilang
, may kanya-kanyang kapalaran
Habang nabubuhay may mahirap
at may mayayaman
Kahit na sa huling hantungan
May patpat na krus at yung iba'y
makinang na marmol ang himlayan.
Kaibigan, kapag nauna kang
kalawitin ni kamatayan
Pakibulong sa Diyos
Kung bakit ang buhay ng tao
Ay hindi pantay-pantay.

53

CTA
Paglikha Niya’y puno ng hiwaga
Di kayang matanto kung paano nagawa
Munihin man Siya ng mapanuring-diwa
Higit na lalayog gawang pag-unawa.

54

MALASAKIT
Kung ang tatay ay wala
Doon nagtatrabaho sa ibang lupa
Karapatan ng anak na panganay
Ang hinlog at nanay ay alalayan.

55

HARDIN NG BUHAY

Kay sarap samyuin
kung ikaw ay bagong gising
Sariwang hangin sa umaga
at mga bulaklak na nakabitin
Sa harap ng bintanang halamanan
tawag nami'y hardin
Dinidilig ito sa umaga at hapon
ng mga dalaginding.
Kapus man ang lupang taniman
ng mga halaman
Ang mga magkakapit-bahay ay
may masetera at mga pasong nakalaan
Ito ang bumabati sa mga
bisitang dadalaw
Hardin ang simbolo ng pagkakaibigan.
Kadalasa'y halaman ang kinakausap
Kung ikaw ay masaya o may lumbay
Sa harap ng Poon
mga bulaklak ang iniaalay
Upang ipag-adya ang buong pamilya
sa anumang sakit, salot at sakuna.

56

57

CTA

Hardin Niya sa lupa ang kalikasan
Balut ng gubat ang kabundukan
Krystal na tubig ang lawa’t karagatan
Hayop, ibon, halaman ang sa kaparangan
Tigib ng biyaya na Kanyang nilaan
Sa bawat buhay na Kanyang nilalang
Mula sa Kanyang lubos na kabutihan
Bunga ng Kanyang walang maliw na pagmamahal.

58

DAMBANA

Ang sagradong dambana
Ay saksi ng panahon
Mula sa pagsilay ng liwanag
Hanggang paglubog ng araw.
Sa harapan nitong altar
Magsing-irog kinakasal
Bunga nang pagmamahalan
Dito rin binibinyagan.
Tiklop-tuhod ding nagdarasal
Kung may sakit, sakuna at salot
Humihiling sa Maykapal
Malunasan at mapawi ang lungkot.
Sa taimtim na panalangin
Kahilingan ay ibinigay
Pinuno ng mga bulaklak ang altar
Tanda ng taus-pusong pasasalamat.
Nang dumating ang takipsilim
Hiram na buhay ay kukunin
Sa dambana pa rin ang huling basbas
Tungo sa kabilang buhay.

59

CTA
Bawat tao’y silbing dambana
Sa kanyang puso, samo’y nagmumula
Awa’t biyayang hiling kay Bathala
Nang sanlibutan, madilig ng pala.

60

61

M A G K A P I LI N G
Sa dilim nitong gabi
Paligid natin ay rosas
Pigilin man ang oras
Lilipas din ang magdamag.

CTA
Sumpang pag-ibig na inilaan
Sa kanyang harap ay binitiwan
Anumang mangyari sa buhay na hiram
Siya ang kapiling magpakailanman

62

Mula Ngayon Hanggang Doon

Dibdib nati'y pinag-isa
Sa harap ng dambana
Hiwaga ng buhay tayo'y sasalunga
Hanggang wakas magsasama.

CTA
Kung tunay ang pag-ibig na nadarama
Sa iyong hinirang na sinta
Tunay din itong mananaig
Hanggang sa huli mong hininga.

63

AGOSTO NAMIN

Salubungin ang maulap, ambon at ulan
Ngayong otso buwan ng Agosto
Santaong muling maghihintay
Ng mga alitaptap at bungang-araw
Quarentino pa rin naman
Kapiling mga magulang, kapatid at pinsan.
Pagdalaw ni dada, lola naming mahal
Laging may bitbit siyang
Masasarap na minindal
Lahat ng mga apong nakapaligid
Damit ng santo at mga dekorasyon
Ay masayang lilinisin.
Natatanging buwan para sa magulang
Taginting ng gitara ni tatay
Kasabay ng pag-awit ni nanay
Sariwa at mababangong bulaklak
Sa Poon din iaalay
Tanda ng pasasalamat sa
masaganang anihan.

64

65

CTA

Buwan ng Agosto’y puno ng alaala
Lumbay at galak dulot sa pamilya
Magkaibang damdamin na pinagsama
Na di mawawaglit bagkus nadarama.

Buwan ng pagpanaw ng mahal kong Ina
Gayun din nina Nana Dita at Ula
Pati kaarawa’t pagyaon ni Juang amama
At kaarawan din ni Ama’t Nana Rosa.

66

W I K A N G P AM B A N S A

Buong buwan ng Agosto
Ipinagdiriwang ang katutubong Wika
Gawing buong taon o higit pa roon
Ito rin ang salita ay himig ng mga Anghel.
Ang po' at opo ay di dapat limutin
Isa ito tanda ng mabuting paggalang
Pati mga punto ay huwag ikahiya
Kinagisnang kulturang dapat isaisip.
Ugaliing magbasa sa sariling Wika
Ipagmalaki at itaas katutubong dangal
'New Normal' itong isaalang-alang
Panibagong pag-asa ng ating bayan

67

68

CTA

May apat na wika akong alam
Na sa aking buhay ay natutunan
Ngunit wika natin di mapapantayan
Sa puso’t diwa ko di mapapalitan.

Sa aking pagsulat siya ang gamit
Nang maging madaloy ang diwa sa isip
Pagka malikhain dagling nakakamit
Sining na hinangad sa puso’y inawit.

69

Switzerland

CTA
Di malilimutang galak na natamo
Sa Switzerland nang kami’y nagtungo
Sadyang kaakit-akit, sadya ring totoo
Ang linis at ganda ng kalikasan nito.

70

ULINIG AT ULIRAT

Ang humuhuli ng isda
walang sariling bangka
Ang may sariling bangka
pahilahilata
Ang mahilig magbasa
sila ang walang libro
Ang may maraming libro
hindi mahilig magbasa
Dito sa Pilipinas nag-aaral
ibang bansa ang nakikinabang
Ang mga front liners kontra Covid
sila ang unang namamatay.

CTA

Mga pahayag na sinulat
Batay sa buhay na nasiwalat
Ulinigin ang diwang nasaad
Ulirat ay mamumulat

Maraming nangyayari sa buhay
Na waring kabalintunaan
Isipin ang dahilan at matatanto
Tao rin ang may kagagawan.

71

P U S O AT I S I P

Mata ang pinakasentro ng buong pagkatao
Kung hindi magbubulagbulagan
Nasa kanya ang lahat na katangian.
Ilong ang lumalanghap ng bango at baho
Hiningang pasukan at labasang
hangin ng buhay.
Tainga ang organ ng pandinig
Sumasagap ng mga sensitibong tunog
Musika man ng pag-ibig o panaghoy.
Bibig ang kaiingatan, may kapatid na dila
Na pinagmumulan ng salita, mali o tama
Nasa kanila ang panglasa at pagnguya.
Ang lahat ng ito'y pinagagalaw
Ng puso, isip at diwa.

72

CTA

Tao lang ang may puso at isip
Na gumagabay sa kanyang kilos at ibig
Di dapat maghiwalay sa paggamit
Nang mabuhay ng tama’t matuwid

73

TIWALA SA DIYOS AT SA TAO

Nang dahil sa salot na Covid
Buong mundo'y naghihinagpis
Bawat pamilya ay pinagbuklod
Lalong napalapit sa Diyos.
Hindi na kailangang dagdagan
Ang mga materyal na bagay
Basta't kumain na lang ng sapat
Kahit iisa lang ang ulam.
Pader na mataas ay gibain
Gawin itong tulay
Magtiwala at kaibiganing lahat
Anumang lahi o kulay.

74

CTA

Sa panahon ng pandemyang salot
Tanging aasahan ang Kanyang loob
Kayat sa Kanya’y manalig nang lubos
Buhay ialay, huwang tayong matakot.

DAUP-PALAD

Nang dahil sa Pandemic
Lahat tayo'y may pangamba at takot
Kung kailangang isigaw
Isigaw ang sama ng loob.
Tapikin sa balikat
Upang kumalma ng maayos
Huwag nang magsisihan
Damayan at disiplina ang kailangan.
Pagdaupin ang mga palad
Tiklupin ang mga tuhod
At taus-pusong manalangin
Ipaubaya ang lahat sa Diyos.

75

76

CTA

Magdaup-palad ang lahat at lumuhod
Sumamo sa Kanya ng taimtim at lubos
Awa ng papuri sa Kanya’y idulog
Ng mundo’y mahango sa matinging salot.

Sa Kanya itaghoy ang kahirapan
Idulog ang samo na sana’y pakinggan
Pag-asa ng buhay sa Kanya isalalay
Nang igawad lubos Niyang patnubay.

Sala ng mundo’y gawaran ng tawad
Nang ang ginhawa’y muli nang malasap
Mangako sa Kanya nang buong tapat
Kalooban Niya’y susundin nang wagas.

77

PAGGUNITA

HABANG nananalangin, didinggin
ang hinihiling
Habang may pagkakamali
may aral na makukuha
HABANG may pangarap, magsumikap
HABANG malambot ang lupa
magtanim ng palay at gulay
HABANG may oras, lalong magsipag
HABANG may ipon, hindi magugutom
HABANG umuunlad, tumulong
sa mahihirap
HABANG nagbibigay, lalong darating
ang mas maraming biyaya
HABANG nagiingat, lalong ligtas
sa sakuna
HABANG may buhay, nararapat mamuhay.

CTA
Habang may buhay, may Pag-asa
Sa Kanya manalig nang buong pagsinta
Biyayang ginhawa’y ipararama
Nang hindi mo sadyang alintana.

78

79

DOON PO SA LANGIT

Kay sarap pakinggan
tikatik na ulan sa probinsiya
Lalo't ang pandong mo'y
isang dahon ng anahaw
Sa maliit na eskinita
paglalakad naka bakya
Tilamsik nitong putik
hindi na alintana.
Utay-utay ding makakarating
kumbida nang dating kaeskwela
Siguradong hindi ito inuman
Dahil marami nang bawal
Ginataang palatok at suman
ang inasahang mirindal.
Higit sa kalahating dosenang
taon na hindi nagkitakita
Facemask at social distancing
hindi na kailangan pa
Mapagkwentuhan lang
masasayang araw nang kabataan
Sapat na itong kasiyahan upang
makasama silang muli
Kahit doon po sa langit
itutuloy ang hagikhikan.

80

CTA

Alaala ng buhay sa ating bayan
Tunay mong inilarawan
Ligaya’t sayang di malilimutan
Babaunin hanggang sa kalangitan.

Matagal na akong di nakakain ng palatok
Pati na ng totong na mayapot
Sa santakrusan natin hinihigop
Ninanamnam ang paglagok.

81

Di kaya nautusan si Nick ng kanyang kang Mila
Na bumili ng ulam kay Inang Olympyang –Bakal sa may plaza
Kay sarap ng kanyang piniritos na hipon at kilawing papaya
O dili kaya halubaybay at dalag na kaswela.

Nalimutan ni Minti ang Elyang Pita
May tindang kakanin sa may Ermita
Madhuya’t bikang-bikang ang utos ni Ina
Bibilhin pang miryenda nila ni Ama.

At sa kalikutan ko nang ako’y bata pa
Napuntahang lahat masarap na tinda
Mga kakanin, ulam na sagana
Na sa ating bayan mo lang makikita.

82

BALIK PROBINSIYA

Umaga na pala
Sumilay na ang araw
Dito sa dating
Paraisong bukid.
Hindi ko naulinigan
Mga tilaok ng manok
Huni ng kuliglid
At lagaslas ng tubig.
Kahit kagabi sa aking pagbabalik
Napansin ko na rin
Ang sobrang madilim
At napakatahimik.
Nasaan na kaya
Ang mga alitaptap?
At mga kinatatakutang
Kapre at tikbalang?
Dahil nga kaya
Akoy sobrang nabingi
Sa ingay ng lunsod at silaw
Na liwanag ng mga dagitab?
Hinahanap-hanap pa rin
Ang masasayang kahapong
Kay bilis lumipas
Kahit sa gunita babalik pa kaya?

83

CTA

Kung wawariin mo ang kahapong nagdaan
Ligaya nito’y kasasabikan
Mga alaalang kinagigiliwan
Nang musmus pang bata sa bayan nilakhan.

84

Nilisan mandin bayang sinisinta
Nang sa ibang lugar tagumpay’ makita
Asam na ginhawa nang makamtan na
Sinimulang buhay laging ninanasa.

At sa pagbabalik na sabik sa tuwa
Malasap na muli, sayang tinamasa
Namulat ang mata, namanhid ang diwa
Buhay na nagisnan wala na nga wala.

Kay saklap madama ang panghihinayang
Nag-iba nang tunay kulturang nagisnan
Kilos ng tao’y sadyang nabahiran
Ng banyagang galaw na nangingibabaw.

Salamat na lamang ako ay nabuhay
Sa dating panahong tunay na mainam
Sasariwain ko’t di malilimutan
Sanlang iwinisik nang aking kabataan.
Sagot ni Uwing
Nel, napakagandang basahing dahan-dahan
O kahit mabilis man ang iyong kasagutan
Sa berso kong tinuran.
Salamat sa kaidaran at tunay na naiintindihan.

85

ALON, ISDA AT TAO

Ang alon ay laging humahalik
sa uhaw na buhangin
Bumabalik sa laot upang humugot
ng lakas at bagong pag-asa
May dagundong na taglay
sa kanyang pagbabalik
At muling yayakap
sa dating pag-ibig.
Alon din ang may dala
nang mumunting isda
Kapag ito'y lumaki na aakyat sa sapa
Doon maglilimlim minsa'y pumapanaw
Mga isdang supling niya kusang
bumabalik sa wawa.
Walang pagkakaiba sa buhay ng tao
Lumilisan at naghahanap
nang magandang kapalaran
Tagumpay man o hindi
kusa ring bumabalik
Sa pinakamimithing sinilangang lupa.

86

CTA

Alon…. Sa aki’y simbolo ng buhay
Paroo’t parito, hanap ay tagumpay
Di mapakali sa iisang lugar
Hangga’t di marating ang huling hantungan.

87

Talyasi at Kudkuran
Hindi lang napapansin
na silang dalawa'y matalik
na magkaibigan
Laging nakikita sa lahat
ng pistahan at handaan
Maging sa kasalan, binyagan
at araw ng mga patay
Sila ang takbuhan ng mga
kusinero at kusinera ng bayan.
Si kudkuran ay tiyak na maaasahan
sa laing, ginataan at ibang
pangmirienda at pang-ulam
Si talyasi o kawali namay sa
sangkutsang tantyahan, menudo
birenghe at ibat-ibang
putaheng pangkalusugan
Silang dalawa ay living partner
sa gabi at araw.

88

CTA

Dalawang kabalikat sa pagluluto
Sa akin ni Ina itinuro
Sa kusina laging nakatago
Sa araw-araw, lalo pista gamit na di biro.

Bayang Payti, kilalang masining
Sa pagluluto’y ipinamalas din
May sariling lutong ipinagmamagaling
Ng mga maybahay na malikhain.

Maraming lutong may halo ng gata
Kaya kudkuran di pwedeng mawala
Ako’y tiga- kayod, niyog na sagana
Sa lutong pang-ulam ni Ina ay handa.

89

Natutunan ko tuloy mga lutong Payti
Ginataang hipon, Inulang sa tanghali
Tinutong kalatkat, sinahaang kanduli
Pati na minanok, sa sarap ay tangi.

May alam akong bihirang maluto
Sa sintang si Sabel aking itinuro
Itlog ng kanduli, hagimo kong lahat
Gagawing Kinanatas na ubod ng sarap.

Halubaybay naman, paboritong ulam
Na lagi ko ring luto noong kabataan
Binulang dilis na pula ang kulay
Tinda ni Dada Chayong, siyang binibilhan.

Kay rami pang ibang lutuing may gata
Kilawing papaya o sabang pusong sariwa
Pinaksiw na ayungin sa labong sagana
Sama-samang gulay na tawag ay Laksa.

Ang talyasi nama’y bihirang magamit
Lutong maramihan sa kanya ang gamit
Ako’y tigahalo’t bantay na masugid
Nang ang niluluto’y sa angi masagip.

90

Alam sa kusina, aking natutunan
Sa aking Ina na labis kong mahal
Ang pagkapanganay aking ginampanan
Kabalikat niya sa gawaing-bahay.

PAGPAGARALAN

Pag sanay sa sayawan
katawan ay balingkinitan
Pag magaling sumayaw
madaling pagpawisan
Pag lumalim at lumamig ang gabi
naghahanap ng katabi
Pag may kalungkutan
humanap ng kainuman
Pag ang puso ay nakapinid
tatanda kang binata o dalaga
Pag hindi palangiti, kadalasan ay bungi
Pag may pera, mga kaibigan
at di kasundo ay naglipana
Pag wala ka ng pera, di mo na makikita
Pag sobra ang puri sa sarili
kaiinisan nang marami
Pag pinatulan mo ang baliw
malamang ikaw ang mas baliw
Pag ikaw ay pasaway at hindi pansin
ang Covid, walang dalaw sa hospital
sa krematoryo ka hahantong.

91

CTA

Pag ….. pasubali ang parating
Nasa sa mabuting gawain
Babala sa di tamang hakbangin
Pag….. laging isipin at banggitin.

92

CTA

Maraming sumasagi sa loob sa paghimas ng tinali
Pagnanasang kumita ng kaunti
Himutok sa puso ay mapawi
Sa hirap ng buhay, makabawi.

93

KUNG AKO IKAW
Kung ayaw mong bumaho
dalasdalasan mo ang ligo
Kung nais mong igalang
magpakatao kang tunay
Kung ibig mong matuto
magtanong sa matanda
Kung ayaw mong tumanda
babalik ka sa pagkabata
Kung binigyan ka ng buhay
pagbutihin ang buhay
Kung mahirap ka at nagsikap
daig mo ang mayamang naghirap
Kung gusto mong umasenso, dalasan
at ayusin ang kayod
Kung anong talino ng utak, wala itong
silbi kung hindi ginagamit
Kung dumating ang taghirap
iba na ang may naipong sapat
Kung may problemang malaki
daanin sa kain
Kung may naiinis at nagagalit
tumahimik at ngitian
Kung gusto mong walang away
bigyan si Mrs.ng pang-shopping.

94

CTA

Kung laging mabuti ang nasa isip
Walang masama na sasapit
Kung sa puso ay pag-ibig
Buhay sa mundo’y walang panganib.

Kung Siya sa ati’y nagsakit
Bakit tayo’y nagpipilit
Gawin ang nasang mapait
Sa halip ng sa Kanya’y lumapit.

95

INA NG LAGING SAKLOLO

O' Mahal naming Birhen
Ina nang laging saklolo
Kami'y bumabati sa iyo
Maligayang kaarawan ngayong Hunyo.
Taus-pusong pasasalamat
Sa mga biyayang ipinagkaloob
Mula pa noong digmaan sa Manila Bay
Hanggang Lakas-EDSA sa
kalayaang nakamit.
Muli, saklolohan mo po kami
laban sa malagim na Corona Virus
Kumitil na sa maraming buhay
sa buong sansinukob
Nawa'y mapawi na ang takot at salot
Upang ang bayan namin
makabalik na sa maayos.

CTA
O’ Ina ng Laging Saklolo
Pintakasi Ka ng mundo
Miyerkules ang araw mo
Dinggin ang samo naming sa Iyo.

96

DALAWANG

NGITI

Pulot gata ang kabagay
Sa mga ngiting may pagmamahal
Ang kasunod nito'y sabay
haharap sa altar.
Ang ngiting may panibugho
Kay sakit na tinik sa puso.

CTA
Ngiti mong kay tamis ang bumihag
Sa puso kong sabik sa pagliyag
Ngiti mo rin ang nagpahayag
Ng pagsintang iyong bunyag.

97

98

MAGSASAKA

Hindi lamang sa siudad
matututo ng karunungan
Ang buhay sa bukid ang
tangi nating yaman
Ang mga magsasaka
sila ang may karanasan
Walang ligaya sa lupa na hindi
dinilig ng pawis at luha.

CTA

Maghapon kang gumagawa
Nagtatanim ng buong tiyaga
Nang buhay ay maging sagana
Sa aning dulot na biyaya

99

BUMANGON AT

SUMULONG

Sa lakad ng panahon
Dapat lang tayo'y sumulong
Kung hindi ka babangon
Tatanda ka nang paurong.

100

CTA

Bangon ang unang galaw sa umaga
Hayag nito’y buhay at sigla
Tugon sa hamon ng pag-asa
Nang bukas ay maging sagana.

Habang may buhay may pag-asa
Manalig nang lubos sa Kanya
Siya ang may hawak at nagtatalaga
Sa lahat ng bagay na nilikha Niya.

101

102

HUGPUNGAN

Dalangin namin ang kaligtasan
Sa malayong paglalakbay
Saan man kayo makarating
Huwag limutin ang pinagmulan.
At sa inyong pagbabalik
Ibahagi ang karunungan
Lalo na sa mga kabataan
Sila ang hugpungan tungo
sa kaunlaran.

CTA
Ang mag-anak ang hugpungan ng buhay
Sila ang sentro ng lipunan
Adhikaing tunay sa paggalaw
Nang mapanuto ang kabuhayan/

103

PRUSISYON

Pagkahaba-haba man ng prusisyon
Sa simbahan nga tumuloy
Ang mga sumama’y naghahanap
sa may-ari ng Poon
Upang makikain at humigop
ng mainit na sotanghon.

CTA

Prusisyon ng poon ng simbaan
Bata pa ako’y nagisnan
Nag-aayukod nang pasan
Poong pinala ng angkan

104

MANG-ISA AY HINDI BIRO

Ang pagsisimba at pagsama
sa prusisyon ay gawaing Kristiano
Pero kung hahatulan ka
Ang hindi mang-isa sa kapuwa
Ay sapat na.

CTA
Anong nagtutulak sa tao na mang-isa
Dahil maitim ba ang kanyang kaluluwa
Na magsamantala sa kahinaan ng iba
At lumamang sa biyayang natatamasa?

105

106

HINDI KITA MALILIMUTAN

Hindi lahat ng driver ay may sasakyan
mas maraming sweet driver
ang sinasakyan
Hindi mo dapat husgahan ang kapuwa
hanggat hindi mo pa nakikita
Hindi mo sapat makikilala
hanggat hindi mo nakikilala
Hindi lahat ng sexy ay babae
mas maraming sexing binabae
Hindi lahat ng pangit ay masungit
gumaganda ang pangit na mabait
Hindi lahat ng gatas ng ina ay malusog
baka mas masarap at malusog
ang gatas ng dalaga
Hindi lahat ng palasimba ay maka Diyos
ang magpapatunay ay kasambahay
Hindi lahat ng mayaman ay may pera
mas marami lang ang mayabang
Hindi lahat ng bangko ay may pera
mas marami pang pera ang kuripot
Hindi lahat ng Doctor ay nakagagamot
Doctor pa ang mahirap gamutin
Hindi dapat agad dalhin sa krematoryo
ang taong na Covid, baka lagnat
laki lang yan o nagpa-practice.

107

CTA

Maraming hindi dapat gawin sa buhay
Na hanggo sa karanasan
Turo ng tanda at magulang
Na dapat sundin ng walang malay.

108

ANG TAO NGA N A M A N

Ang taong hindi mahusay magdamit
kadalasa'y maganda kung
walang suot na damit
Ang taong malihim at tahimik, kadalasay
itinatago ang pagbubuntis
Ang taong pakendeng- kendeng kung
lumakad, siguradong nang-aakit
Ang taong pintasero't pintasera
siguradong mas marami
kayong kakilala
Ang taong matamis mangusap
siguradong mangungutang
Ang taong walang pera, parang
paru-parong walang kulay
Ang taong tamad, parang mantika
kung matulog
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Ang taong mas tamad, laging nagugutom
Ang taong pagnaumpog, natatauhan
kung may bukol
Ang taong marunong magtanong
hinding- hindi maliligaw
Ang taong maraming utang
mabilis at magaling sa takbuhan
Ang taong sobrang mayaman
sangkatutak ang kaibigan
Ang taong kapag naghirap, ang mga
nakakasalubong ay naka-irap
Ang taong tapat makisama
makikilala sa kagipitan.

CTA

Kay raming kabalintunaang ugali ng tao
Mahirap matanto ang galaw kung totoo
Ngunit sa pagtagal ng pakikitungo
Lalantad din tunay niyang pagkatao.
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KARAPATAN
Kung babalikan natin ang kasaysayan
Marami tayong dakilang bayani noon
Na nagbuwis ng kanilang buhay
Makamtan lang natin ang kalayaan.
Ngayong may nakaambang pangangamkam
Kabuhayan nati'y unti-unting pinapatay
Dapat kumilos na at ipaglaban
Ang karapatan ng ating sinilangang bayan.
Kung hindi man kaya sa itak
Diplomasya ay gamitin at talim ng panulat.

CTA

Bawat tao’y may karapatan
Lakip sa kanyang pagsilang
Mabuhay, mag-ari’t mamahay
Na may buong laya at dangal.
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INANG BAYAN
Dito ako isinilang sa aming munting bayan
Bunga ako ng tapat at wagas na
pagmamahal nina tatay at nanay
Dalangin ko sa Maykapal gabayan
kami at biyayaan araw-araw
Upang mapaglingkuran ng buong puso
Ang akong kapwat at Inang Bayan

CTA
Payti ang bayan kong sinilangan
Pugad ng aking pangarap at dangal
Buhay ko sa iyo ay laan
Pagkat Ikaw ang aking Inang Bayan.
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KAY HIRAP NG BUHAY
Ang mga Pinoy
mahilig magluto at kumain
Sa dami ng kapuluan
May kanya-kanyang panlasa
Dipende sa panahon
Kahit sa karinderiya
May turo-turo
Mamimili ka talaga
pwede ring haluhalo.
Sa aming munting bayan
Kumustahin mo ang kalagayan
Ang isasagot sa iyo
Kay hirap po ng buhay
Kapag tinanong mo
Ilang beses kumakain araw-araw
Ang isasagot sa iyo
Walong beses lang po naman.
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CTA
Sa ating bayan may salitang Pitikan
Na ibig sabihin, hirap sa hanap-buhay
Ngunit bawat kanto’y may naglalaklakan
At matipunong bahay na nag-uusbungan.
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KAPAG IKAW ANG UMIBIG

Kapagka may milagro ang santo
kikita ang ilang pari at obispo
Kapagka nabuntis si Rosario
sigurado ang ama ay si
Padre Damaso
Kapagka itoy naging totoo, ipapaako ni
Padre Damaso sa sepulturero
Kapagka masamang binhi ang itinanim
malagim ang aanihin
Kapagka may magandang butil na tanim
gintong palay ang aanihin
Kapagka nangitim ang tagak
hindi naman puputi ang uwak
Kapagka may aali-aligid na lawin
may dadagiting sisiw
Kapagka nakawala ang ibon sa hawla
umasa kang di na siya babalik
Kapagka nilaro nang nilaro mo ang kuting
kapag nahilo ikaw ay kakalmutin
Kapagka hindi mo pinuna ang kabibyuda
hanap agad ay reserba
Kapagka may asawa ka na at pinatulan mo
ay may anak na sa pagkadalaga
huthot sigurado ang iyong bulsa.
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Kapag ang Pag-ibig ang umugit sa mundo
Lahat ng bagay ay mapapanuto
Kahit maniwari'y mangyari ito
Nang mapayapang buhay magharing totoo..

CTA

Kapag puso'sinugatan, pag-ibig ay wawalay
Libong dusa'y makakamtan, sakit ay walang humpay
Pag-ibig na pinala na Siyang nagbigay
Pagyamanin mandin nang tapat at dalisay.
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Pag- ibig na ibinigay ng Maykapal
Ibigay din sa kapuwa nilalang
Pag-ibig na makapangyarihan, balutin mo

Na ang aking sinisinta?

CTA

Dahil sa Pag-ibig, tayo'y Kanyang nilalang
Ganda at buti, lubos Niyang inilaan
Sala ng mundo'y Kanyang hinugasan
Nang Buhay sa langit, ating makamtan.
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MGA SANA SA ATING PANAHON
SANA makauwi muli sa sariling bayan
SANA masamyo muli ang sariwang
hangin sa kalabangaan
SANA makapagsuba muli ng bangka
para may libreng hipon
SANA panatilihing malinis ang ilog
at punuin ng ayungin
SANA magtanim muli ng lansones
at santol
SANA magtanim din ng mga katmon,
zapote, mami, bignay at anonas
SANA maibalik ang teatro at komedya
SANA parangalan din ang mga dating
musikero
SANA suporahan at alalayan ang mga
kasapi ng Banda Kawayan
SANA may No Parking sign ang Plaza
Edesan at ang Ermita ay igalang
SANA luminis muli ang lahat ng bangbang
SANA ang kasamlangan ay laging iwasan
SANA ang tubig ay malinis at sapat
sa buong sambayanan
SANA ang hapag kainan ay laging
puno ng kanin at ulam
SANA panatilihing malusog ang katawan
at laging ligtas sa karamdaman
SANA ang buong bayan ay may kasiyahan
katahimikan at kaunlaran.
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CTA

Sana....pahiwatig ay lumbay
Sa mga bàgay na naglahong tuluyan
Sana....daing ng muling pag-aasam
Sa tuwa ng kahapong naranasan.
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P A M I N S A N - M I N S AN
Minsan lang pinaliguan ang kambing
kumaribot ng takbo ang pusa
akala nya isusunod din
Minsan lang lumubog sa putikan, umahon
tadtad ng limatik pati kuwan
Minsan lang nagmarunong ang mangmang
natamo niya'y kahihiyan
Minsan lang naglasing, pustisoy
hanap-hanap sa dilim
Minsan kung hindi ka makikipagsapalaran
hindi ka makakarating sa
paroroonan
Minsan lang nagsimba, sa misa ng patay
pa napasama
Minsan lang nag-selfie, nahablot
pa ang cell phone
Minsan lang sumakay sa LRT, na Covid pa
Minsan lang nag tiktok, umatake agad
ang rayuma
Minsan lang sumubok ng droga , hindi
nakaiwas na addict pa
Minsan lang napatitig sa chika babes
nanlisik agad mga mata ng asawa
Minsan kahit anong ilap ng dalaga
umaamo rin sa kulay ng pera
Minsan lang nag-blow out sa baylarina
hugot lahat ng pera sa bulsa
Minsan huminto ka, langhapin ang bango
ng sampaguita at makipag- chika
sa mga magagandang dalaga.
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CTA

Bagay na minsang matikma’t nasarapan
Uulit-ulitin hanggang pagsawaan
Ito ay tugon sa pita ng katawan
At di sa gawang makatuwiran.
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PISO AT PUSO
Piso ang halaga ng isang saging
kapag itinim mo ang isang suwi
may puso ka na at sagingang munti
Piso man ang tubo sa isang piling na
saging, daig pa nito ang milyong
pisong nakaw sa kaban ng bayan
Piso man ang naiipon araw-araw
pagdating ng taghirap hindi
ka magugutom
Piso man ang limos mo sa dukha
kapalit nito, matamis na ngiti at buhay
Piso ay mahalaga sa mahirap, para sa
ibang mayayaman paningit lang ito
sa tengang may hikaw
Piso ay bilog, kawangis din ng sagradong
singsing nang bagong kasal
Piso ang pailaw ng kandila sa simbahan
abot sa langit ang liwanag at dasal
Piso man ang halaga ng isang pandesal
kapag may isang tasang kape
sulit na ang agahan
Piso man ang kulang sa milyong iwiwidraw
hindi ka pagbibigyan ng bangko
Piso mang duling, ito ay pera parin
Piso mang pinaghirapan sa pangingisda
kasing kinang din ito ng
sariwang isda.

124

CTA

Tunay ang sabi ng matatanda
Pag may tanim, may aanihin
Mapera o halaman man ito
Kapag mula sa puso'y natanim
Libong biyaya ang hayin.
Manuel Baldemor
Ito ay hayin sa atin nang Lumikha kayat pagbutihin natin ang gawa
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MATAHARI

Mata ay paka-ingatan, kapag ito
ay lumabo wala ka nang kita
Mata kung matalim tumingin
kay raming ibig sabihin
Mata kung sumilimpat, dalawa agad
ang tingin, sa tao at sa pera
Mata ng mga matapobre
mapanghusga at mapang-api
Mata ng kabayo, kapag may takip
nakakatakbo nang diretso
Mata ng kalabaw, sadyang mapungay
ulanin at arawin walang reklamo
sa trabaho sa palayan
Mata ng hipnotismo mas delikado,
pikit-mata ka nang tumakbo
Mata ng kapre at tikbalang
sa gabi nanglilisik
Mata ng kwago, di maimulat sa araw
kaya mahuhuli mo ng buhay
Mata kung may halong pungay at tukso
bahala ka na pare ko
Mata kapag pinikitan ka nang isa
ibig sabihin nun ay may pera o bola
Mata ng bagyo ay tutukan, sumunod
tayo sa weather bureau
Mata ng cobra ay malabo, kapag
gumalaw ka lang saka siya tutuklaw
Mata ng kalabaw na may pilik na mahaba
pangbugaw lang ito ng langaw
at mga kulisap
Mata ng paniki, may sa demonyo at
Covid pang regalo.
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CTA

Mata ang salamin ng kaluluwa
Hayag ang tunay na diwang di maikakaila
Salita at kilos, matatanto kung tama
Sa galaw ng matang di nagtatatuwa.
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SAAN KA MAN NAROROON

Ang pag-aaral ay walang katapusan
Maging bata o matanda man
Kahit sa tama o kamalian
May matututunan ka araw-araw.
Kaya't ibahagi ang karunungan
sa mga baguhan
Para tayo ay hindi mapag-iwanan
Lumisan ka man tungo sa paroroonan
Hindi ka nila malilimutan.
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CTA.
Di ko namalayan, dagli mong paglisan
Sa malayong bayan, di ko mapuntahan
Sa puso’t diwa ko, ika’y nanahan
Saan ka man naroron, laging kang asam.

ANG MAGTANIM AT KUMAIN
AY HINDI GAWANG BIRO

Tayo ay kumakain para mabuhay
Hindi ang mabuhay para kumain.
Magtanim tayo para may aanihin
Huwag anihin ang hindi mo tanim.
Ang magtanim ng wala sa loob
Aanihin mo'y sama ng loob.
Ang mabuting ani ay mula
sa pawis ng nagtatanim.
Hindi mo malalasahang mabuti
Kung iba ang nagtanim.
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CTA
Kay sarap mabuhay sa kabukiran
Sa piling ng kalikasan
Hangi’y sakdal linis at mainam
Sagana sa saya, malayo sa lumbay.
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Rebulto
CTA

Rebulto ng taong halukipkip ang kamay
Tanda ng pananalig sa Poong Maykapal
Siya ang may likha ng buti’t kariktan
Larawan ng Kanyang kabutihan
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SALIBANDA

Walang sigla ang parada
kung walang banda ng musiko
May unibersal na tunog mula sa banda
ng mga musikero, lumulusot sa puso mo
Kahit ikay ay may sakit at nadinig ang banda ng mga musikero ikaw ay sisigla
Anumang kapal ng pader, at ikaw ay may
puso at tenga papasok ang musika
Hindi tutunog ang trumpeta
kung walang halik na kasama
Kung ikaw ay musikero panata na ito
hanggang sa mga apo
Superyor magmahal ang mga musikero
laging maganda and tono
Laging may naiiwang pag-ibig
ang halik sa labi ng may kornetin
Hindi lahat ng tambolero ay bolero
yung majorette lang ang kanyang gusto
Kung tatlo ang mga chikas na bastonera
magarbo ang banda ng mga musikero
Ang tunog ng banda ay may dalawang tono
masaya kung pista, kung punebre ay hapis
Wala nang sisigla pa sa saliw ng salibanda.
Babalik ka rin 301-Manuel D. Baldemor
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CTA

Salibandang kinagisnan, tunay kong kinalugdan
Batang paslit sa Ibaba nang sumama akong minsan
Sa bangka'y nakisakay patungo sa kalawaan
Ritual sa pagoda'y ibig kong masaksihan.
Sa plaza ay nakisaboy ng tubig na krystal
Sasaliw ng tugtog-banda, kababaiha’y nag-indakan
Mga bata'y waring trumpo, umiikot, sumisigaw
Sali...banda po tayo sa sayawan at sabuyan.
Prusisyo'y umiikot sa bayan nang buong sigla
Mga tao'y nakaabang na mangbuhos nang sagana
Ako nama'y nagtatago, umiiwas na mabasa
Pagkat bawal na totoo sa Romano makisama.
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Salibanda'y pagdiriwang ng Aglipay na simbahan
Kayat sa Romano ang pagsama'y sadyang bawal
Ngunit dahil ang papuri'y ukol sa Ninyong banal
Sambayana'y sama-sama, ang lahat ay nagdiriwang.
Manuel Baldemor

Minsan relihiyon din ang dahilan sa panata, pero ang tradisyon ay hindi
mamamatay.
Yung Poon namingPagkabuhay ay dating Romano
pero nang naging Aglipay ang mga rekamadero nakasama ang Santo.
CTA
Simbahang Romano, noo’y konserbatibo
Pagbabago’y hayag ng Santo Papa sa Vatican II
Santo Ninyong Palaboy nailahad nang husto
Salibanda’y ginagawa na rin ng simbahang Romano.

Kaya sa Payti Salibanda’y naging tatlo
Naging tatlo rin ang banda musiko
Dalawang dekada ganito ang takbo
Ng pagdiriwang na umaatikabo.

Sa pagdatal ng bagong milenyo
Munisipyo’y sa pagdiriwang nakisalo
Buong sambayanan nangagsalo-salo
Sa Salibanda, tradisyong totoo
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MAGING SINO KA MAN
Kung sino pa ang mahiyain, siya pa ang
mahilig sumayaw sa prusisyon
Kung sino pa ang magaling sumayaw
siya ang walang maisayaw
Kung sino pa ang komikero
pinakamalunkot kung solo
Kung sino pa ang pinakamalakas ang
ang katawan, konting lagnat
lang siya pa ang laglag
Kung sino pa ang palikero
siya pa ang walang nobya
Kung sino pa ang tahimik, siya pa ang
ang pinakamaingay kung tulog
Kung sino pa ang masipag, siya pa ang
huling kakain
Kung sino pa ang tamad, siya pa ang
nauuna sa tsibugan
Kung sino pa ang walang sasakyan siya
pa ang nauuna sa pasukan
Kung sino pa ang nahuhuli sa pasukan
Siya pa ang una sa uwian
Kung sino pa ang may pera, siya ang
pinakamahirap utangan
Kung sino pa ang walang pera, gagawaan
niya ng paraan upang ikaw
ay matulungan
Kung sino pa ang may utang,
galit pa siya sa singilan
Kung sino pa ang masalapi, hindi pa
siya makontento sa buhay
Kung sino pa ang matulungin
siya pa ang walang yaman
Kung sino pa ang hindi nag- aral
siya pa ang maabilidad sa buhay.
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CTA
Mga kabalintunaan sa buhay
Makukunan ng aral
Nang maiayos ang asal
At gulo’y maiwasan.
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BABALIK PA KAYA?

Babalik pa kaya ang makulay na plaza
na ang mga kalaro at sorbetero
ay sama-sama ?
Babalik pa kaya ang masasayang mga
laro tulad ng patintero, taguan
at tumbang preso sa ilalim
ng liwanag ng buwan ?
Babalik pa kaya ang mga alitaptap, kulisap
at mga gamugamong ligaw ?
Babalik pa kaya ang mga salaginto
salagubang at tutubing karayum?
Babalik pa kaya ang mga pambihirang
prutas tulad ng kamatsile, katmon
anonas, siniguelas at zapote?
Babalik pa kaya ang mga alupihang dagat
palos, igat at duhol?
Babalik pa kaya ang nagtampong kambing
at pusa matapos paliguan?
Babalik pa kaya ang dating malinis na lawa
na ginawang tapunan ng kemikal?
Babalik pa kaya ang dating palayang
kulay ginto kung anihan ng palay?
Babalik pa kaya ang dating paraisong
bukid na ngayo'y mga subdivision?
Babalik pa kaya ang magandang kalikasan
sinira ng mga minahan at mga
kinalbong kabundukan?
Babalik pa kaya ang tiwala ng mga taong
bayan sa mga ilang pulitikong
biglaang yumayaman?
Babalik ka rin 248-Manuel D. Baldemor
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CTA
Ang wala’y wala na
Wala nang magagawa sa wala na
Sinong dapat sisihing may sala
Magtuturuan na lang sila.

Ecce Homo ni Martin Fadul na Nawala
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WALANG IMPOSIBLE

Walang kapalit ang pagmamahal
ng magulang
Walang batang tumigas ang ulo
sa gabay ng ama at ina
Walang batang hindi bumait sa itinurong
tamang disiplina ng magulang
Walang masamang binhi sa kamay
ng matiyaga at masipag
Walang hindi umasenso sa masipag
magtrabaho
Walang matalas na itak kung di ginagamit
Walang madudukot kung walang naipon
Walang maiipon ang sobrang gastador
Walang paring makakapigil sa tukso
sa laman at init ng damdamin
Walang makakapigil sa paring nanggigigil
Walang impierno kung naniniwala at
sumusonod sa Diyos
Walang magtatagumpay kung hindi
pinag-aaralan
Walang mabigat na pasanin kung
sama-samang magbubuhat
Walang mapapahamak kung sumusunod
sa pamahalaan at sa batas
Walang uunlad na bayan sa mga pangako
at bola ng ilang pulitiko
Walang itinagong masamang yaman
na hindi nabuklat
Walang mananakop kung ang mga
mamamayan ay sama-sama
at magkakabuklod.
Babalik ka rin 247- Manuel D. Baldemor
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ORASYON NG MAG-ANAK

142

GAANO KATINDI?

Gaano mang kahaba ng prusisyon basta't
may hihiguping masarap na
sotanghon kayang kaya
magbuhat ng Poon
Gaano mang kahaba ng prusisyon basta't
kasama ang ginigiliw kayang kaya
kahit saan makarating
Gaano mang kalalim ang gabi, tuloy ang
harana kahit kasaliw pa ang
tikbalang, duwende at kapre
Gaano mang kahigpit ng magulang kung
talagang mahal ka sasamat-sasama
Gaano mang kahinhin at maganda pero
matindi ang amoy niya, kalimutan
muna at humanap na ng iba
Gaano mang kabigat ng problema, diyan
mo masusubukan kung may mga
kaibigan kang makakatulong
Gaano mang kahirap ang buhay
makakamit mo yan kung
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pagtitiyagaan
Gaano mang kalayo ang tutunguhan kung
talagang gusto mo may paraan
Gaano man ang kumbida pero wala sa loob
at hila, kalimutan mo na
Gaano man kalalim ang iyong itinatago
lulutang yan at mangangamoy
pagdating nang panahon
Gaano mang kabigat ng pagkakasala
madaling malimutan kung may pera
Gaano mangkahina ang kaso kung wala
kang pang pyansa, kulong ka
Gaano mang katamis ng pangako kapag
na pwesto, pangako'y mapapako
Gaano mang kahaba ng iyong pasensya
kung paulit ulit ang pangako
huwag nang iboto at ibasura na
lang ang buong pamilya.
Babalik ka rin 249-Manuel D. Baldemor

CTA
Prusisyon sa ati’y sakdal haba
Tanda ng ating pananampalataya”t panata
Mahalagang bahagi ng ating minanang gawa
Ng malaong pinagyamang gunita.
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LAIT KUTYA AT ALIPUSTA

Nasa kabukiran ang pag-unlad ng lungsod
suportahan ito imbes na alipustain.
Kung lalaitin at kukutyain ang mga
mangingisda, wala tayong sariwang isda.
Kung kukutyain mo ang mga anak-pawis
puro de lata ang ating kakainin.
Imbes na laitin at baratin ang mga paninda
sa talipapa, tumulong na lang at tumahimik
Huwag basta't alipustain ang mga pulubi
baka bukas-makalawa sa iyo mangyari.
Ang madalas maalipusta ay mga maliliit
Pinagpapala ang maliliit kaysa manglalait.
Huwag laitin ang duling, kapag nagdilim
ang kanilang paningin ikaw ay susuntukin.
Mahapdi ang kagat ng bungi kung iyong
aalipustain at lalaitin.
Maraming natuwa nang sina Alipusta
Kutya at Lait ay na Covid.
Babalik ka rin 332-Manuel D. Baldemor
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•

Cornelio Africano
Lait, nagagawa sa tingin
Kutya ay gayun din
Alipusta'y kailangan ng wikain
Ngunit ang tatlo'y di dapat gawin.
Manuel Baldemor
Ang paghugpong-hugpong ng mga salita ay isang pambihirang
kaalamang
sa mga karanasan at nadinig na napagtutugma-tugma lamang magagawa
. Isang pamanang kaalaman sa mga nakakabata
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NANAY

KAHIT SAAN, KAHIT KAILAN
KAPAG DUMATING ANG ANAK
HANAP AGAD AY NANAY.
Siya ang nagluwal sa iyo dito sa mundo
Magka- dugtong ang pusod niya at sa iyo
Kung mainit ang kanyang ulo
Lambingin mo siya nang husto.
MADALAS NA BUKANG BIBIG NI NANAY
KAPAG NAIIYAMOT SA IYO .
Kapag pasigaw na at buong pangalan mo ang tawag ni Nanay sa iyo....
Siguradong galit na siya.
Aba! para kayong may alila dito sa bahay!
Nagrereklamo na si Nanay.
Pwede bang imulat mong mabuti ang mga
mata mo? Kung may ahas diyan natuka
na yang mukha mo !
Hanapin mong mabuti.
Gusto mo bang ikwintas ko sa iyo yang
babasag mo uling plato?
Kaunting ingat, galit na si Nanay talaga.
Kung hindi ka pa babangon sa higaan mo
bibilutin ko na yang banig na kasama ka!
Gising ka na naman, bangon na!
Kapag kainan ang bibilis ninyo
Kapag hugasan na ng pinggan, takbuhan!
Gugusutin ko na yang labi mo
sagot ka pa ng sagot !
Sumunod ka na lang, wag ng magreklamo.
Manang- mana ka sa Tatay mo, layas lagi
nang layas, di mapirmi ng bahay!
Madalas kayo kasi sa lansangan.
Kapag namatay ako, bahala na kayo !
Patama sa mga anak na tamad.
Kailan pa kayo matututo pagpatay na ako?
Mahalagang bilin.
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Makuha kayo sa tingin !
Sumunod lagi sa Nanay.
Ipasok nyong mabuti sa kukote ninyo!
Tandaan lagi ang payo,.
Papunta pa lang kayo, pabalik na ako !
Huwag pasaway kay Nanay.
Nung nahulog yang cellphone mo, agad
dampot, punas at halik. Pero nung nadapa
ako, di mo ako tinulungan at sabi mo pa
Tatanga-tanga kasi kayo Nanay!
HUWAG KA NG SUMAGOT, BAKA AKO PA
ANG HAMAMBALOS SA IYO BATA KA!

MAG-INA
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CTA

Pag-ibig ng Ina ay walang kapantay
Tagos sa puso at walang hanggan
Kahit anong hirap na kanyang pasan
Sa anak na sinta'y lahat ay laan.
Ina ang laging asam
Ng anak na nalulumbay
Siya ang tanging hikbian
Sa pighati ng buhay.
Kapag ang Ina'y nawala
Daigdig mo ay balintuna
Hanap-hanap sa pangungulila
Puso’y balut ng pagkabalisa.
Taghoy ng puso ay Ina pa rin
Sa oras ng imbing paninimdim
Halik sa kanya ng buong paggiliw
Pamawi ng hapis, dusa'y magmamaliw.
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PANINIWALA AT TIWALA

Kung may paniniwala sa Dakilang Lumikha sa tutunguhin mo hindi ka mawawala.
Kung bilanggo ka nang takot at alinlangan
paniniwala at tiwala sa Diyos ang tunay
na kasagutan.
Kung hindi sapat ang paniniwala, samyuin
ang bango ng sampaguita, iyong
maaalaala ang Birheng Maria.
Ang pagtitiwala at paniwala sa tao at sa
Lumikha ay layuning dakila.
Kung may paniniwala at tiwala sa sarili
lahat na pangarap mo ay mangyayari.
Walang mataas na pader sa may tiwala at paniniwala sa sarili.
Kung walang paniniwala at tiwala
wala kang mahihita.
Kung tiwali ang paniniwala at tiwala
huwag nang magbakasakali.
Pagtiwalaan ang payo ng mga magulang
galing na sila doon, papunta ka pa lang.
Tulay ng paniniwala at tiwala ang
pag-unlad ng mga bansa.
Babalik ka rin 327- Manuel D.Baldemor
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Sa Kanya ibuhos ang tiwala
Nang tayo'y mapuno ng pala
Pag-asa'y mula sa Kanyang awa
Biyaya'y magiging sagana.
Siya sa ati'y may likha
Ganda at buti ng Kanyang gawa
Mundo'y hinango sa matinding sala
Nang umagos ang Kanyang biyaya.
Pag-ibig Niya'y yakapin
Nang mapunta sa Kanyang piling
Loob Niya ay sundin
Nang luwalhati'y ating kamtin.
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TERASANG PALAYAN

Bago pa tayo pinaluhod sa krus
At sa espada ng mga Kastila
May hagdanang bundok na
ang mga Pagano sa Norte
Patungo sa langit.
Banaue ang ngalan ng sagradong pook
Ang mga katutubong nilikha
Sinasamba ay kalikasan
At may sariling batas nang sinusunod.
Nagkabulol-bulol ang mga mananakop
Sa pagbigkas sa mga naka bahag
Minsa'y lgolotes, lgorote o lgorot
Tinawag na lang ng mga may ilong
Mga lndiong taga bundok.
Ang mga etnolohiyang grupo
May kanya- kanyang tawag
Isneg sa Apayao, Tinguian sa ltneg
Kalinga sa Bontoc, Nabaloi sa lbaloy
Ifugao at Kankanay.
Anitong kahoy na Bulol
ang kanilang dinadakila
Handog ay sayaw, musika at dasal
Para sa palay na terasang ikinabubuhay.
Kadalasa'y mga lgorota ang nagtatanim
Mga lgorot naman ang gumagawa ng
terasang walang katapusan
Pagdating naman ng masaganang anihan
Lahat ay masaya lalo na at may Kanyaw.
Babalik ka rin 323- Manyel D. Baldemor
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CTA
Hagdang dakilang patungo sa langit
Sa bundok ng pag-ibig inukit
Bunga'y kalikasang karirikit
Papuri sa Kanyang di mawawaglit.
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K U L T U R A N G M U S L IM

Ang kultura ng mga kapatid nating Muslim
ay talagang pambihira
Mas makulay at madekirasyon
sa lahat ng bagay
Sa pananamit, kulay ng Vinta
at hugis ng bahay
Hindi ka magkakamaling Muslim
ang may likha.
Sa maramingsangay ng etnikong grupo
May Tausog, Maranao, Magindanao
Samal, Yakan, Sangil ,Badjao, Molbog
at Jama Mapun
Basta't ang lahat ng ito
ang tawag ay Muslim.
Anumang uring ginagamit na panglikha
Sa ginto, pilak, tanso, bakal , kahoy
kawayan, katad , buto at sungay
Ay talagang kahangahanga ang mga
Decor na gawang kamay.
Ang pag-uukit sa kahoy, bato at coral
Ang tawag ay Okir o Okkil
Sa tanso, pilak o bakal
Ang tawag nilay kabu at gadur.
Kahit ang mga pang araw-araw na gamit
Mga sandatang pangdigma, ang tawag
nilay kris, kampilan at barong
Ang lantaka na tansong kanyon ay
nakakagulat din ang burleleng.
Tinalak na sagradong banig na abaca
May ibat-ibang pattern din ang design
Hanggang sa huling hantungan
Ang puntod na makulay na Okir ay
Kulturang Muslim kay Allah iniaalay.
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CTA
Kulturang Muslim tunay na mayaman
Bahagi ng ating laksang kalinangan
Namayani ito sa katimugan
Maalindog na pook ng kalikasan
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PANGANAY NA ANAK

Bibihira sa aming bayan ng Paete
ang naging tampalasan
Marahil sa kahigpitan na rin
ng aming mga magulang
Nasa dingding mang sawali
o tablang kahoy man
Laging may nakasabit na yantok
sinturon o pamalong kawayan.
Mula sa pagitan nang pagsilang
at pagkatigulang
Musmos pa lamang ay disiplinado
na ng mga magulang
Kaya't laging sa anak na panganay
inihahabilin ang kagandahan ng asal.
Kapag ang mga magulang ay wala
man sa bahay
Maaaring nasa bukid o may ibang
pinuntahan, kanilang kabilinbilinan
Anak, ikaw ang pinakamatanda
Mga hinlog mo huwag pababayaan.
Kaya't hanggang pagdating mo na
sa tamang hustong gulang
Batayan din ng anak na panganay
ang mga pangaral ng magulang
Na kung magkaroon na siya nang
pamilya at sariling pamamahay
Maipaghuhugpong niya ang naranasang
nakaraaan sa kasalukuyan.
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CTA

Panganay...unang anak ng magulang
Mahalagang kalalagayan sa buhay
Maraming bagay sa kanya'y nasalalay
Sa kanya lahat naibunton, naibigay.
Unang halik, yakap, pansin sa kanya naibigay
Tanda ng matamis na pagmamahal
Katumbas nito'y unang palo ng pagsupil
Nang mapanuto't kasamaa'y mapigil.
Sa kanya rin nasalalay
Makituwang sa magulang
Maging tunay na huwaran
Sa lahat ng gawain sa buhay
Kay bigat na tungkulin
Naiatang nang walang pigil
Kusa itong gawain
Ng panganay na naturing.
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KAPAYAPAAN AT KATAHIMIKAN
Sa gabing tahimik laging may parol
na tanglaw ang pamilyang manlalakbay
Kapag madilim at tahimik lumiliwanag
ang paligid sa ilaw ng mga alitaptap
na paligid-ligid.
Ang matahimik na kalooban
kung magalit ay malupit.
Kung gabing tahimik ang mga mata
ay ipikit, mas marami kang makikita
sa loob ng iyong pag-iisip.
Katahimikan ang kailangan ng mga
pintor at mga makata na nag-iisip.
Ang tahimik na pakikibaka ang sagot
sa mga nagmamarunong na kalaban.
Katahimikan ang lunas
sa pusong nalulumbay.
Ang kabaligtaran ng katahimikan
ay hindi kaingayan kundi kainggitan.
Katahimikan ang sagot sa bawa't gusot.
Hindi naman basta- bastang makukuha
ang dalagang sinisinta kung ikaw ay nasa
sulok at hindi umiimik.
Manahimik ka na lang at huwag dada ng dada kung wala namang nalalaman.
Ang latang walang laman kapag sinipa
mo ay sobrang maingay
Ang latang tahimik ay puno ng salapi.
Kapag tahimik at madilim sa Pusali ng
Langit maraming alitaptap na aali-aligid.
Hindi madadaan sa lakas at pera
ang susi ng katahimikan ay nasa mapayapang pag-uusap,
Babalik ka rin 338- Manuel D. Baldemot
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Ipikit ang mata, iyong maririnig
Bulong ng diwa sa puso'y inaawit
Madadama mo payapa sa dibdib
Dilim ng isipa'y dagling mawawaglit.
Mayamang gunita, mangagbabalikan
Ng saya kahapon na iyong nakamtan
Ngingiti ang labi sa pagninilay
Na sa iyong puso'y nararamdaman.
Kasasabikan mga alaala
Ng kahapong nagdaan nang batang paslit pa
Mga kalikutang nagawa sa saya
Nanahan sa puso hanggang may hininga.
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NUNAL SA BALIKAT
Isulong ang Bayanihan at Balikatan
Ito ang dangal ng bawat Filipino
sa pagtutulungan at pagkakaibigan.
I- atang sa balikat, ayusin ang pagbubuhat
Pawis, sipag at tiyaga ang kasunod
Kahit pa ano ang mangyari walang magugutom.
Ang nunal sa balikat, hindi malas
sa masipag,
Magaan sa balikat kung gusto
Mabigat buhatin kung ayaw.
Walang kalyo ang palad at balikat
sa mga taong makunat at tamad.
Laging kibit-balikat ang hindi pagkilos
ng mga taong walang nalalaman.
Kabalikat lang sa kaginhawahan
Kibit-balikat sa hirap.
Pasan-pasan muna ng mga mangingisda
ang bangka bago pumalaot sa dagat.
Pasang-krus sa balikat ng magulang
ang drug addict na anak.
Kung kaharap kabalikat
Pagtalikod balik-harap.

CTA
Cornelio Africano
Nunal sa balikat tanda ng sipag
Sa anumang bagay na binubuhat
Hamon sa buhay ay binabalikat
Nang ang sarili'y maging mapalad.
Manuel Baldemor
Lalong may hapding masarap ramdamin ang talim ng pluma mong matulain.
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KUNDIMAN NG UNAN

Isang kumpol na dayami ang ginamit na
unan nang si Nino Hesus ay isinilang
Doon sa sabsaban ng mga alagang hayop
sa Belen ng gitnang silangan
Magpahanggan ngayon unan ang yakapan sa ating pagtulog sa gabing
malamig
Dito rin sa unan habang tayo'y nakahimlay
nagbubuo tayo sa isip ng mga pangarap.
Pabulong nating kinakausap kung tayoy
may hinihiling
Kahit hindi sumasagot ang unan may bakat
siyang ngiti na alam mo na kung bakit
Ang minamahal mo'y tapat sa pag-ibig.
Nababasa rin siya ng luha kung ang irog
mo ay may ibang nilalangit.
Minsang umaga napabalikwas ka nang
bangon, dahil ang unan mo iba ang amoy
Sa pag-aakalang puro pera ang laman
Naihambalos mo siya sa pagkakainis
Sangkatutak palang kuyumad at kuto
ang nasa ilalim.
Babalik ka rin 335- Manuel D. Baldemor
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Sa inunan tayo unang nabuhay
Sa sinapupunan ng Inang sa ati'y nagmahal
Kinupkup nang husto hanggang mailuwal
Bisig na kay lambot ginawa niyang unan.

Sa dibdib niya tayo ay nahimbing
Nadama ang init habang naglalambing
Tibok ng puso awit nya sa atin
Gatas na tumulo sa ati'y pagkain.

Hineheliheli sa pagkakayakap
May dampi pang halik sa noo ay gawad
Nang mahimbing na kay lumay nang lapag
Inipit ng unan, panangga sa malas.

Manuel Baldemor
Napakaganda ng iyong hinabing tula mula sa puso at diwa
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SAWING-PALAD

Kabalikat namin mga
magbubukid at magdaragat
Kanlungan naming lahat
ay ang kalikasan
Subalit minsan kapag
siya ay nagalit
Lubog ang mga bahay
pati palayan at ginuho
pati aming kabundukan.
Matapos mawasak ng bagyo
ang aming kapaligiran
Kasunod naman ang
nagbabagang araw
Kung papalaot naman
sa gitna ng lawa
Marami ngang isda ngunit
mga patay na nakalutang
Sa hindi paghinga sa singaw
ng araw at lasong kemikal.
Sa pagtungo sa palengke
bitbit ilang gulay at mga isda
Upang ibenta para
pangtawid buhay
Sa kasawiang palad sabaysabay namang binabarat
Paano na kaya itong
aming abang buhay.
Kung kami ay magkasakit wala
na rin kayong mabibili sa amin
Wala rin kaming pambayad
kung madala sa ospital
Kaya't sa albularyo muli
kami tutungo kahit buhay
namin hindi sigurado.
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O' mahal naming
Panginoong lumikha
Kunin mo na po kami ngayon
Sana po sa susunod naming
buhay kung ipagkakaloob
Kapalaran ay bumuti nang
hindi na maghihikahos.
Babalik ka rin 343-Manuel D. Baldemor
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Paglalarawan ng buhay anak-pawis
Sadyang tunay ang pahiwatig
Puno ng hirap at hinagpis
Balot sa matindig pagtitis.

Ginhawang asam samo sa Kanya
Sa bawat pagkilos sana'y bigyang pala
Di nawawaglit na Siya'y kasama
Sa puso at diwa'y buhay ang pag-asa.

Biyayang bunga ng kanyang pawis
Ligayang pamawi sa paghihinagpis
Tuwa sa puso'y dama hanggang langit
Kanyang kalinga'y hindi napapatid.

Ano ba talaga dapat ikabuhay
Kundi ang kapiling ang tunay na mahal
Ang bawat saglit walang kalungkutan
Ligayang kay tamis na walang kapantay.

Manuel Baldemor
Nagna- naknak ang magaganda at makabuluhang mga tula ng aking katoto at kapatid na si Nel
Africano, MABUHAY KA.
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KASARIAN

Dalaginding ka pa lang
Kabalikat na ng mga magulang
Sa pamamalayan at
pag-ahon sa bundok
Ni hindi makasamyo ng mga
mababangong bulaklak
Dahil mga kamay at paa palaging
nakalublob sa putik.
Sa pagtilaok ng manok
Maghahanda ka nang almusal
Buong pamilya sa hapag kainan
salu-salong sumusubo
Pero sa paghugas ng mga plato
sa iyo pa rin iniaako.
Labading-labada bitbit lagi'y
batya at palo-palo
Plantsadora ka pa
kahit magkapasupaso
Bawal ang kumendeng
yantok ang aabutin.
Paglipas ng mga araw natutong
manahi, magluto at maggupit
Laking kapakinabangan tinanggap
ka na ring tunay na binabae
Hindi na natikman ang yantok
na pamalo at kilos naging disente.
Sa sipag, tiyaga at angking talino
nag-aral mag make-up, manikyur
at magmasahe
Numipis ang mga palad suki ay
dumarami, beauty parlor naipundar
Lahat ng mga kapatid napaaralan.
Laking tuwa ng mga magulang
umunlad ang kabuhayan
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Naging malapit sa mga kapisanang
mga kawang-gawang pambayan
Bukas lagi ang mga palad at
maraming natutulungan
Ehemplo ka pa rin ng mga kabataan.
Kaya't hindi dapat ikahiya
ang kaloob na kasarian.
Babalik ka rin 344-Manuel D. Baldemor

CTA
Kwentong tunay aking nasaksihan
Sa munting bayan aking nilakhan
Binabaye siya kung turan
Dinanas ang lahat sa iyong salaysay.
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Noo'y nilalait, kinukutya't iniiwasan
Pagtingin sa kanya'y may irap na taglay
Di pinapansin dakila niyang galaw
Kundi ang kendeng na pinagtatawanan.

Kay lupit noon tingin sa kapwa
Dahil sa kaiba niyang kilos at gawa
Nang kinabukasan nagbago ng bigla
Papuri't paghanga siya'y tiningala.

May isang bagay na di na nabanggit
Kubling kasiningan hinayag nyang pilit
Sa entablado siya ay umawit
Gumanap, umarte nang pagkakarikit.

Kasaria'y isyung panglipunang tunay
Na ipinaglaban ng may karapatan
Mabuhay na nuo'y naitutunghay
Buo ang loob, may puri at dangal.
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Clemente Valdivia Agbay
Isa kang henyong Makata Toto Nel..
Kaganda na naman aba... tunay na nangyayari at nailahad ni Kaka...
nakaabang akong. palagi sa susunod na paksa mo Katoto...
Novena Sander
Wow na wow na naman! Si Owing ang nagsisimula. Ikaw naman ang
magtatapos.
Manuel Baldemor
Sumasaludo sa iyo, Kaibigang Nel
Cornelio Africano
Sabi ko nga sa iyo...ikaw ang pumupukaw sa aking diwa....na
dumadaloy nañg kusa...kayat dapat agad isulat nang hindi mawala

•

Nick Baldemor
Tunay na kahanga hanga ang pagiging matandain mo kaka, parang alam mo na
noon na ikaw ay magiging historian, saludo ako sa inyong dalawa ni toto Nel.
Manuel Baldemor
Salamat insan Nick, tumatagal lalong natututo
Alfredo Roces
Masaya,maganda, malinis
Manuel Baldemor
Maraming Salamat kaibigang Ding, nakakagana ang iyong pananalita
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DAHON NG PANAHON

May mga ilang dahong tuyo na
kusang nahulog sa sanga ng puno
Sumabay sa hampas ng hangin
kasunod ang tikatik na ulan
Basa itong kumakatas sa
lupang pinanggalingan
Na sinisipsip ng ugat para sa mga
berdeng dahong uusbong.
Kung ang mga ilang dahong
sariwa pa ay nalagas
Ito'y parang mga kaibigan
nating naunang namaalam
Sa ngayong may mga dahon
pa tayong kinakanlungan
Makabubuti ang makitang muli ang
mga kababatang kasabayan
na ring tumatanda.
Ang paglingon sa nakaraan ay isang
nakakatuwang paghuntahan
Lahat na naranasang kalikutan
at kabaitan noong kabataan
Marami na rin tayong natutunan
sa mga kamalian
Hindi naman pinagsisihan at maitama
naman sa bandang hulihan.
Walang katumbas na salapi o halaga
Ang mga ngiti, tawanan at hagikhikan
Ito ang pinaka- mabisang gamot
sa kalungkutan
Upang mapigilan muna ang pagpatak
ng dahon sa tangkay ng panahon.
Babalik ka rin

346- Manuel D. Baldemor
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Cornelio Africano

Nang sa Ticdao nagkakaingin
Nag-iisa sa pagtatanim
Tanging kalikasan ang kapiling
Laging kaulayaw hihip ng hangin.

Sa pag-iisa diwa'y yumayaman
Nabubusog sa gunita ang isipan
Tuwa sa puso nadaramang tunay
Huni ng ibon awiting dalisay.
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Ulap sa langit na lumalambong
Ani mo'y kulambong nangungulong
Dagling hinahawi ng sinag ng araw
Hangin humihihip ginhawa ang taglay.

At sa pagtingala sa isip may bulong
Ng katiwasayang hayin ng pagtulong
Madaramang Siya'y naroon
Na laging kasama sa habang panahon.

Manuel Baldemor
Isang paraisong hinahanap-hanap sa gitna ng kaparangang langit,
Kailan kaya makakabalik?
Clemente Valdivia Agbay
Napaganda, napakalalim ... cge pa more
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HINAHANAP PA RIN KITA

Hinahanap-hanap ko parin ang hamog
at sariwang hangin tuwing umaga
sa bukid na kay ganda.
Naghahanap parin sa mga kababata noon
na kalaro sa pagpapalipad ng saranggola.
Hinahanap-hanap parin ng lna ang tinig
ng bunso kahit nasa Saudi na siya.
Hinahanap parin ng sanggol ang haplos
at halik ng nanay na nasa malayo.
Ang ama pawisan lagi paghahanap ng pera
Ang ina humahanap parin nang pambili
ng pagkain. Ang anak hinahanap ay layaw.
Kapag nagtampo't naglayas ang aso
hinahanap, ang pusa hindi masyado.
Paa ay lipak-lipak
Paghahanap nang limpak-limpak.
Hanap ko'y tutubing-karayom sa umaga
Sa gabi ako ang hinahanap ng alitaptap.
Kaya pala ako hanap-hanap ng alitaptap
bibigyan niya ako ng liwanag upang
makatawid sa hirap.
Tumanda na ako sa paghahanap hindi ko
parin matagpuan ang kayamanang
itinago nj Yamashita.
Huwag mo nang hanapin ang mga gintong
Itinago ni Yamashita sa panaginip
matapos kang bumangon at umihi.
Babalik ka rin

347- Manuel D. Baldemor
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Cornelio Africano
Sa pag-uwi ko ng Payti
Hanap ko'y dating gawi
Na nilakhan ng ugalj
Sa buhay na di pinili.
Kay tamis alalahanin
Nangyaring kagiliw-giliw
Sa paglaki'y nakimkim
na nais pang uling gawin.
Minsan nasa plaza
Paglalakad di alintana
Tinawag ka't bumat pa.
Nang lingonin mo'y si Pedro laki-ulo pala.
Laking tuwa ko'y nadama
Sa bati nyang kasiya-siya
Dalisay na alaala
Ng kababatang nakasama
Nauutal na nag-alok
Sweepstake niyang tinda
Agad ako ay dumukot
Inabutan syang may ngiti pa.
Kampana'y biglang tunog
Ulirat ko ay nagising
Sa Abling tinutugtog
Diwa ko ay sumaliw.
Bulong sa sarili
Isang samong panalagin
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Salamat po Inang Birhen
Sa pagbating Inyong bilin.
Manuel Baldemor
Kagandang balik tanaw sa bayang kinagisnan makahayun man kung saang bayan
Payti parin ang taglay-taglay

VIVA LA VIRGEN DE PENAFRANCIA
"O woman blessed among women, thou
art honor of the human race, the
salvation of our people"
-St. Bernardine of Siena

Cornelio Africano
O, Inang sakdal linis,
Ganda Mo'y walang kawangis
Awa Mo sa ami'y ilawit
Purihin Ka, sa puso'y di Ka mawaglit
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PAMILYA FILIPINO

Maliit mang bahay kubo ang nakatira
ay tao, kahit ang kasabihang bahay
na bato na ang nakatira'y mga kuwago
Basta't bawat pamilya ay sama-sama
sa kaligayahan ay kuntento.
Kahit anong galit ng mga magulang
sa anak na pasaway at addict
Kapag ito ay hinuli ng pulis gagawatgagawa ng paraan mailabas lang sa rehas.
Kahit naulilang lubos sa magulang
Panganay na anak ang aalalay
Sa mga kapatid na naiwan
Siya ang magsisilbing tatay at nanay.
Bungkos- bungkos mang problema
Magulang natin ay laging may paraan
Basta't buong pamilya'y sama- sama
Sa hirap at ginhawa.
Kung ang tatay o ang nanay
Ay nagtatrabaho sa banyagang lupa
Malaking kaligayahan na nila
Retrato ng buong pamilya ay nasa pitaka.
Init, lamig at lungkot ang tinitiis
Ng mga magulang sa malayong bansa
May ipadala lang sa mga anak
Na sahod tungo sa bagong pag-asa.
Walang katumbas na halaga
Ang kaligayahan ng buong pamilya
Kung laging sama-sama
Na makatao, makabayan at maka-Diyos.
Kung ang naunang pumanaw ay ang tatay
Ang ina ay gusto muling mag-asawa
Kahit masakit sa kalooban ng mga anak
Papayag din sila, lumigaya lang ang nanay.
Kapag ang ama ay sumakabilang bahay
Kawawang ina at mga anak ay naiwan
Tulong-tulong silang maghahanap buhay
Huwag lamang magkaka-hiwahiwalay.
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Dibersiyon man ng tatay ang magsabong
Nagbabaka-sakali lang siyang manalo
Kahit sandaling kasiyahan ito
Pamilya parin ang numero uno.

o

Cornelio Africano
Ama, Ina, Anak bumubuo ng mag-anak
Banal na sagisag ng pag-ibig na wagas
Buhay umiikot, daigdig ay sadyang ganap…
Mula sa San-Tatlo may likha sa lahat

184

BI G A T I B N G B I G O T I L Y O

Lakasan nga ba ng loob
kung ikaw ay may bigote
Isang hayag na simbolo ng mga macho
Sa bigote ni Hitler buong Europe nasakop.
Mundo ay tumawa sa lakad at bigote
ni Charlie Chaplin.
Salvador Dali at Juan Luna kilalang mga
Pintor na bagay ang bigote
Kontrabidang mag-utol Romy at Paquito
napabilib ang mga fans sa bigote
Kay FPJ hindi bagay, sa patilya may laban.
Kapag anak na binatilyo nagka - bigote
Mahirap na utusan, naging bolero pa ito
Habang kausap nya sa cellphone ang GF
Haplos-haplos ang balbas na tumutubo.
Boking ang DOM kapag bigote'y pinaitim
Paghigop sa mami lalabas ang palamuti
Para looking young and pretty good
Magpakalbo na lang, ahitin ang bigote
at isama narin ang kilay.
Babalik ka rin - Manuel D. Baldemor
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Cornelio Africano

May alam akong isang maginoo
May bigote na nang bata pa ako
Mag-ukit ng tray sa kanya natuto
Pangdagdad gastos, habang nasa kolehiyo.
Siya'y mag-uukit, pintor, karpintero
Tanging tigabuhay sa pamilya nito
Tumandang binata na kanyang ginusto
Nang maitaguyod pamilya nang husto.
Markadong nakalagok sangshot na lambanog
Kina Tandang Goryo bago nang umikot
Matapos na siyang maghapong kumayod
Sa bayang mahal, maibsan ng pagod.
Sa plaza'y sisigaw sa larong basketball
Nineteen all kahit di yun ang score
Mga katabi titindig nang bigla
Na ubod ng lugod sa dulot na sigla.
Minsang pag-uwi ko'y nalamang maysakit
Sa pisngi'y tumubo cancer na malupit
Nang siya'y pumanaw, nadama'y hinagpis
Paalam sa kanya'y bulong kong maytiis.
Larawan niyang mukha ay kapayapaan
Naroon ang bigote sa pisnging kanan
Ako'y napangiti sa kanya'y nagpugay
Masining din anak ng bayang sinilangan.
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KAPAYAPAAN AT KATAHIMIKAN

Sa gabing tahimik laging may parol
na tanglaw ang pamilyang manlalakbay
Kapag madilim at tahimik lumiliwanag
ang paligid sa ilaw ng mga alitaptap
na paligid-ligid.
Ang matahimik na kalooban
kung magalit ay malupit.
Kung gabing tahimik ang mga mata
ay ipikit, mas marami kang makikita
sa loob ng iyong pag-iisip.
Katahimikan ang kailangan ng mga
pintor at mga makata na nag-iisip.
Ang tahimik na pakikibaka ang sagot
sa mga nagmamarunong na kalaban.
Katahimikan ang lunas
sa pusong nalulumbay.
Ang kabaligtaran ng katahimikan
ay hindi kaingayan kundi kainggitan.
Katahimikan ang sagot sa bawa't gusot.
Hindi naman basta- bastang makukuha
ang dalagang sinisinta kung ikaw ay nasa
sulok at hindi umiimik.
Manahimik ka na lang at huwag dada ng dada kung wala namang nalalaman.
Ang latang walang laman kapag sinipa
mo ay sobrang maingay
Ang latang tahimik ay puno ng salapi.
Kapag tahimik at madilim sa Pusali ng
Langit maraming alitaptap na aali-aligid.
Hindi madadaan sa lakas at pera
ang susi ng katahimikan ay nasa mapayapang pag-uusap,
Babalik ka rin

338- Manuel D. Baldemot
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CTA
Ipikit ang mata, iyong maririnig
Bulong ng diwa sa puso'y inaawit
Madadama mo payapa sa dibdib
Dilim ng isipa'y dagling mawawaglit.
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Mayamang gunita, mangagbabalikan
Ng saya kahapon na iyong nakamtan
Ngingiti ang labi sa pagninilay
Na sa iyong puso'y nararamdaman.
Minsang umaga'y naalingpungatan
Waring ginising sa pagkakahimlay
Diwa'y minulat sa katotohanan
At parang winikang ika'y matauhan.
Sumagi sa isip sa pagkakaupo
Tunay na lagay na ipinatanto
Diwa'y nababatid ang pagkamatino
Ngunit ang katawa'y hirap nang ikibo.
Bulong sa akin, ika'y matanda na
Sitenta y sais iyo nang natama
Malaong panahon ng pagkamasigla
Puno ng biyaya iyong natamasa.
Huwag mo nang naising magkilos bata pa
Pagkat katawan mo'y sadyang humina na
Pasalamat ka na't may buhay ka pa
Iyong kasabayan nanga wala na.
Tumiplag ako't waring nagising
Sa pilit kong hangad na paghimbing
Tinanggap ang bulong, nangakong taimtim
Na katotohanan aking tatangapin.
Salamat O Poon sa mahabang buhay
Sa abang lingkod mo Inyong ibinigay
Pagpalain mandin samo ko pong dasal
Inyong patnubayan habang nabubuhay.
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ABUTIN MO ! payo ni DADA SANGKE

Kay sarap balikan ang masasayang araw
ng kalikutan noong kabataan. Tuwing
anihan ng palay ang mga magulang ay
nasa palayan. Nasa bahay naman ng
lola ( Dada ang tawag namin) ang mga
apo at may mga nakahanda na ring
mga gagawin. Ang magsisipsip ng mga
bunga ng kape at cacao para ang mga
buto ang pakikinabangan sa araw-araw.
Kulang na naman kayo ng isa, ang sabi ni
Dada Sangke. Sigurado akong si Manuel
na naman yun, opo ang tugon ng isang
apo, pero padating na po siya.
O' hayan basang-basa pa ng pawis sa
pakikipaglaro. Amoy na amoy limpi po
lagi yan sa kalalaboy ang sabi ni Kang
Ebiok. Magpunas ka muna Manuel.
Hindi ka ba natatakot sa mga Sipay ?
( Sepoy na Bombay ) Nanghuhuli yan
ng mga batang layas at inilalagay sa
sako, kukunin ang dugo at ihahalo sa
semento para tumibay ang tulay.
Ang mahabang lamesa ay napapaligiran
ng mga apo, ang lahat ay patuloy ang
pagsipsip sa matamis na buto ng kape
at cacao. Inilalagay ang mga buto sa
malaking bilao para ibilad sa araw.
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Manuel, ikaw ang maiiwan dito kapag
natapos na ang gawain at nalinis na ang
lamesa. Habang ako ay nagpapahinga
babasahan mo akong muli ng mga
kwento mula sa Liwayway magazine.
Dada, si Janing po ako anak ng Dandoy
katulong ko po si Laling anak ng Islaw
para magbilad ng mga buto . O' hala
maglinis na rin kayo ng mga mukha at
bibig ninyong kulay lupa at magpahinga.
Ilang araw ding nakabilad sa araw ang mga
buto, kung ito'y tuyong-tuyo na, ibubusa ito sa malaking kawali hanggang
lumutong
at babayuhin ang buto ng kape at ang
cacao naman ay gagawing tablea.
Habang naghihilik si Dada, hindi ka pa rin makakaalis, magigising siya kung
hihinto
ka sa pagbabasa ng Liwayway.
Manuel, ito ang ihahabilin ko sa iyo
Kunin mong kurso pag-aaral mo ay pagka
Maestro, bilang isang Guro yan ang
pinakagalang-galang na propesyon sa lahat at tatawagin ka nilang Mr. Baldemor.
Babalik ka rin

350- Manuel D. Baldemor
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Cornelio Africano
Kay gandang gunitain alaala ng kahapon
Sa piling ng tandang ligaya'y magtipon
Mga opong tunay, tubong kinakandong
Sang angkang nabuo't pinayayabong.
Di kayang suklian ang kaligayahan
Na nadarama't nararanasan
Pamawing tunay sa anumang lumbay
Na ibig maghari sa pinalang buhay.
Dito naghahasik ng mga pangaral
Ang tandang ang puso'y pag-ibig ay bukal
Nagpaparama ng dapat igalaw
Ang bawat apo sa kanya'y may galang.
Mga sandaling Tanda ay kapiling
Pinagyayaman nang buong paggiliw
Sa puso at diwa'y hindi magmamaliw
Alaala sa apong minsa'y pinaglambing.
Manuel Baldemor
Isang klasikong alaala sa mga nakaraan doon sa Pinanggalingang Bayan
Cornelio Africano
Sa ubod ng ganda at halaga ng iyong ika 350 pahayag ko tatapusin ang aklat nating
binalikat.
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Pahimakas

Sa gitna ng salot, nagpunta si Uwing sa bahay upang pasalamatan ako sa
dinala kong langka sa kanila. Sinuklian din niya ako agad sa aking
pagmamagandang-loob ng isang itak na panglapa ng langka at isang pluma na
pangsulat. Ugali na niya ito noon pa sa tuwi akong magmamagandang -loob sa
kanya.
Sa aming paghuhunta na may usluan, nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa
kanyang mga postings sa facebook. Sinabi ko na napakagandang gawin aklat ang
mga ito. Inamin ko sa kanya ang paggamit ko ng ilan nito sa isinulat kong aklat
tungkol sa kanya. Napangiti siya at nagwika na may ilan na rin sa kanyang mga tagasubaybay ang nagmugkahi ng ganito, bagamat sumagi rin sa kanya ito. Hindi ko na
binanggit na ginagawa ko na itong aklat bagkus binigyang diin ko ang kahalagahan
ng paggawa ng aklat. Higit sa lahat, ayaw kong pangunahan siya sa kanyang balak.
Ngunit siya ay nagpahayag na kung sakaling gagawa siya ng aklat, nais niya
itong maging interactive upang maisama niya ang lahat ng kanyang taga-subaybay
na sumasagot sa kanyang mga pahayag. Niyaya niya ako na gawin namin ito at pagaralan ang mabuting paraan ng pagsasagawa.
Batay sa aking pagsubaybay sa kanyang mga postings, may ilang katangian
ang kanyang pagpapahayag. Sa una niyang mga postings, pawang mga
pangkaraniwang kaalaman ang kanyang ipinapahayag bilang kalakip ng kanyang
obra. Karamihan sa mga sumasagot ay kanyang mga kaibigan at taga-hanga.
Sinundan ito ng mga makabuluhang pahayag hinggil sa kanyang kaalaman at
karanasan sa buhay lalo na nang kanyang kabataan sa Paete. Naging masigasig ang
pagsagot ng kanyang mga taga-subaybay na nakauunawa at nakapag-uugnay ng
kanilang sariling karanasan sa mga paksang tinatalakay ni Uwing tulad ng kanyang
kapanlig at kasining na sina Alfredo Roces, Al Perez, Rollie Yusi, JR Aldon Balde at
Arthur Casanova; mga taga-subaybay na sina Lyn Gaerlan, Marv Rufino , Bluebell
Bantigue, Annie Arthou , Jaime Torres at marami pang iba. May ilang kababayan
ang tuwiran na ring nagpahayag ng kanilang sariling kaalaman at karanasan. At sa
kasukdulan ng kanyang pagpoposting, naging matalas, masugigi at mahaba na ang
mga pahayag ni Uwing hinggil sa mga mahalagang aral, kaalaman at karanasan sa

196

buhay. Naging kagiliw-giliw ng mga pagsagot ng mga kababayan tulad nina Minti
Agbay, Nick Baldemor, Ruben Cagayat at Fred Cagayat na sinamahan nina Sheila
Aseoche-Allenbach, Vina Sanders, magkapatid na Tony at Monching Abary, Teddy
Pagalanan, Edil Dalagan at mga kaanak na sina Arpi Baldemor, Margie BaldemorMarasigan at Nelda Baldemor-Bagabaldo. Pati ako ay nakiiti na rin.
Sa malawak at masugiging pagpapahayag ni Uwing hinggil sa kalinangan ng
bayan, napagtanto ko ang kahalagahan nito sa magiging kaalaman ng kasalukuyan
at susunod na Salin-lahi ng Paete. Ang kanyang mga tinurang bagay hinggil sa
kalinangan ng bayan ang magsisilbing patunay at laman sa waring pabalangkas
kong mga pahayag sa aking apat na aklat hinggil sa kasaysayan at kalinangan ng
bayan.
Sana ang aklat na ito ay magsilbing makabuluhang alaala ng aming
pagpapahalaga ni Uwing sa panahon ng pandemya na waring nagpahinto sa
masalimuot na buhay sa mundo, na sa aking pananaw ay tuwiran nang magbabago.
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Simbahan ng Paee circa 1880
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IKALAWANG BAHAGI

Sa aking maagang pagbangon sa umaga, nakagawian ko na ang maghintay sa
veranda ng bukang-liwayway. Sa gitna ng katahimikan at kadiliman sa aking
pagkakaupo, habang dumadampi sa aking mukha ang malamig na simoy ng
sariwang hangin, waring ang diwa ko’y hinuhuyong pailanglang…. Inuudyukan ang
puso sa paghabi ng tula na waring madaloy na sumasaging damdamin ng paglikha.
Naalaala ko si Ben Afuang, aking pumanaw ng katoto na dating kilalang
mamamahayag at patnugot ng pangunahing pahayagang Manila Times, Newsday
at Taliba. Wika niya. Nel, kapag may sumaging mahalagang diwa sa iyo, isulat mo
agad ito, sayang kapag nawala. At gayun nga ang aking ginawa. Naging
makabuluhang gawain ko ito ngayon panahon pandemya.
Nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa nahabi kong tula … taludtod ng
talinghaga… bunga ng pinagyamang diwa…biyaya ng Dakilang Lumikha.
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O, Ina ng Laging Saklolo
Pintakasi Ka ng mundo
Myerkules ang araw Mo
Dinggin ang samo sa Iyo.

Bawat tao’y may Karapatan
Lakip sa kanyang pagsilang
May buong laya at dangal
Biyayang dulot ng Maykapal

200

Payti ang bayan kong sinilangan
Pugad ng aking pangarap at dangal
Buhay ko’y sa kanya ay laan
Siya ang aking Inang Bayan

Bangon, unang gawa sa umaga
Hayag nito’y buhay at sigla
Tugon sa hamon ng pag-asa
Nang bukas maging sagana

Lait, nagagawa sa tingin
Kutya ay gaun din
Alipusta’y kailangan nang wikain
Ngunit ang tatlo’y di dapat gawin.

Hiwaga ng buhay ay kahanga-hanga
Nagaganap ito nang walang babala
Bawat paghinga’y may dulot na sigla
Pagkat gawa ito ng Poong Bathala.

Dumaratal ito nang dinapapansin
Bubungad nang buong paggiliw
Biyayang dulot na nagpapaigting
Ng gawang paglikhang buhay ang hayin.
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Masdan ang bulaklak na bagong bukadkad
Sa Araw sumabay sa kanyang pagsikat
Sa kanyang talulot na ubod ng timyas
Sariwang bango’y humahalimuyak.

Simoy ng hanging mula sa Silangan
Ginhawa ang dulot na walang kapantay
Dampi sa mukha’y pagbating Dalisay
Sa puso at diwa’y pamawi ng lumbay.

Dahon ng punong luntian ang kulay
Singaw na hiwagang pandugtong ng buhay
Sa mga sanga, bunga’y lilitaw
Bukas makalawa’y pagkaing tunay.

Patak ng ulan, may awit na taglay
Krystal nitong tubig, nagbibigay buhay
Lupang sasambot, bato’t ugat ang hahadlang
Uusbong ang gubat, bundok dadamitan.

Sa paanan nito’y batis ay bubukal
Aagos sa ilog, tungong karagatan
Tahanan kay lawak, puno rin ng buhay
Pagkaing sagana mula kalikasan.
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At sa himpapawid ibo’y naglipana
Hayop sa gubat, makikisalamuha
Kalikasang lahad sa mundo’y pinala
Singhiwagang tunay ng Poong Bathala.

Pasalamat sa Poong sa atin may Lalang
Sa bagong araw ng ating buhay
Sana’y maging lubos biyaya Niyang laan
Sa madlang tanang sa Kanya’y nananangan.

Huling araw ngayon ng buwang Agosto
Nang dahil sa salot, buhay ay nagulo
Manhid na ang diwa’t wari nang tuliro
Hangad na ginhawa’y malabo pang totoo.

Sa Inyo O, Poon kami’y sumasamo
Salot sa mundo’y Inyo nang ihinto
Gawang pagbabago inyo nang ituro
Nang buhay sa mundo’y muli nang lumago.

Mahal naming Ina, kami’y saklolohan
Sa Inyong kandili kami’y patnubayan
Ibuhos sa amin Inyong pagmamahal
Nang tao sa mundo sala’y pagsisihan.
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Salamat po Ina sa mga biyaya
Na aming natamo sa Inyong kalinga
Sa makapangyarihang Poong si Bathala
Kami’y pagpalain ng dakila N’yong awa.

Iba ang dating ng bulong
Malalim, madiin kung damhin
Mas tagos sa puso ang parating
Daig ang sigaw sa ibig sabihin.
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Setyembre
Anim na buwan na halos ang lumipas
Bansang Pilipinas sa salot nasadlak
Buong sansinukob nabaon sa hirap
Ginhawang asam wala pang liwanag.

Virus na Covid 19 sa Tsina nagmula
Sa siyudad ng Wuhan, pook ng pagtama
Dagling lumaganap sa ibat ibang bansa
Milyong nilikha dusa’y natamasa.

Samo namin sa Inyo, Dakilang Lumikha
Patnubayan man din mundong napinsala
Unang araw ng buwan, Inyo nang itala
Paghinto ng salot sana’y magsimula.

*** ***

Naranasan ko ang pagkakaingin
Gawang marangal may taglay na giting
Alaalang tunay ni Dada Mael sa akin
Pamanang lupa sa Ticdao, aking pagyamanin.
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Apat na hektaryang lupang kaingin
Sa apat niyang anak kanyang ibinilin
Tig-isang hektarya kanilang arugain
Nang bawat taon mayroong aanihin,

Kay ganda ng lupang kanyang kinaingin
Malawak na niyugan panutuong tanim
May palaisdaan, palayang gagawin
Nang sa araw- araw mayroong kakainin.

Krystal na tubig sa bukal nanggaling
Paagos sa bahay nang walang pagtigil
Saluno sa batis, may humong aliw-iw
Paliguang tunay na walang kahambing.

Munting Paraiso turing ko sa Ticdao
Na apat ding taon aking tinigilan
Pamintahang tanim aking pinagyaman
Ngunit kalikasa’y siyang humadlng

*** ***

.
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Maayos Niyang nilikha ang sansinukob
Sa iisang sala, lahat ay nalugmuk
Ngayon sa pandemya, mundo’y nakasubsob.

Bagong bayani ng mundo
Frontliners na totoo
Kalaban ay multo.

Maraming teyoriyang ikinalat
Nang gobyernong Tsina’y di mapahamak
Sakit dagli sa mundo’y kumalat
America, Europa, pati na Pilipinas.

Sa tindi ng sakit salot naging bansag
Convid 19 na ang naging tawag
Milyong tao ang nangapahamak
Pagkat walang gamut na panglabang hawak.
Quarantina paraaang isinagawa
Na ang pandemya’y bahagyang mapuksa
Habang ang antidote hinahanag, ginagawa
Ng mga medikong dalubhasa.
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Anim na buwan na, mabilis na lumipas
Sandaigdiga’y sa hirap nasadlak
Takbo ng buhay, nabago, nawasak
Pag-asang ginhawa’y wala pang liwanag.

Poong Bathala, Kayo ang may likha
Ng lahat ng bagay sa mabuti Ninyong awa
Kami’y pagpalain, ihulog ang Inyong awa
Nang buhay sa mundo’y mabalik ang tuwa.

*** ***

Bubungad sa iyong pabigla-bigla
Pagkakataong magkawang-gawa
Tugunan ito nang buong sigla
Sa Kanya ialay gawa sa kapuwa.

*** ***
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Matandang magbabalot minsan ay dumaan
Kabuktot sa dala, baskit na may laman
Sigaw na BALOT, waring nauutal
Nang siya’y matawag, tinda niya’y bilhan.

Huminto sa tapat, ako ay tiningnan
Waring sinasabi siya’y aking bilhan
Pera’y dinukot nang di ko malay
Saka nagwika, dalawa po, Ako’y bigyan.

Ngumiti sa akin, may kislap sa mata
Inabot ang ballot na mainit-init pa
At nang mabayaran, tumango pa siya
Nagpapasalamat sa kaunting grasya.

Kay simpleng gawang tulong sa matanda
Ngunit ang sukli’y sanlibong tuwa
Nadama sa puso sa pagtingala
Sa Kanya’y bumulong Salamat sa pala.

*** ***
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Frontliners sa trabaho’y nakatutok
Magdamag na di natutulog
Nang alagang maysakit ay magamot

Bagong mga bayani
Multong kalaba’y nais magapi
Nang baya’y walang ipagsisi

Tunay na dapat silang ipagbunyi
Sa hirap at pagodi sila’y nakangiti
Dakila’t dalisay ang kanilang silbi.

*** ***

Bakit ang mundo’y nagkakaganito
Sadya na kayang masama ang tao?
Parusa ba ito nang madla’y magbago?

*** ***

Mahirap kalaban ang multo
Di mawari ang paggalaw nito
Sandatang panugpo wala pang totoo.
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Gawad ay halik sa Sinta
Sa pagbangon sa umaga
Tanda ng pag-ibig sa kanya
Hanggang sa huling hininga.

*** ***

Araw ng Linggong kay ganda
Pahiwatig ay tunay na saya
May ngiti sa labi’t ningning ang mata
Tuwang Dalisay na galling sa Kanya.

*** ***

Nagpunta sa panderiya
Pan de sal ang nasa
Tindahan ay sara
Naunsyaming talaga.

*** ***
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BAKIT… salitang mapanuri
Sa sarili’y laging isangguni
Gawa’y malalaman kung tama o mali
Nang mapanuto buhay mong ari.

*** ***

Salitang Minsan...minsa'y pag-isipan
May badya itong makahulugan
Sa buhay ng tao, may dumaraan
Na magbabago ng kapalaran.

**** ****

Paano babangon ang mundo
Sa dusang kinasadlakan nito
Pag-asang liwanag di maanino
Walang magawang pagplaplano.

*** ***

Buhay sa mundo’y palaisipan
Laging winawari ang dapat tunguhan
Dunong ng sarili ang tanging gabayan
Sa wastong pagkilos na pananaligan.

214

*** ***
Sa aking pagtanda’y nagugulumihan
Sa karunungan aking nakamtan
Sa dinamiraming kaalaman
Sa paglilimi lang mauunawaan.

*** ***

Ano ang sukat sa pagkakaibigan
Kung ang batayan, sariling asam
Kapag ang nasa’y di na makamtan
Dagling maglalaho’t magkakahiwalayan.

*** ***

Paano na kaya ang magiging buhay
Sa panahong darating na walang pang linaw
Sinong kakatigang may kapangyarihan
Malibang ang Bathalang, Poong Maykapal.

*** ***
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Ngunit bakit salot sa ati’y dumatal
Anong pahiwatig, ibig ipaalam
Nagkulang ba tayo sa pananawagan
Sa bigat ng sala’y di tayo pakinggan?

*** ***

Anong dapat gawin tayong abang madla
Na sadlak sa dusa’t di bigyan ng awa
Manikluhod tayo’t samo ang kalinga
Manalig nang lubos sa Poong Bathala.

O, Inang Birheng Maria,
Kaarawan Ninyo’y aming ipagsaya
Diligin kami ng Inyong grasya
Kupkupin kami ng Inyong kalinga.

*** ***
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Sa Inyong awa’y maligtas kami
Sa pandemyang salot kami’y iwaksi
Lunas na hangad Inyo nang igawad
Sa dusa’y mahango at makaiwas.

Purihin Ka Ina, aming pintakasi
Sakdal Ka ng linis, ganda’y walang wangis
Punuin Mo kami ng grasya mong ibig
Sa sala’y hanguin, ibsan ng hinagpis.

*** ***

Inang mapagmahal, ikaw ang sandigan
Ng abang anak mong sa dusa’y nahimlay
Iahon mo kami sa hirap na taglay
Patnubayan kami, huwang mong iwalay.
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Naghihimagsik ang kalooban
Di magawa ang nasa isipan
Napipigilan ng katandaan
Lumipas na ang kakayahan.

*** ***
Pluma at papel na akin hawak
Pala ng diwa’y di maisulat
Sa Kanya’y magbunyi’t magpahayag
Papuri ng pasasalamat.

*** ***
Dakilang Ama. Aming Poon
Sa langit Kayo naroroon
Mata Ninyo’y sa amin ituon
Sa abang nilikahng sa dusa’y nabaon.

*** ***

Ama ang siyang haligi ng bahay
Sa kanya pamilya’y nananangan
Tinitingala’t tinutularan
Sa kanyang pakita ng kadakilaan.
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Bayang sinilangan, pugad ka ng pala
Sa iyong kandungan buhay nagsimula
Naukit sa diwa, iyong inadhika
Mga anak mo, sana’y madakila.
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Pandemyang Covid may ginawang aral
Sa takbo ng buhay sa mundong ibabaw
Waring sinadya ng Poong Maykapal
Ang tao’y bumalik sa mabuting asal.

Laking pagbabago nagawa nang pilit
Sa gawi ng madlang sa loho’y naakit
Mundo na magulo biglang tumahimik
Nang mmakaiwas sa malubhang sakit.

Natigil magparty, may dulot na ingay
Kantahan, sayawan at halakhakan
Tugtugang malakas walang pakundangan
Pati na ang arte ng pagyayabang.

Nawala na rin ang gawang mamasyal
Paggala ng kotse at ibang sasakyan
Tana’y napatigil pumirmi ng bahay
Mag-isip gumawa ng pakikinabangan.

Natutong magtipid, gastos ay iwasan
Magsinup ng pera, bukas paglaanan
Nawala ang gawing paganda sa katawan
Na kung tutuusin hindi kailangan.

221

Natutong magtanim ng mga halaman
Gulay na pangkain, halamang pambahay
Gumawa ng bagay na pagkakakitaan
Pantugtong na tunay sa pangangailangan.

Kahit pagsimba’y ipinagpaliban
Pagsamo sa Kanya’y pinag-iisahan
At sa matahimik na pagdarasal
Taos ang paghingi ng awa’t patnubay.

*** *** ***

Ngayong nagawa mo na ika 350 posting
Ipahintulot mo bagay kong napansin
Sa ganang akin, dapat ko itong banggitin
Bilang paghanga, sila ay purihin.

Sa dinamiraming mga tagahanga
Tagasubaybay na manga natala
May mga topnotchers na nagtiyaga
Pumuri sa iyo, tunay na humanga.
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Sa mga kasining, kapanalig na tunay
Si Al Perez di kayang pantayan
Si Alfred Roces paghanga’y tumuran
Si Fil de la Cruz, kumpareng sumabay.

Sa mga tagahanga’t tagasubaybay
Sina Lyn Gaerlan, Bluebell Bantigue’t Marv Rufino laging nandyan
Patrick Uy, JR Aldon Balde’t Arthur Casanova di nagpaiwan
Gayun din sina Boboy Yonzon at Jaime Torres na maaasahan.

Sa tiga-Payti, katotong tunay
Si Kliminti Agbay di mauunahan
Si Nick Baldemor laging sumasabay
Kaka, Enkel, pinsan ang tawagan.

Magkapatid na Tony at Mon Abary di nawawala
Katotong Ruben at Amamang Fred Cagayat na laging may sabat
Sina Sheila Aseoche-Allenbach at Arpi Baldemor na kaanak
At mag- kakang Nelda at Magie, kapusod mong wagas.

Sa kanilang lahat saludo ako
Tunay at tapat pagsubaybay sa iyo
Ngunit sino nga kaya ang di maantig
Sa ganda at galling ng iyong talino?
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Kay raming totoong mga pangalan
Na sadyang mahaba kung aking tuturan
Sa inyong lahat paumanahin ko’y laanan
Ng inyong unawa’t libong pagmamahal.

Sina Nel at Uwing

