TILAMSIK NG DIWA
KATHANG SINING NINA UWING AT NEL

ALAY SA MAGSASAKA AT PAMILYANG PILIPINO
PANGUNAHING OBRANG UKIT NI MANUEL D. BALDEMOR

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
IKALAWANG YUGTO

MAGKABALIKAT NA OBRANG SINING
NINA

MANUEL D. BALDEMOR AT CORNELIO T. AFRICANO

Hango sa mga Postings
Sa FACEBOOK
Sa Panahon ng Pandemya na Covid 19
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PAGHAHANDOG

Buong puso naming inihahandog ang aklat na ito
Sa aming mga matapat na tagasubaybay
Lalo na sa aming tatlong kababayan
Na sina
Clemente Agbay, Nick Baldemor at Vina Sanders
At sa aming dalawang kaibigan
Na sina
Rollie Yusi at Lyn Gaerlan
Na naging kasama namin tuwina sa simula nitong balikatan
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PASIMULA

Nang tumawag sa akin si Uwing hinggil sa kanyang ideya ng
paggawa ng aklat sa mga postings ng kanyang mga tulang may lakip na
obrang umaangkop sa tema ng tula , na akin namang tinugon din nang
patula, labis siyang namangha nang sabihin ko sa kanya na ito ay tapos
na. Kailangan na lamang nito ang nararapat na editing at ng naaangkop
na pabalat sa aklat. Ipinaliwanag ko sa kanya na ginawa ko ito upang may
maihayag akong tuwirang panukala sa paggawa ng aklat ayon sa nauna
niyang balak ng paggawa ng isang interactive na aklat ng kanyang mga
taga-subaybay. Sinabi kong ipakikita ko ito sa kanya matapos kong
maisagawa ang lahat na kailangan sa aklat.

Sige…. ang dagli niyang sagot na may dugtong na pasubali.
Hindi ito ang katapusan, bagkus simula lamang ng isa pang
panibagong aklat ng ating balikatan.

Hindi ako nakatanggi at nakapagsalita. Sumagi agad sa aking isip
ang pagkamalikhain ni Uwing. Hindi niya basta masasansala ang madaloy
na agos ng kanyang diwa sa paglikha. Batid ko rin na sadyang malalim
ang balon ng kanyang kaalaman at karanasan na mapagkakadluan ng
kanyang pagkamalikhain. Kayat naging isang malaking hamon sa akin ang
gagawin kong pagtugon sa kanya na hindi ko ring matatalikdan. May
kaalaman naman akong magagamit na mabuti kong natutunan sa
makatang-mandudulang si Frank G. Rivera na kapwa naming kababaya’t
kaibigan, nang panahong aking ginagawa ang ikalawang aklat ng Trilogy
ng mayamang kasaysayan at kalinangan ng aming bayang sinilangan.
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At bagamat sadyang malayo kong maihahalintulad ang balon ng
aking kaalaman at karanasan sa balon ni Uwing, pinagsikapan kong
mabuti na matugunan ang kanyang mga ginawang pahayag sa paghabi
ko ng tulang kasagutan sa porma ng Soneta, Tanaga, Diona at Dalit na
aking natutunan kay Frank.

Sana ang aklat naming ito ni Uwing ay maging makabuluhang
karagdagang patunay ng pagkamasining at pagkamalikhain ng mga anak
ng aming minamahal na inang-bayang PAETE.

N.B.

Soneta

-

Katangian ng mga Porma ng Tula

may labing-apat na taludtod sa malayang sukat; ang
dalawang huling taludtod ay silbing lagum ng tula.

Tanaga

-

may apat na taludtod ang bawat saknong sa malayang
sukat na tugmaan.

Diona

-

may tatlong taludtod ang bawat saknong at may
sukat na pipituhin ; anyo ng awit sa kasal.

Dalit

-

may apat na taludtod ang bawat saknong at may sukat
Na wawaluhin; anyo ng awit sa dasal at luksa.
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PANYO

Nang pinahiran ni Santa Veronica ang
duguang mukha ng Nazareno
Tatlong larawan ang lumabas sa panyo
Napaluha ang Inang Birheng Maria
nang ito ay makita
Unang himalang naganap bago ang
Panginoong Hesukristo ay ipako.
Ang panyo ay kapirasong telang parisukat
Pamunas ng pawis, luha, laway at himutok
Laging nakatago at handang maglingkod
Madalas isama sa lahat ng lakad.
Kung ikaw ay matikas na sabungero
Panyo ay laging nakatali sa noo
Nagiging panyo de mano na pahiran
ng pawis kung ang tinaling manok
Ay natalo o swerteng nag- champion.
Kadalasan ang mga babae ay
dalawa ang panyo
Una'y panakip sa bibig kung
tumatawa ng bungisngis
At ang pangalawa ay panyolitong mabango
Na binibitawan kung may sumusunod na
machong guwapo.
Pulang panyo ang ginamit na mga
Katipuneros
Laban sa mga manlulupig na dayuhan
Ipinagtanggol nila tayo nang buong tapang
Makamit lang natin ang ganap na kalayaan.
Panyo ng mga lola laging nasa dibdib
Nakabalisusong pera doon nakaipit
Binubuksan ang nakabuhol na panyo
Kapag ang mahal na apo ay lumapit
mahigpit na yakap at halik ang kapalit.
Babalik ka rin

351- Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano ( CTA )

Panyo ay sagisag ng pagmamahal
Pamahid ng Inang sa sanggol nagluwal
Sagot ng irog sa sintang hayi'y pagmamahal
Pamawi sa luhang tumulo sa tuwa at lumbay.
Panyo ni Ina sa dibdib ay kipkip
Pabaon sa akin na puno ng halik
Tangan ko palagi nang di mawaglit
Alaala ng kanyang lubos na pag-ibig.
Alaalang liwat ng pagmamahal
Sa panyo dinaan ng sintang minahal
Binalot ang pusong tigib ng lumbay
Basa ng luha na kanyang iniwan.

Panyo ng pag-ibig ang tanging alay
Pagsintang tunay, wagas at dalisay.
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PAGPAPATIRAPA

Ang pagpapatirapa ay bihirang
gamiting salita
Ito ay pagpapasalamat, pagpapakumbaba
o pagluhod na may paggalang
Lalo na kay Bathalang lumikha
Tayo dito sa lupa ay nakikiraan lamang
Kaya't buhay ay gamitin sa
tamang paraan.
Pagmasdan mo ang puno ng kawayan
Kapag tumaas na nang sukdulan
Kusa itong yuyuko sa lupa
Para may panibagong labong na uusbong.
Kahit ang isang munting butiki sa kisame
Kapag nadinig ang orasyon
hindi ito magtitiktok
Bagkus siya ay bababa sa lupa
At nagpapasalamat sa araw na dumaan.
Ang mga magsasaka kahit mahihirap
Kalabaw na katulong sa bukid
ay kanila ding pinaluluhod
Tanda rin ito nang pagpapatirapa sa Poon
Sa masaganang ani na kanyang handog.
Ngayong panahon ng salot na Covid19
Itiklop natin ang ating mga tuhod
At buong pamilya ay manalangin
Upang ang pandemyang nararanasan
ay kusa nang matapos,.
Babalik ka rin

352- Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano
Pagpapakumbaba akinģ samo
Na laging mamahay sa akin puso
Nang malapit sa Kanya ng buo
Ang diwa kong nagsasa- palalo.
Unang gawa ng pagpapari
Pagpapatirapa sa Kanyang kandili
Pagsamo ng awa, tulong ang hingi
Bendisyo'y igawad walang pasubali.
Payo ni Dada habang lumalaki
Pagpapakumbaba'y laging magawi
Huwag kalimutan ang pagsisilbi
Sa kapwa tao bago nang sarili.
Sa aking pagtanda'y minumuni-muni
Diwang natanim sa aking sarili
Anong kahulugan, gawang magsilbi
Buhay na hiram, ipagkakapuri?
Pagpapatirapa’t pagpapakumbaba
Aral Niyang tunay nakahanga-hanga.

•

Manuel Baldemor
Isang pinakamahalagang bahagi ng buhay, Ang magpakumbaba at
magpakatao
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H I G H S C H O O L ME M O R I E S

Kay tagal na rin naman ang pagkakahimpil
sa bahay dahilan sa lockdown
Ang maghalungkat ng mga larawan noong
high school ay kay sarap balikan
Mula first year hanggang high school
ay talaga namang kay inam
Yaon ang pasimula ng ating kapilyuhan.
Habang nakasalampak sa sahig at iniisaisa
Ang mga larawang kupas na nakaladlad
At may background pang mga awiting
Very sentimental from your fist love.
Ang slum book ay isa ring bahagi noon
Nang kabataan na may kakornihang taglay
At isang burdadong panyolitong nakaipit
Na may huyag-huyag pang mga bulaklak.
Ang mga kasamahang folk dancers noon
ay walang tulak kabigin sa kagandahan
Kahit yung crush ng bayan noon
ay kinupasan na rin nang panahon
Kaya't daanin nalang ang kumustahan
sa FB para hindi madismaya kung makita.
Ang perang naiipon ay kay daling magasta
Subalit ang mga tinipong retrato kahit
kupas na ay nagpapabata
At nagbibigay kasiyahan, sigla at alaala
Na walang katumbas na salapi o halaga.
Babalik ka rin

353-Manuel D.Baldemor
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Cornelio T. Africano

Buhay ng haiskul, mahalagang bahagi
Dito naimulat hamon sa sarili
Karunungang natamo, gabay sa pagpili
Tatahaking landas sa buhay na mithi.
Bagong karanasang naipaalam
Libong ligaya ang naramdaman
Pusong tahimik biglang pinukaw
Damdaming masidhing di mapigilan.
Kay rami ring uri sumagi sa isip
Na ibig gawing walang pasubali
Diwang mahimagsik pumiglas nang pilit
Bugso ng damdamin na ibig maghari.

Buhay- haiskul simula ng landas
Ng pakikibaka sa kinabukasan.
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M A P A G L A R O A N G T A D H AN A

Sadyang mapaglaro ang tadhana
Umiikot ang orasan at ang mundo
Na walang kasiguruhan ang takbo
Kapalaran ay hindi madidiktahan.
Kay raming mga pangyayari noon
Bago pa tayo nasakop ng mga Japon
Nagbabago ang guhit ng ating palad
Laging kaakibat ang saya at lungkot.
Nakatakda na ang pag-iisang dibdib
Nang matagal ng magsing-irog
Halos sa Linggo na sana idaraos
Digmaan ay sumambulat sa lahat.
Ang mga lalaking nasa husto nang gulang
Sapilitang pinahawak ng baril
Upang ipagtanggol ang sariling bayan
Mga bata at babae pinaakyat sa bundok.
Dumanak ang dugo at nasira ang bayan
Nagsaulap lahat ang mga pinangarap.
Marami ang nagkahiwalay, nagutom
nagkasakit at namatay
Paligid ay madilim kinahinatnan ay lumbay.
Ilang taon din ang lumipas bago nakalaya
Nakabangon ang bayan kahit minamalas
Hanap dito hanap doon ang mahal na
kasintahan, hanggang nawalan
Nang pag-asang inaasam-asam.
Panahon ay kay bilis nagbago ang lahat
Ang dating magkasintahan di na nagkita
Buhay naman nila at naging masaya
Kapiling naman ang sari-sariling pamilya.
Pagkaraan nang halos apatnapung-taon
Nagkita ang dalawa sa isang pagtitipon
Kumustahang may yakap at iyakan
Paligid ay naging kulay rosas hindi
na pinansin ang lahat na nakatingin.
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Hindi isang himala na pinagtagpong muli
Pareho nang ulila sa dating mga asawa
Ang mga naging anak nila ay nasa
maayos namang estado
Na lubos ding natuwa na may ganap
na pang-unawa.
Ang dalawang pamilya ay masayang
nagkasundo at nagplano
Na paghugpungin ang nagkahiwalay
na dalawang puso
Upang ang tumakip na maitim na ulap
ay mahawi
Hanggang sumilay ang bagong liwanag
Babalik ka rin 344- Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano
Buhay sa mundo ay makulay
Bawat isa ay may sariling daan
Na itinakda ng kapalaran
Sinusuong ng walang malay.
Kahit ano ang balakin
Kundi naiukol di ring sasaliw
Kahit anuman ang gawin
Sadyang tadhana ang pipigiĺ.
Pag-ìbig na mapaglaro
Galaw nito'y hindi biro
Si Kupido ang tuturo
Sa pagtusok ng palaso.
Gawang umibig
Tadhana ang may guhit

CTA

Rosas…nang maghayin ng pagmamahal
Rosas sa bawat anibersaryo ang alay
Rosas…nang sa kanya’y magpaalam
Rosas… simbolo ng pag-ibig na wagas.
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GINOONG SAN PEDRO

Bata ka pa lang lumaki ka na sa layaw
Daddy at Mommy mo abala sa negosyo
at sa maraming bagay
Sa kasambahay ka laging iniiwan
Kaya't sa harap ng telebisyon natuto ka
nang maraming kalokohan.
Habang lumalaki dati paring gawi
Subalit sa eskwela nawalan pa ng hilig
Barkada ang inatupag nagumon sa bisyo
Naging addict na pasaway pa sa mundo.
Minsan isang araw nasama sa rambulan
Sa kasawiang palad ikaw ay nasaksak
Nang nasa ICU hindi pa nagigising
Kaluluwa mo pala may interview kay
San Pedro.
Anak, bakit ka nagkaganyan ?
Kasalanan po itong lahat ng aking
mga magulang
Anak, sa tingin ko naman ay may
pag-asa ka pang magbago
Maraming salamat po Ginoong San Pedro
gabayan mo po ako.
Nang ikaw ay nagising nagulat ang lahat
Sa gilid ng higaan ay may isang aklat
Doon mo lang nakitang Daddy at Mommy
mo na umiiyak
Nang lumabas kayo ng hospital
may Bibliya kang hawak.
Babalik ka rin

357- Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano

Ating buhay ay mahiwaga
Misteryo na ito sa simula
Sinuman di maniniwala
Na ikaw pala ang sadyang likha.
Lumaki ka't tumanda
Tinahak mo nang sadya
Landas sa iyo'y ginawa
Tuparin ang tamang adhika.
Sa dulo ng iyong buhay
Masusi mong inalam
Buhay na nagdaan
Ikaw ba'y naging matagumpay?
Pagharap kay San Pedro
Mag-uulat ka nang husto.
Manuel Baldemor
Maganda ang tikada mo Nel, Sana hanggang may buhay pagsumikapang
maging tunay na tao, Pagdating kay San Pedro sa interview Pasado agad
ng husto.

Cornelio T. Africano

Nakaaantig kasi ng diwa ang pahayag mo kaya parang ibinulong agad sa
aking ang isasagot ko.
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KUROT SA LANZONES

Oktubre na ! Buwan ng maraming Fiesta
Alay sa Aba Ginoong Mariang Birhen
La Naval de Manila, Binondo's Sto. Rosario
Lady of Pillar in Sta. Cruz and Bataan at
marami pang iba sa ating mga kapuluan.
Oktubre ring naganap sa Bundok Humarap
Nang kuritin na may pinong pagpaisil
Ng Mahal na Birhen sa Paete
Ang bunga ng lanzones na lason.
Baiiiii Ina, napakatam-is po pala
Nang ito ay tikman ng taga Paete
Inuukit po lamang namin ang puno
At ang mga sanga ay panggatong
po lamang sa sinaing.
Bawa't buwig nitong prutas ay kandungan
Ng mga itim na langgam na nagkikirihan
Ito ang simbulo ng tunay na katam-isan
Na katulad ng ngiti ng mga kadalagahan.
Buwan nang tagputi o tag-pitas ngayon
May mga Lanzones Festival sa ibat ibang
dako at ukit takang mga gayak sa amin
Maraming Salamat Mahal naming Ina
sa mga biyayang aming natatanggap
Babalik ka rin

356-Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano

Oktubre, buwang tigib sa alaala
Nahan sa puso ko sa tuwina
Dulot, lubos na ligaya
Dama ng buong pagsinta.
Pista ng Mahal na Ina
Santo Rosario hayin sa Kanya
Bahagi ng mayamang kultura
Ng aming bayang sinisinta.
Tag-lanzones din ang buwan na ito
Kasama ni Dada sa Bukol ang tungo
Kaing-kaing bunga naputi ng husto
Biyayang dulot sa tam-is ay todo.
Hinahanap ko buhay na ito
Na naranasan nang bata pa ako.
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BALIKBAYAN

BALIK-UKIT

Ang aming bayan ay talagang napakaliit
Ipinangalan sa paet kaya naging Paete
Kang bumagyo at bumaha lalong lumiliit
Dahilan na ang lawa ng Laguna
ay namamaga sa tubig.
Nakakanlungan kami ng Bundok Humarap
Dito nanggagaling matatamis na lanzones
Kahoy Batikuling dito tumutubo at inuukit
Pagputol sabay tanim para paglipas
ng ilang taon mayroon muling gagawin.
Bayan ko'y binubuhay ng mga panaginip
Bawat silong ng bahay lalaki ang nag-uukit
Mga babae naman ang gumagawa ng taka
Hugis ay nagmumula sa sampung daliri.
Saan man makahayun ang mga taga-amin
Bitbit ay pang-ukit at mga panaginip
Kahit mga balat ng prutas , dahon
at yelong ubod ng lamig
Palamuli sa mga mesa sa barko at sa
mga magagarbong hotel.
Kung natapos na ang mga kontrata
Balikbayan at balik- ukit muli sa Paete
Mga imaheng Santo naman ang uukitin
Na taus-pusong iniaalay sa Diyos na
Siyang lumikha ng lahat.
Babalik ka rin

358-Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano

Larawang tunay ng hanapbuhay
Inihayag mo nang buong linaw
Sa munting bayang ating sinilangan
Pugad ng walang maliw nating pagmamahal.
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Masining na bayang maipagmamalaki
Kanyang mga anak malikhaing uri
Obrang ng kamay na kawili-wili
Hahangaang tunay walang pasubali.
Tatlong siglo nang naipamalas
Kanyang kasiningang walang kupas
Sandaigdigan humangang matikas
Mariano Madrinan nagtanghal ng gilas.

Bayan ng PAETE naukit nang lubos
Larangan ng Sining na kalugod-lugod.

Manuel Baldemor
Tadhana ang umukit sa ating bayan kaya’t ito ay mahalin , alagaan at
igalang. Kay Sarap Ang May Sariling Bayan
Nick Baldemor
Naka ka touched ang ninyong tula ni Toto Nel at Kaka gawa ng ako ay
unang mag abroad sa Guam 1970 ang aking bitbit bitbit na hand carry sa
eroplano ay kahon ng pangukit (wala pang metal detector noon kaya
lusot yong pangukit) at hangga ngayon after 50 years ay
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napapakinabangan ko pa at sumasali sa mga woodcarving competition sa
Guam at California, kaya tamang lahat ang mga tinuran ni Insan Owing
mahalin natin ang ating bayan sapagkat dito napanday ang ating
karanasan.
Manuel Baldemor

So touching reply insan Nick

Clemente Valdivia Agbay
BAina baleng bale naubusan ako ng sasabihin sa makabagbag damdamin
na sinulat nitong tatlo kong Katoto... Basta bayan ng Paete mahal na
mahal natin yan... Dyan tayo lumaki, nagkaisip at siguradong nagamoy
limpi noon kabataan natin... sana pagkatapos ng pandemya e magkitakita
uli tayong apat at magsalosalo tayo sa pagkain ng MINANOK,
PINANIKI, BIBINGKANG HIPON at paborito nating BIRINGHE...
ipaubaya na natin ke Kaka yon mga Totong. At ke Enkel na isa ng
Amerikano ipagluluto kita ng PALATOK at SINAING SA GATA...
Ipanalangin natin na magkatotoo e2... sa darating na araw... sa Tatlong
Krus ang ating venue... lahat ng nagamoy LIMPI noon araw e kasali
kayo dahil lahat e sagot ni Kaka at Enkel hahaha
Nick Baldemor
Salamant pangkin Kiliminti napaluha ako tumulo uhog sa sinulat mo
pero napasigaw naman ako sa tuwa gawa ng ipagluluto mo ako ng
PALATOK.
Clemente Valdivia Agbay
Dapat magpalakas ka dahil ikaw ang bibida sa ginagawang estorya ni
Kaka at siguradong papayag yon bibidang babayi pag nalaman na ikaw
ang magiging kapartner... maging sino man sya
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Cornelio T. Africano
Great idea, Katotong Minti...para maka-in at matuto ako ng inyong
usluan. Nakasama ko rin naman si Nick nang magsakristan kami kina
Frs. Perry at Grundtner. Dalidalian niya ang pag-uwi matapos ang
Covid...baka di na makahakbang sa May Krus pag natagalan. Nick...
may picture ako ni Fr. Perry sa timeline ko....over 90 na siya pero
malakas pa. Nauna pa sina APA at Miguel sa kanya.
Rollie Yusi
just an idea. Puwede na kayong apat mag show sa Galerie Y. The new
“CUATRO AMIGOS” A series of paintings, sculptures, poems and
parables.
Title of Show “ THE PAETE PHENOMENON”
Applause please!!!
Clemente Valdivia Agbay

Dami ko tawa ah

Cornelio T. Africano
Salamat Rollie....magandang idea...nababago...kausapin mo si Manny,
siya ang pasimuno nito. Kaya lang.. nasa California si Nick...galing din
siyang umukit...matandang dugo sa amin..mga lahing Baldemor.
Rollie Yusi

Excited ako

Nick Baldemor
Wow Maam Rollie great idea sana matuloy excited din ako
makasamang muli etong mga bulastog kong katoto, by the way
nkarating na ako sa Gallery Y 10 yrs ago.

28

AB A G I N O O N G M A R I A

Unang araw ng Oktubre
Tayo'y magbihis na
Pupunta tayo sa simbahan
Mga bulaklak ay ating iaalay
Sa minamahal nating Ina
Aba Ginoong Maria
Ating ipanalangin na tayo'y
Laging gabayan sa tuwituwi na
Para sa pagsapit ng Pasko
Tayong lahat ay masaya.

Babalik ka rin

359-Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano

Purihin Ka, mahal naming Ina
Sa Inyong kandili kami'y may pag-asa
Nananalig sa Iyong patnubay at grasya
At laging kasama habang kami'y may hininga.
Salamat po sa mga biyaya
Na aming natamo sa inyong kalinga
Gabayan kami nang di mariwara
Sa buhay na ito na puno ng sigwa.
Kami po'y basbasan sa bawat sandali
Sa mundong itong ipamamalagi
Yakapin Mo kami, ilayo sa pighati
At makasama Ka sa buhay na maluwalhati.

Ina naming mahal, sakluluhan kami
Sa pandemiyang nananatili. Amen.
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PA N A G I N I P A T P A N G A R A P

Ayon sa Banal na kasulatan
Karamihang pagyayari ay ibinatay
sa panaginip
Ang kasaganaan at tag-gutom sa Ehipto
At ang pagsilang ng Sanggol
sa Bethlehem.
Napakaraming kahulugan ng panaginip
May nagsasabing ito ay kabaliktaran
ng katotohanan
Pero kung ikaw ay isang alagad ng sining
Kahit tulog ka man o nakamulat laging
nangangarap ng gising.
Kung wala kang panaginip
wala ka namang mararating
Kailangan ang determinasyon, disiplina
dugo, sipag at tiyaga
Magtiwala sa Diyos, sarili at sa kapuwa
upang makamtan mo angmga pangarap.
Makakabuti bago ka matulog ay magdasal
Ganoon din sa paggising ay magpasalamat
Lahat tayo'y nakikiraan lang dito sa lupa
nang mga pangarap
Ang tunay na katotohanan ay naroon sa piling ng Ama sa kalualhatian.

Babalik ka rin

361-Manuel D. Baldemor

32

33

Cornelio T. Africano

Kung mangarap ka't magising
Ano ang iyong narating
Nakita mo'y madilim
Sino ang dapat sisihin?
Bùhay sa mundo'y gawa natin
Lahat nailaang dapat gawin
Kailangang kumayod nang marating
Pangarap na mithiin.
Hamon ng sarili'y harapin
Labanan ang ibig sumupil
Panaginip di mararating
Kapag sumuko at tumigil.

Tagumpay sa buhay
Puhunan ay laban.

PAGBABASA ANG TANGING PAG-ASA

Hanggang Oktubre a singko
Ang buwan ng mga Guro
Hirap man sila dahil sa pandemic
Nariyan pa rin sila at nagtuturo

34

Wala pa ring internet sa bukid
Kaya't kahit sa balugbog ng kalabaw
Ay magbasa at mag-aral
Nariyan ang tangging pag-asa
Upang matuto at guminhawa.

Babalik ka rin
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Saan nakatago ang yaman sa mundo
Lahat ay naisulat sa libro
Hanapin, basahin mo nang husto
Ika'y lubos na matututo.
Kapag nabasa na't nalaman
Kailangang munihin nang tunay
Wariin mabuti't pag-aralan
Kanilang pagkakaugnayan.
Sa pagtanto ng karunungan
Ang paggawa'y kailangan
Sa resulta matutuklasan
Ang ninasang kaalaman.

Ang paglikha ang patunay
Ng yaman ng kaalaman.
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ANG ITLOG

Laging pinagtatalunan kung sino
Ang unang lumabas
Manok o ang itlog ?
Paulit -ulit na tanong
Paulit -ulit din ang sagot
Manok, itlog, itlog, manok
Manok, manok, paano ka ba ginawa?
Siempre, kahig, porma, tuka, kurokutok
Putak,sampa, segundo tapos !
Paglabas itlog.
Pampalakas ng tuhod.
Babalik ka rin
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Mahalaga ang itlog
Buhay ang nasa loob
Sa tao man o hayop
Iingatan nang lubos.
Unang porma ng buhay
Inaalagaang tunay
Puno ng pagmamahal
Ligaya nang maluwal.
Hindi dapat salingin
Bagkus pakamahalin
Buhay na nahihimbing
Tuwang dulot hintayin.
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S I S A M A AT S I K U W A N

Nakipisan si Sama kay Kuwan
kahit hindi pa kasal
Naging maayos at masaya ang
kanilang pagsasama.
Kung pupunta si Kuwan sa bukid
Kadalasa'y kasama si Sama
Kahit na samakalawa pa uli ang punta
Sasama nang sasama si Sama.
Samantala lingid sa kanilang kaalaman
Ang mga tsismosa naiinggit sa pagsasama
Yung magkasama, ano kaya lagi ang
ginagawa sa bukid?
Ah, siguradong nagkukuwanan lagi doon
Siempre alam mo naman sa Kuwan
Lagi yang kuwan na kuwan di ba?
Nang malaman ang tsismis sa magkasama
Sumama ang loob ni Sama
At gusto na niyang bumalik sa Samar
Samakatuwid sabi ni Kuwan
Saman-saman lang yun o singaw ng dila
Sama ka sa akin bukas pupuntahan natin
ang mga tsismosa
Magkasama tayong kakanta ng
SamaVerde, awitin ito ni Padre Damaso.

Babalik ka rin
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Sama ng loob, mali
Na di wastong ugali
Ano ang naging sanhi
Gawang pagkakamali.
Walang sisisihin
Mahirap aminin
Masamang damdamin
Hindi dapat gawin.
Bakit nangyayari
Nang walang pasubali
Gawaing di mabuti
Na ipagsisisi ?
Manang kasalanang
Taglay sa pagsilang
Si Eva ang dahilan
Kasama si Adan.
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HANGIN NG BUHAY

Nang ilabas tayo sa sinapupunan
At nalanghap ang sariwang hangin
Ang unang uha natin
Nag-awitan ang mga Anghel.
Nagsimula lang ito sa palipad- hangin
Saka nagtapat ng pag-ibig
ang mahal mong tatay sa nanay
Hiningang malalim mula sa puso
Tumunog ang organo sa simbahan.
Ang laruan mong saranggola
Humalik sa ulap at langit
Naging kulay ginto ang palayan
Mula sa hanging palay-palay.
Hangin din ang nilalanghap
Ng mga isda sa ilalim ng dagat
Hindi gagalaw ang layag
Kung walang hanging Habagat
at Amihan.
Ating enerhiya sa kaunlaran
Hangin din ang nagpapagalaw
Upang ang ating mga kalakal
Ay makatulong sa sambayanan.
Dapat talagang pangalagaan
Ang kalinisan ng kapaligiran
At tayo'y magpasalamat sa Maykapal
Sa hanging Kanyang alay.

Babalik ka rin

364-Manuel D. Baldemor

42

43

Cornelio T. Africano

Di siya nakikita
Ngunit labis na dama
Lagi siyang kasama
Sa hirap at ginhawa.
Kapag di na marama
Daigdig mo'y gunaw na
Lumisang walang sigla
Buhay, muling kinanya.
Di mo rin Siya kita
Na sa 'yo'y kumalinga
Damhin mo ang ginhawa
S'yang Hangin mong kasama.
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SAGRADONG PAPEL
Inukit nang kidlat sa bato
Ang sampung utos ng Diyos
Mga sagradong kasulatan
Tungkol sa ibat-ibang relihiyon
Ay isinulat sa papel.
Magmula pa noong panahong una
Ang mga taga Ehipto
Ay isinulat ang kasaysayan
Sa papel papiro
At ang mga intsik
Papel de Tsino ang ginamit.
Ang mga ninuno natin
Nagsulat ng Babaylan
Sa balat ng kawayan
At sa hindi maburang marka
Ginawang tattoo sa katawan.
Lahat na uri nang kasulatan
Testamento sa batas, lupa
Pera, kasal at baptismo
Papel din ang ginamit.
Mga liham ng pag-ibig
At mga tula na nagmula
Sa puso, damdamin at diwa
Isinulat ang lahat sa papel.
Subalit ang lahat ng ito
Ay tayo rin ang bumabago
Mga perang pilak at papel
Ipinapalit natin ay plastik
Mga pahayagang diyaryo
Nasa social media nang lahat
Parang papel de liha na tayo
Na siyang bumubura.
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Babalik pa kaya ang mga
Saranggolang papel ?
Hinahanap-hanap ko pa rin
Ang maglaro ng bangkang papel.
Babalik ka rin
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Mahalagang papel binabaliwala
Patunay ng banal napanunumpa
Kasamientong turing nawalang bisa
Kapag ang puso ay nangagsawa.
Bakit ganito ay nangyayari
Na sa simula ay sweety-sweety
Init bang nadama, tuluyang napawi
Di napagyaman, sa iba nawili ?
Sinumpaang papel sadyang mahalaga
Na nagpapatunay, banal na pagsinta
Hanggang kamatayan bibigyang halaga
Salitang binigkas, inako sa Kanya.
•

Clemente Valdivia Agbay
ang gaganda ng inyong pahayag mga Katoto... Mabuhay kayo mga Katoto.
Nick Baldemor
Magagandang tula at kapupulutan mo ng aral katulad ng may kanya kanya palang tawag
diyan ang alaman ko lamang ay Manila Paper at Papel de Hapon .
Rico H. Lascano

Ang ganda!

Manuel Baldemor Salamat kasining Rico
tayo

Mas maganda kapag magkakasama muli

Teo Antonio
Sa gunita ko na lamang sinisilip/ang nagdaang anong bilis na umalis. ,(Para sa iyo pre,)
Manuel Baldemor
Maraming Salamat kaibigang Teo, Basta't nanggaling saiyo ginaganahan ako
aking idolo
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ANG PITAKA

Isang pambulsang lagayan ng salapi
Kapirasong katad na kumikintab
Sa kabubunot at kasusoli sa bulsa
Masahol pa sa asawa na laging
kasama sa bawat sandali.
Pitaka rin ang sumusubok
Kung ikaw ay malakas ang pagtitimpi
Kapag mayroon kang extra money
Bawasan lang nang kaunti
Ihulog mo ito sa bangko
para hindi ka gugutumin.
Pwede naman talaga na kumapal
Ang wallet dahil sa mga plastic
May credit card na pang- swipes
Kung may galit ka sa kaka-shopping ni Mrs.
Mahirap makaupo ng pantay
Kung ang pitaka ay punong-puno
Halata namang walang pera
Kapag ang wallet ay naka-nganga.
Kung masipag ka at may tiyaga
Laging puno ng pera ang pitaka
Madali itong ninipis , kung ikaw
Lagi ang taya sa mga makukunat mong kabarkada.
May hihigit pa bang kasiyahan
Kung ang pitaka mo ay laging may laman
Na may mga nakaipit pang
Retrato ng mga mahal sa buhay ?
Babalik ka rin
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48

49

Cornelio T. Africano

Pitaka ang may alam
Sa takbo nitong buhay
Ng may-aring may taglay.
Biglang puno't kumapal
Maraming nailaman
Sweldong pinaghirapan,
Sa bahay naibsan
Ninipis ang laman
Sa Misis ang bigay.
Natira'y nakalaan
Gastusin sa araw-araw
Malimit pang magkulang.
Anak, may kailangan
Ama ang tatakbuhan
Pitaka'y walang laman.
Itinago'y kukunin
Nakaipit nang lihim
Nang anak pasiyahin.
Pitaka'y nakatupad
Sumasaksi nang tapat
Buhay na nalahad.
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KUNDIMAN NG BASI AT LAMBANOG

Ang alak ay masarap at laging hinahanap
Pampasigla ng katawan at ang loob
ay pinalalakas.
Ang Basi ay hindi nagmula sa Basilan
Ito ay inuming pampagana ng mga
Ilocanong tunay
Na nagmula sa katas ng tubo at inilalagay
Sa damahuwana o tapayang sinauna.
Sa sarap ng lasa naging makasaysayan
Nang kontrolin ang kalakalan noon
Kaya nagkaroon nang Basi Rebulosyon.
Ayon sa mga matatanda, kapag ang
Panganay na anak ay lalaki ay isinilang
Ang Basi sa tapayan ay ibinabaon
Sa ilalim ng hagdanan.
Ito ay huhukayin kapag ang lalaki
Ay nasa hustong gulang na at ikakasal
Sagradong inuman at kainan ang
Magaganap sa buong kanayunan.
Huwag na huwag kang magbibiro
Sa mga taga Quezon
Batiin mo lang ng kaunti
Sasabihin agad sa iyo, pumarini ka
at tayo ay magbabarik.
Nakahanda na agad ang mala kristal
Na kulay ng Lambanog
Ito ay alak din na galing sa niyog
Una ay tuba, kapag niluto ay Lambanog.
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Kung nasarapan kang tumagay
Lambada ang iyong maisasayaw
Sa paikot-ikot ng iyong bewang
Lahat silay magpapalakpakan.
May kasabihan pa ang mga Quezonian
"Hindi n baleng tumagal ang hawak
sa suso, huwag lamang sa iisang
kopita na Lambanog na pinaiikot"
Iinumin itong pabigla na patingala
Sabay sabi ng "Napakasarap naman ireh"
At sasalinan ang kopita ng bago
Para sa susunod na tatagay.
Bukas na bukas din kahit may hangover
Babalikan ang pinag barikan
Upang hanapin ang pustiso
Na nalaglag sa tagayan.

Babalik ka rin
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Basi at Lambanog
Alak na matunog
Sa bansang hinog
Sa kulturang maka-irog.
Basi ng Ilokano
Nanggaling sa tubo
May ugaling itinuro
Sinusunod nang husto.
Lambanog ay tuba
Katas na sariwa
Sa niyog nagmula
Pinawis nang sadya.
Mga pagdiriwang
Hindi nawawalan
Alak na inilaan
Nang lahat masiyahan.
Alak na katutubo
Sa diwa'y napuno
Ugaling Pilipino
Sa madla ay turo.
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ANG SILYA
Noong bata ka pa tawag sa iyo ay bangkito
Timbani ang naging nickname mo sa Paete
Bangko o Silya ka na nang nagbinata
Rolling Chair naman ng ika'y nagka-edad.
Bangkitong kikitong-kitong
nang nilagyan ng gulong
Mga batang malilikot ikaw ay pinagugulong
Nang naipit si bunso , panganay sinabon
Ginawa ka tuloy tapakan ng
barbero at kusinerong pandak.
Timbani sa Paete cute na upuan
Malaking pakinababang sa mga
naghihingutuhan
Hinlog ay nakakatulog dahil sa kaliitan
Sa gabi naman pangkalang ng sasakyan.
Maginoong silya palamuti sa Batasan
Sa Senado naman gamit sa Open Forum
Kapag may balitaktakan at may tinatanong
ang mga makukulit na Senador
Ang nanginginig na pawisang akusado
ay tuluyang nababalentong.
Super Class ka na talaga nang
naging Rolling Chair
Ang Bossing at sekretarya doon naglaLoving loving
Nang nabuking ni Mrs. hinambalos
ng computer
Na lockdown sa bahay ang Bossing
gamit ay tumbatumba instead of
Rolling Chair.
Babalik ka rin
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Kay sining ng Silya
Lakip ang iyong obra
Simbolo ng may kaya
Umugit sa kasama.
Sa kanya nauupo
Ginoong namumuno
Gawaing magturo
Aral na matino.
Silya ang kapanalig
Ng tumandang nananalig
Mapabuti ang hilig
Salin-lahing nagmamasid.
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MAKAHULUGANG KINDAT
Minsan hindi pansin ang dalawang
Kilay na itin sa mukha natin
Kasabay din sa pagtanda
Dahil tinutubuan din ng uban.
Wala itong ibidensiya
Kung kumindat ng isa o dalawa
Oo man o hindi nasa kanya
Ang huling pagpapasiya.
Kahit pa sa pangliligaw
Ang pagkindat ay may kahulugan
Kindat din ang ibabalik
Parehong haharap sa altar.
Kapag gumulat ang mata ni nanay
Na kasama pati kilay
Batang makulit at pasaway
Hihinto sa kalikutan.
Ang Mamang hugis linta ang kilay
Sa komisyong 10 % ay yumayaman
Milyon milyon ang kinikita sa kindatan
Sa mga palpakis na konstraksiyon.
Isang kindat din ang katapat
Mula sa isang bala na pinaputok
Humandusay si Mr. Kilay
Sangsaglit siya'y nasa pahayagan.

Babalik ka rin
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Kindat...lengua ng kilay
Galaw, makahulugan
Agad nauunawaan.

Kindat, lihim na salitaan
Malalim ang kahulugan
Daig, wikang nabitawan.

Gamit ng magsing-irog
Inang sa anak nag-uutos
Sa gawain di ipatatalos.

Ngunit kindat di maikilos
Pagsamo sa Kanya nang taos
Sa halip kilay iyuyuko nang lubos.
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IRING-ING NG BIYOLIN

Kinahiligan ko ring gumawa
Ng instrumentong pang musika
Pero ang instrumento ay walang
hilig sa akin
Kaya't naghanap na lang ako ng
Kontsa, isang makapal na kabibe
Hugis tribuson at hinipan ko
Sa dalampasigan
Ito ang pinakamatandang
Instrumentong pang musika.
Biyolin ang hilig kong gawin
Subalit walang hilig sa akin
Kaya nagpaukit na lang ako
Kay Amang Poling Cachola
Sa Paete Laguna.
Hindi pa rin ako mapalagay
Kaya't sa isa kong paglalakbay
Pinuntahan ko ang Ciudad
Cremona sa Italya
Ang bayan ni Antonio
Stravari ( 1644- 1737)
Pinakapamusong manggagawa
Ng biyolin sa buong Europa.
Ibang-ibang kasiyahan ang nadama
Nang makita ko ang mga mag-uukit
Na kabataang Italyano na gumagawa
Ng biyolin, isang karanasang
Hinding-hindi malilimutan.
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Magpahanggang ngayon
Napapahinto pa rin ako
Kapag nakarinig nang iring-ing
Ng biyolin, kung may panahon pa
Gagawa ako kahit isa.
Babalik ka rin
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Musika...wika ng kaluluwa
Himig nito'y ligaya
Sa pusong may dusa.
Papuri't pagsamong pahatid sa Kanya
Sa bagwis ng hangin kinipkip, dinala
Awit ng anghel, dinig sa tuwina.
Musika ang daloy sa aming dugo
Angka'y nakilala naging matipuno
Ngunit sa akin, nahan sa puso.
Buhay, masaya dahil sa Musika
Balma sa kirot dulot ng pandemya
Himig nito, hatid ay pag-asa.
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HALAGA NG ORAS AT PERA

Nang isilang ka sa mundo
Pasimula na ng oras mo
Walang kapalit na halaga ang
Bigay sa ng mga magulang mo.
Oras at pera ang ginugol sa iyo
Para mag-aral ka at matuto
At kung matapos ka na
Ibalik mo sa kanila ang iyong
malasakit at kalinga.
Ilaan ang oras sa paghahanap buhay
Pera ay kusang darating mula sa
Sipag at tiyaga na itinuro sa iyo
Ng nagmamahal na magulang.
Oras ay kay bilis umikot
At itoy hindi na makababalik
Kaya't pagsumikapang ito
Ay hindi magsabula at mawala.
Ang perang inipon ay kayang bilangin
Subalit ang mga oras hindi alam
kung kailan pa darating
Oras ay ginto, pera kay daling gastahin.
Bigyan mo naman nang oras
Na dalawin ang iyong mga magulang
Hindi naman pera ang kailangan nila
Kundi ang iyong kalinga at pagmamahal.
Babalik ka rin 371- Manuel D. Baldemo
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Minsang pagdalaw noon ko sa iyo
Pagkakaibigan nati'y bago pang totoo
Dekada otsenta nangyari ito
Sa bagong atelier na katatayo mo.
Habang naghihintay ng iyong paglapit
Agad kong napansin card na nakadikit
Poste'y nilapitan, binasa ang message
Oras na ginto, paksang nabanggit.
Sumagi sa isip ang ibig sabihin
Kahalagahang ibig banggitiin
Tunay na gabay, panuntunan man din
Sa iyong paggawa, likhain ang turing.
Isinulat agad impresyong nadama
Sa isang sanaysay nang maipasama
Sa.Paetenian newsletter nating binabasa
Tuwing ikalawang buwan, ipinapadala.
At sa buong panahon nating pagsasama
Hindi ka nagbago sa pagpapahalaga
Sa panuntunang iyong itinalaga
Sa sarili't buhay na iyong pinala.
Tunay na ginto, oras na pinagyaman
Na sa iyo'y dulot, sagana't tagumpay
Buhay mo'y ginawang makabuluhan
Dakilang papuri sa Poong Maykapal.

66
•

Domingo Bombio
Kalingat pagmamahal ang katumbas mong ialay
pagkaraang ikaw ay kanilang mailagay sa magandang buhay
wag kalimutan hirap sakit ng iyong magulang
kung kaya ikaw naman ang hiling niya wag syang kalimutan
paminsan-minsan iyo syang pasyalan sa minsang pagdalaw.

Manuel Baldemor
Tumutula na ang kaeskwela ko sa UST College of Fine Arts
MABUHAY KA! ·

Clemente Valdivia Agbay
Ang aga kong naging Makata sa pagkaganda gadang tula ng aking
mga Katoto...

Nick Baldemor
Ang inyong mga tula ay laging may kaakibat na magandang aral sa
buhay.
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S I M A N G O T C O N T ES T

Ang kalabaw na nakasimangot
Kadalasa'y sumusuwag.
Kapag papaliguan ang kambing
Nakasimangot na kakaribot.
Kung magtatanim na nakasimangot
Aanihin mo rin ay simangot.
Kung nakatulog ka na nakasimangot
Araw mo ay papangit pagkagising.
Kung masama ang anyo
Huwag sumimangot
Itago ang lungkot
At ngumiti ng matamis.
Ang simangutan mo ay yung
Manliligaw mong pangit.
Mapapangiti ka kapag ang laging
Nakasimangot ay pangit.
Maraming mapapangiti
Sa simangutan contest.
Ang taong nakangiti kung
Nakaburol ay nakakatakot
Nakakatawa pa kung nakasimangot.

Babalik ka rin
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Anong maisasagot sa nakasimangot ?
Simulan natin sa Hindot.. dyaski...kuyukot
Lintik,, ngiawa...putris..puniti, dalbog...
Lahat may galit din ang balik.
Tawagin na lang natin sina Tagko, Amon,
Abu -Adan, Paknit, Tsitsi-imamao at David....
Mawawala ang ismid...simangot mapapahid
Ngiti ang kapalit.

69

MISTER KALIMOT

Hindi malilimutan ang mga palo noon
ni Nanay para tumino at hindi pasaway.
Hindi malilimutan ang paglalakad
Sa pilapil kasama si Tatay at si kalabaw.
Kalimutan ng lahat dalawin huwag
lamang ang mahal na magulang.
Kapag ang inahing manok ay nakalimot
Hindi makakalilim sa kanyang mga sisiw.
Kung nalilimutan na ang pangalan nj Mrs.
Tawagin na lang, Honey, Darleng o Mahal.
Kalimutan ng lahat , huwag lang si Mrs.
Nasaan ? Nguso ang ituro, Yun !
nagsa- shopping.
Kadalasa'y ang utang nalilimutan
Kapag ikaw ang nagpautang
hinding-hindi malilimutan.
Laging nalilimutan ang salamin
sa mata, kahit suot-suot na.
Utang ni Enkel kay Pedro nang ilang
taon hindi malimutan ni Pedro
Binayaran din naman, sobra sobra pa
Yun ang ikinamatay ni Pedro.

Babalik ka rin
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Malimutin bansag sa akin
Mula bata'y akin nang napansin
Pati si Ina, tuwirang inamin
Ang sa akalang pagka malimutin.
Totoo nga kaya bintang sa akin
Babala tuwina sa akin ay turing
Ngunit sa sarli'y mahirap tanggapin
Pagkat alam ko dapat kong amakin.
Mahirap aminin tunay na dahilan
Bakit mga bagay ay nalilimutan
Sarili mo lamang ang nakakaalam
At kinikimkim ang dapat tandaan.
Sino nga kaya ang di malimutin
Sa bagay na ayaw mo ng alamin
Iwaglit sa isip, pusong may panimdim
Dalisay na tuwa siyang paghariin.
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Nick Baldemor
Wow Toto Nel ang galing, ang hindi ko malilimutan ay ng huli
tayong magkita sa bahay ni Sonia Adea Paelmo sa Marikina
kasama ko si Ben Afuang nood tayo ng boxing ni Mike Tyson at
Evander Holyfield doon inupakan ng kagat sa teynga ni Tyson…
Clemente Valdivia Agbay
Ibang klase humugot ng tula si Katotong Nel... sarap tulain at
saktong sakto sa dila ng Makata... indayog ng tula ay talagang
napaka SWENA. Tuloy uloy lng Toto.
Cornelio T. Africano
Salamat Nick at Minti...dahil sa inyo, madali akong nakahahabi ng
tula. Sabi ko nga kay Uwing, madaloy ang diwa mula sa alaala
natin sa bayang pinagmulan.
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SA KAARAWAN MO MAHAL NA BIRHEN

Ang araw ay sumaya
Nang tamis na ligaya.
Malaking kapangyarihan
Nitong Trinidad na mahal
Siyang nagtanim nang Rosal
Tribunal ng kaawaan
Sa ganitong kamahalan
Birhe'y sambahi't luhuran.
Aming utang Inang tunay
Ang pag-ibig mong mataman
Kaya po handa nanaman
Bating kapakumbabaan
Ang Ave, ipagdiwang
Wikang pang-alis
Nang lumbay.
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O, Inang sakdal linis at ganda
Sa Inyo'y hayin ay pagsinta
Purihin Ka't idambana
Sa puso nami't kaluluwa.
Kalinga Mo'y igawad
Sa mga anak Mong nasadlak
Sa dusa't sakit na laganap
Mundo'y tigib na sa hirap.
O, Birheng maawain
Kami'y Inyong pagpalain
Sa Inyong kandili'y kupkupin
Samo nami'y Inyong dinggin.
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LAHAT MAY PAGBABAGO
Mundo at tayo ay umiikot
Kapalaran nga ay may gulong
Kahit panahon paiba-iba
Kanina mainit ngayon umuulan.
Katulad din ng isip ng tao
Pabago-bago , kanina Oo
Bigla na lang ngayon Hindi
Ganoon din ang ihip ng hangin.
Katawan din natin dati'y
Pang romansa at may abs pa
Mag- unlimited rice lang lagi
At masasarap na ulam
bilbil mag-aalsahan.
Mas petmalu ang mga chikas
Kapag edad desi- siete
Kutis ay malambot-makinis
Katawan ay seksing-seksi.
Nang mag-asawa si Babes
Biglang nawala sa porma
Kung kumilos daig si Darna
Laba, linis, luto at plantsa.
Isang anakan lang
Ang dating seksing katawan
Kabarkads ay nagulangtang
Hugis garapon na at tapayan.
Kung kukunin na sila nang maaga
Dahil sa problema at katabataan
Siempre ang sagot nila sa iyo
Nag- eenjoy pa sa buhay, Di Ba ?
Babalik ka rin

374-Manuel D. Baldemor

77

78

Cornelio T. Africano
Lahat ng bagay, may pagbabago
May natural, may gawa ng tao
Di napipigil paggawa nito
Lakad ito ng buhay sa mundo.

Kapag natural ang pagbabago
Walang magagawa kundi sumaludo
Masama man o wasto
Siya ang may takda nito.

Ngunit kapag tao ang may gawa
Ano ba ang dahilan ng paggawa
Ayon ba ito sa gawaing tama
Hindi sa pangsariling nasa ?

Nakabubuti, nakasasama
Kung pamantaya'y sadyang tama
Bungay' sinusukat , may hatol sa gumawa
Di maikukubli, gawaing masama.
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Pagharap sa salamin
Sa sarili'y nakatingin
Budhi'y uusigin
Ang pagka salarin.

Clemente Valdivia Agbay
Basta akda niToto Nel at ni Kaka siguradong tutulain ko....
Manuel Baldemor
May plano kami ni Nel sa Paete
na tutula

lkaw ang aming

Pangbungad

Cornelio T. Africano
Tumpak !
Clemente Valdivia Agbay
Antayin na lang natin si Enkel... siya ang manunula ni Mr.
Cajumban noon araw... sa loob sya ng takba nagprapraktis.
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MAGKAKAMBAL ANG LUHA AT LUHO

May luha at galak
Nang ikaw ay isinilang
Maluho ang handaan
Nang ikaw ay bininyagan.
Pawis at luha
Parehong maalat
Luho at tuwa
Mapapaiyak ka sa galak.
Kapag may luho
May luhang papatak
Kapag may luha sa sipag
May luhong naghihintay.
Bakit may luha ka sa mata?
Lugpo sa dami ng utang
Bakit, maluho ang pamilya?
Sumobra sa yabang.
Bakit tumutulo ang luha ?
Humihingi ng tawad
Bakit nakaluhod?
Nagpapasalamat sa Diyos.
Bakit gusto mo pang mabuhay ?
Para masunod naman ang luho
Bakit gusto mo nang mamatay?
Para wala nang papatak na luha.
Babalik ka rin

375- Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano

Bakit may luha sa galak
Di ba luha'y pahiwatig ay hirap
Sa sakit na dinanas
Sa pagluwal ng anak ?

Bakit ang luho'y may luhang taglay
Sa sandali nang pagbibigay
Sa anak na minamahal
Sa gitna ng buhay na may lumbay ?

Misteryong larawang hayag ng Ina
Dalisay na galak na nadarama
Sa sintang anak na galing sa kanya
Bunga ng pag-ibig, ubod ng mahalaga.

SALAMAT PO INA.
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TAGUBILIN SA ANAK

Ikaw ang bunga ng aming pagmamahalan
Ipinagkaloob ka sa amin ng Maykapal
Gagabayan ka namin at tuturuan
Upang maging mabuti kang mamamayan.
Titiisin lahat ang init at lamig sa bukid
At kung kulang pa, makikipagsapalaran
Kami sa ibang bansa para kumita
Matupad lang namin ang misyon sa buhay.
Ikaw ang aming bagong pag-asa upang
Mapaghugpong ang ngayon at bukas
Tagubilin namin sa iyo anak
Maging tunay na Filipino na may
mabuting pagkatao.

Babalik ka rin

376- Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano
Tanging mithi ng magulang sa anak
Ang bukas niya'y maging ganap
Sa sarili niyang gawa't sikap
Maging marangal, noo'y nakataas.
Ngalan nila'y maitanghal
May puri at dangal
Maging nilang yaman
Sa buhay na hiram.
Tunay na adhika, buhay sa daigdig
Matulad sa Kanya sa lahat ng ibig
Siya ang tuunan, di iwawaglit
Sa lahat ng nasang ibig na manaig.
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LUZVIMINDA

Iisang ugat ang ating pinanggalingan
Magkakapatid tayo sa lahat ng bagay
Hindi man tayo nagkikita araw-araw
LUZVIMINDA ang ating kapuluan.
Kulay nati'y kayumanggi at iisang lahi
Naging ibat-iba ang ating mga salita
Magkakabungkos pa rin tayong lahat
Sa kultura, sining at kalinangan.
Huwag nating putulin ang ugat
Anumang relihiyon at prinsipyo
Mapag-uusapan ito ng mahinahon
Upang tumibay ang tulay kapayapaan.
Katulad din ito ng ibat-ibang puno
Hindi ito basta-basta maibubuhal
Gaano man kalakas ang bagyo
Dahil magkakayakap ang mga ugat
Sa ilalim ng puno.
Babalik ka rin

377- Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano

Isang kumpol ng pulo
Sa dakong Silangan tumubo
Tatlong bahaging namuno
Luzviminda kang buo.
Sa ganda'y walang kawagis
Perlas kang sakdak kinis
Bituin kang nangingislap
Nagsasabog ng liwanag.
Sa yaman ng kalikasan
Hangganan ay walang hanggan
Bukal kang igiban
Buhay na walang uhaw.
Sa pagkakawatak ng mga pulo
Mga mamamayan, kay raming nabuo
Kultura at wikang sariling tumubo
Ngunit iisa lang ang tibok ng puso.
Banyaga’y na ingit, nagnasang manakop
Nagpilit sakupin, kanyahin ng lubos
Ngunit mga anak dugo’y ibinuhos
Bansang Pilipinas,ayaw ipasakop.
Biyaya ka ni Bathala
Sa amin ay ibinigay
Buhay namin sa'yo'y alay
Ika'y bayan naming mahal.
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Lyn Gaerlan
Sobrang ganda ng mga kulay at inyong mensahe, maestro
Ramon Abary
I ran out of superlatives to describe you and your artworks katoto.
Manuel Baldemor
Lalong ginaganahan sa iyong mga pahayag katoto
MABUHAY ANG PILIPINAS
Nick Baldemor
Isa na naman obra na pagkaganda ganda at tulang kapupulutan ng
aral.
Novena Sander
Nick, Dalawa lang tayo dito sa Sacramento na taga-Paete (468,000
population) kaya huwag mo akong aawayin. Isusumbong kita sa
Kaka Owing ko.
•

Manuel Baldemor
Kay sarap ng may sariling bayang uuwian.
MABUHAY ANG PILIPINAS
Clemente Valdivia Agbay
Super ganda na naman ang makulay na painting ni Kaka... at ang
aral ng tula pina pangalawahan ko si Enkel sa kanyang papuri.
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Al Perez

Ganda idol many

Ernesto Cadayona Baldemor
Insan Owing, you again painted in colorful and vivid images the
CULTURAL diversity of our motherland from APARRI to JOLO
You're really an inborn artist not only in painting, but in STORY
TELLING, congratulations Insan Owing, pride of our little town
…
Manuel Baldemor
We have to love our country. This is the only one we've got.
Mabuhay ang Pilipinas
Arthur P. Casanova
Napakagandang obra!
Manuel Baldemor
Itaas natin lagi ang antas ng pagka Filipino
Rolly B. Mercado
Galing mo naman kaibigan … masiglang mga kulay
Manuel Baldemor
MaramingSalamat kasining Rolly Nasa puso at diwa

90

ISANG TULA NA HINDI PLASTIK
Isa kang organikong materyales
Sintetiko na nilikha ng Agham
Hinubog ka sa napakaraming bagay
Plastik kang gamit ng sangkatauhan.
Maayos at ikaw ay kapakipakinabang
Lalo na sa paraang katamtaman
Subalit kung ikaw ay susobrahan
Kaya mong lipulin ang buong bayan.
Napagbuntunan ka nang galit
Noong kasagsagan ng bagyong Ondoy
Kinamuhian ka na parang salot
Lagusan ng tubig, bumara daw ay ikaw.
Nasalanta ang lahat sa dulot ng baha
Ipinagbawal ka na halos sumpain
Papel ang ipinalit sa mga bag at supot
Kaunting ambon lang lusaw na agad.
Ngayong panahon naman ng Covid
Sapilitan namang magmaskara ng plastik
Kontra sa mga bahin at singa ng iba
Magsuot ng plastik para safe na safe.
Tanungin kaya natin ang ating sarili
Kasalanan kaya ito ng plastik o tao?
Sa kawalan ng disiplina at kapabayaan
Tayo rin ang sumira ng magandang
Kalikasan at kapaligiran.
Babalik ka rin

378- Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano
Bakit nagamit ang salitang plastik
Sa galaw o kilos na huwad
Pahiwatig ba nito'y baliktad
Sa tunay na dapat isaad?
Kay raming gawa sa plastik
Tunay na naging kapalit
Sa bagay na di na maibalik
Bunga ng di tamang paggamit.
Dunong ng tao'y di maisulit
Sa Kanyang likhang marikit
Kahit gawa'y kaakit-akit
Mariing tawag ay Plastik!
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KUNDIMAN NOON AT NGAYON

May mga araw na gusto kong balikan
Ang maglakad na yapak o nakapaa
Sa putikan, lupa o kaya'y damuhan
Madadama ko pa, lumipas na kabataan.
Sa wari ko ngayon, balat ay di na matibay
Ibang- iba noon nang bilad pa sa araw
At patakbo- takbo sa malawas na kogonan
Ngayon konting gudlis lang ng damo
ay nasusugatan.
Tubig na pumapatak na nagmula sa langit
Naiinom pa sa munti kong mga palad
Patak lang ngayon ng ambon sa bunbunan
Kay daling magkasinat o magkalagnat,
Kung gabi noon at nakahiga sa damuhan
Bulalakaw ay hinihintay sa pagpatak
Kahit may kadatig na kapre o tikbalang
Hindi natatakot dahil silay mga kaibigan.
Huni ng bato- bato at mga kuliglig noon
Alam ko kung sino ang sintunado't hindi
Dahil may tutuloy at hihinto sa pag-awit
Sa katanghaliang tapat pamandin.
Ang mga ibong tagak na nagliliparan
Masasalamin ang kaputian sa tubigan
Ngayong kapag ako'y humarap sa salamin
Gusto kong bumalik sa paraisong bukid.
Babalik ka rin

379-Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano

Kung hindi man kita masilayan
Ikaw sa puso ko'y nahan
Taghoy na di mapigilan
Dagundong ng puso'y ramdam.
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Malaong kahapo'y nanariwa
Sa 'yong kandungan nagunita
Pagsintang wagas na sinanla
Sa kundimang awit natala.

Sa pag-iisa ikaw ang hanap
Diwang maligalig sa lumbay nasadlak
Katahimika'y naging mailap
Dusa ang kapiling,pusong naghihirap.

Sa iyong piling dama ang ligaya
May ngiti sa labi sa tuwi-tuwina
Manining ang tingin, may kislap ang mata
Larawan ng tuwa, mahirap ipinta.

Kay hirap mawalay sa sintang mahal
Bukal ng ligayang nagbibigay buhay
Pugad ng ginhawa ang kanyang kandugan
Buhay ay langit na walang kapantay.
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Manuel Baldemor
Mas lalong ganado ka kapatd na Nel
Kapag ganito ang tema

Clemente Valdivia Agbay
Napakaririkit ng inyong mga Tula Katotong Nel at Idolong Kaka...
agang aga nyo akong ginawang makata... saktong sakto sa dila ko
ang bawat katagang inyong akda.

Cornelio T. Africano
Wow, Minti....isa ka na ring makata...iba talaga kapag puso mo't
diwa, bayan nati'y nasa gunita.
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HANEP NA PANDEMYA
Sapilitan tayong napapundo
sa loob ng ating tahanan
Lahat na dating kinagawian
Ay naparam at ang karamihan
May agam-agam at nangalumbay.
Ngayon itong Bagong Normal
Malaking aral ang ating natutunan
Karamihan ay naging gardener
Sa paso at sa may bakuran.
Ang mga simbahan noon kung Linggo
Puno ng tao pero yung iba ay di seryoso
Ngayon may mga mini altar na sa bahay
Buong pamilya'y taimtim na nagdarasal.
Ayuda man o hindi mula sa Baranggay
Tatay, nanay at mga anak, natutong
Magluto at magtipid sa araw-araw
Pero paminsan- minsan may food
delivery pero wala nang Eat as you can.
Napurnada rin ang mahilig sa zumba
Patiktok-tiktok nalang mag-isa
Kahit tuta at mga kuting nagka disiplina
Sa mga social distancing.
Ang Querida Mia na laging pinapandaw
Namuti narin ang mga mata sa kahihintay
Wala na kasing excuse sa orig na tunay
Na may urgent meeting na pupuntahan.
Sa dami ng sales ngayon kahit 80% off
Biyaheng fly now pay later wa effect narin
Kahit mag-Malling at mag-Skating
Wala kang audience na papansin.
Communication business ngayon
Limpak-limpak kung kumita
Sangkaterbang reklamo sa serbisyo
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Hanggang Quiapo ang pila, wala lang...
Tuloy-tuloy ang ligaya nila.
Babalik ka rin

380- Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano
ARAL NG PANDEMYA

Pandemyang Covid may ginawang aral
Sa takbo ng buhay sa mundong ibabaw
Waring sinadya ng Poong Maykapal
Nang tao’y bumalik sa mabuting asal.

Laking pagbabago nagawa nang pilit
Sa gawi ng madlang sa luho’y naakit
Mundo na magulo biglang natahimik
Nang makaiwas sa malalang sakit.

Natigil mag- party 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 napatgil, pumirmi ng bahay
Nag-isip gumawa ng pakikinabangan.
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Natutong magtipid, gastos ay iwasan
Magtabi ng pera, bukas paglaanan
Nawala rin ang luhong hilig sa katawan
Na kung tutuusin hindi kailangan,

Natutong magtanim ng mga halaman
Gulay na pangsahog, halamang pambahay
Gumawa ng bagay na pagkakakitaan
Pangtugtong na tunay sa pangangailangan.
Kahit pagsamba’y naipagbawal
Pagsamo sa Kanya’y naging taos naman
At sa pag-iisa’y tahimik, tahimik magdasal
Paghingi ng awa’t lubos na patnubay.

Christine Babao

Love this,

Manuel Baldemor

Thank you
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SALAMIM

Ikaw nga yata ang irog kong hinahanap
Kung mawala sa piling ako ay may kulang
Paano na ako makakabasa at makakasulat
Minsan nga suot ka na, miss parin kita.
Alam ko na hindi mo ako iiwan
Ako pa nga ang laging nakakaiwan
Kaya't nagdudumaling balikan ka
Dahil aninag lang ang nakikita.
Hindi ako nasisilaw sa tindi ng sinag-araw
Kahit sa dilim ayaw mong ako'y mangapa
Pasensya ka na kung lagi kitang nauupuan
Wala kang sama ng loob kahit palitan.
Sa buong maghapon kita'y laging kapiling
Hindi lang mayakap sa gabing malamig
Pero sa aking pagdilat at pagbangon
Ikaw pa rin ang una at huling hinahanap.
Babalik ka rin

381- Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano

Doce anyos pa lang nagsalamin na
Sa malayo'y malabo na tingin ng mata
At sa pagtanda'y sakit lumala pa
Sa kilos at gawa mahirap talaga.
Limang dekada na nagsasalamin
Naging maayos naman ang pagtingin
Sa kakapalit grado ng salamin
Labo ng mata'y di na napansin.
Ngunit isang araw habang nagdradrive
Lakas ng ulan waring nagpahirap
Salami'y inalis tumuon nang tapat
Tingin ay nagbago naging maliwanag.
At mula noon di na gumamit
Salami'y nalagay natabi nang pilit
Liwanag ng tingin sadyang nanumbalik
Tingin sa sarili'y tunay na't malinis.

Sa pagtunghay ko sa salamin ng buhay
Ako ba'y nagbago, sa dapat kalagyan?

Manuel Baldemor
Kay sarap salaminin ang nakaraan
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SIMPONIYA NG TUBIG

Nagmumula ka sa
Pusali ng Langit
Unti-unti kang luminis
Hanggang naging batis
Batis na dumaloy na nakasama
Ang mga hipong natutulog
Tubig ay tumuloy sa sapa
Sa paanyaya ng mga
Boneless na dulong
Sapang nabulabog ng mga
Batang naliligo
Naghudhuran ng libag
Lumabo ang tubig
Kalabaw na namamaybay
Sa gilid ng sapa ay
Napalundag sa tubig
Sa hapdi ng kagat
Nang naglilihing hantik
Ang maskuladong kalabaw
Ay bumara sa sapa
Ang naipong tubig
Naging isang ilog
Ilog ay tumuloy
Sa uhaw na lawa
Nag Pista ang bayan
Nang dumami ang isda.

Babalik ka rin

382- Manuel D. Baldemor
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Tubig ay buhay
Nagmula sa ulan
Sinipsip ng lupa
Batis ay bumukal.
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Dumaloy na krystal
Humantong sa batisan
Pamatig ng uhaw
Balanang may lumbay.

Ginhawa ang dulot
Sa patak ng ulan
Bata'y nagagalak
Sa pagtatampisaw.

Bundok na luntian
Pahiwatig ay buhay
Tahanang tunay
Hayop at halaman.

Ilog umuuwi
Sa karagatan
Puno ng isda
Pandugtong sa buhay.
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Tubig ay yaman
Na dapat ingatan
Biyayang tunay
Dulot ng Maykapal.

Clemente Valdivia Agbay
Walandyo... napakagaling talaga ninyo ni Kaka... agang aga na
naman ninyo akong pinatula
Rollie Yusi
Natawa naman ako sa boneless dulong at naglilihing hantik.
Parang balong malalim ang pinanggagalingan ng iyong henyo.
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KUWADRO NG BUHAY

Paano kaya maisasalarawan
Ang mukha sa madekorasyong
Kuwadro ng buhay na inukit
Mula sa kamay ng tadhana?
Kung marami kang nagawang
Kabutihan sa kapuwa
Kuwadro ng buhay mo
Ang magiging huwaran.
Sa ilang mga pulitikong manhid
Sobra naman ang mga alalay
Lahat sila ay may dalang trapo
Pamunas sa putik at pawis
sa mukha ni Bossing.
Ang lahat naman ay may
Kanya-kanyang dungis sa mukha
Ito ay mapaparam kung ang
Pagkatao mo ay tapat sa bayan.
May mga taong taus-puso kung
Maglingkod sa sambayanan
Hindi na kailangan pa ang
Kuwadrong batayan sa mga
serbisyong niyang inilalaan.

Babalik ka rin

383- Manuel D. Baaldemor
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Cornelio T. Africano

Puso ko'y waring ayaw nang tumibok
Sa pagkalugami at sama ng loob
Bayang sinisinta, mutyang iniirog
Sa dusa ay sadlak, pag-asa'y nalugmok

Mga namumuno nangakong maglingkod
Gawang pangsarili, atupag mangloob
Kaban ng bayan sadyang kinurakot
Sumpa'y tinalikdan, nang walang himutok.

Bayang humahalal sa pera nasilaw
Sa kunting biyaya, dangal nabayaran
Mga institusyon di na manindigan
Sa tumpak na asal na dapat gampanan.
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May pag-asa pa kaya akong aasahan
Sa kasalukuyang uri ng pamahalaan
Tanging dalagin ko sa Poong Maykapal
Bayang sinilangan sana'y patnubayan.

•

Nick Baldemor
Galing ng pagka banat mo sa tula Insan at sana makonsyensa
yong mga pulitikong tinamaan.

Manuel Baldemor
Kailangan pa bang ilagay sa kuwadro ang mga mukha nila?
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SI INA ? SI NANAY ? SI MOMMY ?

Wala nang hihigit pa kaganda
Sa ugali at larawan ng isang lna
Kahit hindi mo ilagay sa kuwadro
Walang tatalo sa kanya.
Noong siya'y nag-asawa
Lumisan na sa tunay na magulang
Apelyido niya ay napalitan
Ipinalit ay sa Padre de Pamilya.
Kahit na ang mga anak
Na karugtong ng pusod niya
Mga pangalang isinusulat
Ay halaw din sa Ama.
Ina parin ang naghahanda
Nang pagkain sa araw-araw
Laba, linis at plantsa, habang
Iniuugoy ang bunso sa duyan.
Si lna parin ang unang guro
Na nagtuturo ng magandang asal
Hindi rin makatulog, kung ang
Anak ay may karamdaman.
Kaya't maginoong Mister
Huwag magtampong kulangot
Kapag dumating na sa bahay ang
Mga anak, unang hanap si Nanay.

Babalik ka rin

384-Manuel D. Baldemor
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Cornelio T. Africano

Nakayukyok ang Ina
Sa sanggol na sinta
Nais niyang madama
Pintig ng puso, init ng hininga.

Iiisud nang bahagya
Ilalapit nang may luha
Hahagkan ng taimtim
Sanggol na nahihimbing.
Panyo’y idadampi
Sa pawis na lumalagkit
Sa nuong sadyang kinis
Nang kulisap di madikit.
Kamay niya’y itatapik
Sa sanggol na nakapikit
Sa pag-inat o pag-ingit
Na di malay ang paghibik.
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Sa biglang pag-iyak
Kinakandong kaagad
Iheheleng yakap-yakap
May awit pang ihahayag.

Larawan ng pagmamahal
Eksenang dapat videohan
Nang makita balang araw
Pag-arugang ibinigay.
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DAKILANG AMA

Parang si Saint Joseph
Gawa lang ng gawa nang gawa
Walang tigil sa pagkakarpintero
Kaya bihirang makasama sa retrato.
Ang mga Ama natin
Hindi nangungurot o namamalo
Nanghahambalos lang
Kung napuno na sa galit.
Bihira magsalita, nagiisip muna
Bago siya kumilos at gumawa
Para lahat nang gagawin
Ay siguradong tama.
Ang pagka-maginoo niya
Bayan muna bago iba
Pero sinisiguro niyang lagi
Puno ang bigasan at may
Bubong ang pamilya.

Babalik ka rin

385-Manuel D. Baldemor
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•

Cornelio T. Africano
Nagkaroon ako ng dalawang Ama
Ang una'y hagya kong nakilala
Kay saklap na alaala iniwan niya
Sa dagling pagpanaw nang ako'y bata pa.

Sa banig ng sakit nakaratay siya
Sa ospital nang siya'y binisita
Hatid sa libingan huling nakita
Napawi ang mukha sa alaala.

Nang sa elementarya muling nagka-Ama
Siya ang nakilalang tunay na Ama
Ginampanan niya ang pagka-Ama
Magkapatid kaming kanyang inaruga.

Si Ama, Hino , tunay kong Ama
Si Ama, Luis, pumalit sa kanya
Ama kong tunay silang dalawa
Tulad ni San Jose, sa Kanya kumalinga.
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Salamat po sa Inyo aking mga Ama
Buhay ko'y ganap sa inyong kalinga
Kayo ang nagmulat ng pagiging Ama
Sa bawat nilalang sa ami'y nasanla.

Clemente Valdivia Agbay
Toto Nel.. Karirikit na nmn ng tikada mo tungkol sa mga
ama... Naalala ko tuloy ang dakila kong ama...
Rollie Yusi
Kung may pagkakataon at gusto mong basahin ang nobela ni
Honoré de Balzac “ Père Goriot” (english version of course).,
tugmang tugma ang iyong tula. Palahaw ako ng iyak ng
natapos ko. Awang awa ako kay papang Gorio.
Manuel Baldemor
Akala ng marami bale wala ang Ama pero sa totoo lang siya
ang giya( guide). Sana mabasa ko rin ang sinulat ng Frances
na si Balsac.Siguradong ang luha ko'y Balzac na babagsak
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MAGANDANG ASAL

Hinding- hindi ka tatanda
Habang nagtuturo ka
Sa mga bata
Diyan ka pa rin matututo
Dahil kasiyahan ang dulot
At hindi problema.
Nararapat lang habang
Bata pa ang mga anak
Wastong asal ang ituro
Para sa paglaki nila
Hindi magiging pasaway
Dahil nasa kanila
Ang bagong pag-asa
Ng ating Bayan.

Babalik ka rin

386- Manuel D. Baldemor
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Magandang asal turo ng magulang
Sa mga anak tunay nilang mahal
Kahit ang akala kinagagalitan
Magulang sa anak laging may pangaral.
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Laging tagubilin ng mahal kong Ina
Magpakabait ka sa tuwi-tuwina
Tanging pamana sa inyong dalawa
Iniwan sa atin ng Inyong Ama.

Aming pagkain sa araw-araw
Aral ni Ina sa bawat hapunan
At sa pagtulog kasama sa dasal
Ang pagkamabait at mabuting asal.

Gayun din ang bilin ng aming tanda
Buhay sa grasya magiging sagana
Yan ang tanging yamang mapapala
Pagtalima sa Kanya na puno ng awa.

Mahirap sundin mga tagubilin
Kanilang pamanang iniwan sa atin
Ngunit ang buhay ay magniningning
Kung kanilang aral ating tutupdin.
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Ano ang gawad ating hihintayin
Sa pagtalima sa bilin sa atin
Buhay maluwalhati sikaping hangarin
Na Kanyang pangakong sa atin ay hayin.

Manuel Baldemor
Lagi tayong kagahin sa lahat ng hayin kaya nararapat sundin ang
kanilang mga tagubilin.

Clemente Valdivia Agbay
Kya nga tayo mababait katoto... noon panahon natin... mabibilang lang
ang mga pasaway... Lahat tayo mapagmahal at masunurin sa magandang
asal na itinuturo sa atin ni Ama at ni Ina... Kaya nga siguro pinagpala ka
Kaka, si Katotong Nel, sama na rin kami ni Enkel.

Manuel Baldemor
Ang kaibahan lang ay sumobra ang gandang lalaki kaya lalong bumait
kayo ni Enkel
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Nick Baldemor
Nasa pangaral ng magulang at pagpili ng mabait na kaibigan, kaya tayo
ay simula bata pa ay lagi ng magkasama alam natin hindi ipapahamak
ang bawat isa, kaya nga kayo ang pinili kong maging katoto.

Manuel Baldemor
Kapag pumarini ka dito sa atin insan lagi kang dulog sa hayin sa lahat ng
kakainin, isang tagubilin yan na susundin namin ni katotong Kliminti.
Gawanang ikaw ay mahal sa amin.
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K A N D I LA
Hindi ka kandikandilaan
Na isang damong ligaw
Na tumutubo sa gilid
Ng batalan.
Tunay kang kandila na pang-ilaw
Sa landas ng aming dinadaanan
May mitsa ka sa pinakagitna
Na kumakandili at may kalinga
sa aming buhay.
Ikaw ang saksi sa mula't mula pa
Kasalan, binyagan hanggang kamatayan
Nagkakasaulian lang kung
Hindi na maayos ang samahan.
Naging biktima na ang
Alitaptap nang dumikit
Ang pakpak niya sa liwanag
Kayat di na pantay ang paglipad.
Pinayuhan niya ang kaibigang
Gamo-gamo na lumayo ng bahagya
Sa paglipad sa kandila upang
Hindi masunog ang cute nyang mukha.
Ang pobreng gamo-gamo sinunod
Ang payo ni Alitaptap kaya't napadikit
Sa dingding, sa malas naging
Fine dining ng butiki na nasa dilim.
Kapag nag-brownout pakiingatan
Ang nakasinding kandila
Kung napalapit ang apoy sa kulambo
Magliliyab ang buong bahay.
Kapos kapalaran
Ang huling bendisyon ay sa harap
Ng altar at kasama pa rin
Ang kandila sa huling hantungan.
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Manuel Baldemor
Babalik ka rin
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Cornelio T. Africano

Kandila...mahalagang bahagi sa ating buhay
Pista ng Candelaria aking kapanganakan
Sa Mahal na Ina ako inialay
Nang mapanuto ang aking buhay.

Tulad ng iyong mga tinuran
Kandila'y sangkap sa kabanalan
Tanglaw sa binyag, kumpil, kasal
Maging sa oras ng kamatayan.

Kandila'y simbulo ng liwanag
Nang ating diwa'y mamulat
Sa Kanya na nagsiwalat
Kaluwalhatian nati'y maging ganap.
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DAKILANG KAIBIGAN

Kay sarap ng may isang tunay
At tapat na kaibigan
Minsan ito'y higit pa sa kapatid
Kamag-anak o sa maybahay.
May mga ilang bagay
Na hindi mo agad masabi
Kahit sa sariling magulang
Sa kaibigan muna ipinapaalam.
Kabahagi mo siya sa kasayahan
Kalungkutan,kagalasan at katahimikan
Malayo man siya o malapit
Pusod ninyo ay magkarugtong.
Kapag ang kaibigan ay nawala
Katulad mo ay isang bangka
Na naiwan ng alon sa lungkot
Sa tuyong dalampasigan.
Subalit kapag bumalik ang tubig
At malakas na alon ng buhay
Kahit pumalaot ang bangka sa dagat
Wala kang pangamba at alinlangan.
Kaya't ang nararapat ituring mong
Mga tunay at tapat na kaibigan
Magulang, kapatid , anak at maybahay
Laging manalig sa Diyos na lumikha
Siya ang pinaka Dakilang Kaibigan.

Babalik ka rin
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Cornelio T. Africano

May mga uri ang kaibigan
Sa aking buhay nalaman
Kung sino ang tunay
Panahon ang nakakaalam.
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Kaibigan kang ituturing
Kung nakilala ka sa 'yong piging
Nakasalamuha't nakipansin
Kabahagi ng 'yong giting.
Kaibigan ka sa samahan
Mula sa inyong kamusmusan
Kasiyahang pinagsaluhan
Nang panahong nakaraan.
Kaibigan ka sa paggawa
Habang kapwa'y may nahita
Mababaon sa gunita
Kapag ganansya’y nawala.
Kaibigang kang tunay
Kung ang mithii'y dalisay
Buhay niya sa 'yo'y laan
Walang sukling hinihintay.

Alfredo Cagayat
Tunay yan katoto. Kaya bagama’t marami tayong kaibigan pero
merong kaibigan na pinaka... kaya may tinatawag tayong BFF.
Pero ang totoo, masaya na akong mapabilang sa iyong mga katoto.
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Nick Baldemor
Ang mabuting kaibigan ay yong walang halong pagkukunwari,
masaya sa iyong tagumpay at kasama mo rin sa dalamhati kapag
ikaw ay napalugami.
Clemente Valdivia Agbay
Si Enkel bihirang makisali sa usapan pero pagbiglang
sumalikwat... e kitang kita ang talino at kalevel na rin ni Toto Nel
at Kaka.
Manuel Baldemor
Parang FPJ talaga, tahimik pero pagbumunot mabilis
Manuel Baldemor
Lumalalim lalo ang iyong mga pahayag insan. Medyo bumabalik
ang iyong mga matulaing salita
Nick Baldemor
Ha ha ha pinatawa ,mo ako Insan, kung alaman mo lamang inabot
ako ng siyam siyam sa pag katha nay-an hindi katulad ninyo ni
Toto Nel in pronto kung dumali nandiyan agad agad.
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K A H A P O N, B U K A S AT N G A Y O N.

Saan kaya napunta ang aking kahapon?
Ang aking nakaraan?
Ang mga araw na lumipas ?
May nagawa ba akong kabutihan?
Sa aking mga kababata at sa kapuwa?
Nagkaroon kaya ako ng pagkukulang?
Kay bilis naman ng mga oras na dumaan
Parang isang kisap mata lang
Ni hindi ko namalayan
Maibalik ko pa kaya ang nakaraan ?
May naghihintay pa kaya sa akin bukas ?
Mayroon pa kayang pagkakataon
Na manumbalik ang sigla ko at lakas ?
Para mapunan ko ang mga kulang ?
Marami pong salamat Panginoon
At mayroon pa akong ngayon
Na maiwasto ang mga kamalian noon
Tulungan mo pa ako ngayon.

Babalik ka rin
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Salamat po Panginoon sa ngayon
Bukas di ko alam kung magkakagayon
Kahapon parang bulang natapon
Buhay ko po'y Inyong kandong.
Wala na po akong hihilingin pa
Buhay ko po'y ganap na
Tanging Kayo ang nasa
Na makapiling, makasama.
Gawin mo pong makabuluhan
Buhay na inyong durugtugan
Kayo po ang nakakaalam
Kung may bukas pa Kayong laan.
Salamat po sa biyaya
Buhay na aming pinala
Maglingkod sa baya't kapwa
Na buong sikap naming gawa.
Tawad Ninyo ay igawad
Sa lahat naming pagkukulang
Landas na Inyong tinuran
Buong sikap naming sinundan.
Sa Inyo po lahat ay alay
Papuri't pagsambang lubusan
Biyayang aming nakamtan
Mabalik sa Inyong kaluwalhatian.
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Cornelio T. Africano
English version that appeared instantly but faded out just as quickly.

Thank you Lord for today
Tomorrow I do not know if that will happen
Yesterday was like a moon thrown away
My life is Your lap.
I have nothing more to ask for
My life is complete
Only You are in it
That You will be harmed.
Make your work meaningful
Life you play
You know
If You still have tomorrow.
Thank you for the grace
Life we have blessed
Serve the community
That we did our best.
Your offer will be granted
With all our shortcomings
The path You have shown
We diligently followed.
Everything is offered to You
Praise and worship thoroughly
The blessing we have received
Return to Your glory
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Monette Rivera Alvarez
Ang galing. Ikaw ba yan o anak mo? Isi share ko para makita nila
yung pagka guapo mo nung araw at hanggang ngayon.
Manuel Baldemor
Huney, ito ang the forms ko noong kayo ay pinaiinum ko ng beer na
may pulutan pang tig-sisiyam na balot
Clemente Valdivia Agbay
Matapos kong maging makata at tulain ang karirikit na akdang tula
ng mga Katoto kong Cornelio at Manuel... e napagtuunan ko ng
pansin ang artistahin at sobra kaguapong larawan ni Kaka... kitang
kita mo ang pambatong nyang BIGOTE na naging sagisag ng
kanyang kasikatan at tagumpay... Mabuhay ka Katoto
Manuel Baldemor
Ang hidsura ay parang hindi matatalo sa baldahan ng basketball ,
ngayon apla na katoto, isang dangkal na lang ang taas tumalon
Nick Baldemor
Sa biglang tingin akala ko si Bong Revilla pero tinalo mo siya Insan
sa patented mong bigote.
Clemente Valdivia Agbay
Yong pambatong Bigote ni Kaka ay kapareho ng Bigote ni Boy
Teddy na isang katerbang Chika Babes ang pinadapa.... at yon
naman bigote nyo ni Pre Pip ay pangdaskol ng mga Baby Cakes.
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Nick Baldemor
Simula bata ay magkasama na tayo at hindi kita nakitang magpatubo
ng bigote pero hindi mo kailangan yon gawa ng sa dumadagundong
mong SEX APPEAL mapungayan mo lamang laglag agad ang panty
ng dalaginding at karsunsilyo ng mga bading.
Clemente Valdivia Agbay
Hahaha dami ko tawa ah... si Kaka pa rin ang Kampyon at idolo
natin dahil hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin nya yon
misay nya...
Manuel Baldemor
Medyo palaban sa baldahan, may lipas din pala pero lagi paring
nagbabaka sakali
JR Abdon Balde
Sa sining at kultura ay tigasin talaga; at mukhang di aatras harangan
man ng sibat!
Manuel Baldemor
Yesterday when l was young sabi mo nga unti-unti nang nawawala,
pero ang sining at kultura pag-iibayuhin pa. Salamat kaibigang
JR
Ernesto Cadayona Baldemor
Parang si Dr. Jose P. Rizal nung naka EXILE pa sa Dapitan
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Manuel Baldemor
Ngayon exile sa bahay insan
Rolly B. Mercado
Guapito … habulin … matikas talaga ka kaibigan
Manuel Baldemor
Next to you kahit malayo ang agwat. Thank you kaibigang Rolly
Reymel Afuang
Kaiti! Bahala na silang pumuri sa iyo. Sabay lang ako sa agos.
Victoria Bataclan
Makisig noon pa man!
Manuel Baldemor
Salamat Vicky, ingat pa rin. See you after Pandemic
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PUMAPATAK NA NAMAN ANG ULAN

Dali na! mga katoto
Kumuha ng dahon ng saging
At ating papandungin
Pumapatak naman ang ulan.
Sumilong tayo dito sa ilalim ng puno
Magpahinga at magpatila
Habang naglulundagan at umaawit
Ang mga baritone na palaka.
Bakit ba kumaribot kayo ng takbo
Takot ba kayong mabasa ng ulan?
Di naman kayo mga asin na matutunaw
Iyan ang sabi ng binabaeng kalabaw.
Ang mabuti pa ay maghubad
Kayo ng baro at tayo'y maliligo
Magtampisaw muna at maglaro
Habang lumalakas pa ang ulan.
Kung kayo'y tapos na at gusto ng init
Sumakay sa balugbog ko at tayo'y
Tatakbong walang patubangga
Kaya't sugod mga kapatid, Sugod !
Salubungin ang biyayang handog
Tubig na malinis na galing sa langit
Kasiyahan din ito ng mga pananim
Para sa natutuyong bukid.

Babalik ka rin
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Patak ng ulan biyayang tunay
Dulot sa ating ng Poong Maykapal
Sa kanya'y marami ang naghihintay
Bahaging mahalaga ng kalikasan.
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Mga magsasaka may ngiti sa labi
Sa patak ng ulan magagawang muli
Palayang natigang na init ang sanhi
Gawang magtanim na kanilang ugali.

Muling lilitaw buhay sa palayan
Isdang maliliksi mangaglalanguyan
Ibong nagsitago muling mamamandaw
Pagkaing sariwang kinagigiliwan.

Mga batang paslit maglalabasan
Sasalubungin patak ng ulan
Tubig na naipon pagtatampisawan
Di maipinta kanilang kagalakan.
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Lakas ng ulan silbing pagbabanli
Sa duming naipon na di na winari
Tubig na inasam nagpuno't umuwi
Sa ipunang dam naimbak na muli.

Pagpatak ng ulan ay pasalamatan
Dulot ay ginhawang nagbibigay buhay
Tubig na biyayang nanggaling sa ulan
Kanyang inilaan yamang kalikasan.

1Manuel Baldemor
Talagang ang mga magagandang sagot mo ay kasing dami ng mga
patak ng ulan.

Cornelio T. Africano
Sana’y maging marapat ang panugong kong tula sa bawat pahayag
mong matalinghaga na may lakip na masining mong obrang
angkop sa tema ng iyong tula.
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MAHIWAGANG BANIG

Isa kang nakabilot na haliging malambot
Kapakipakinabang na pangsapin sa sahig
Na nagmula sa mga hinabi at nilalang
Dahon ng bule, sasa at makulay na plastik.
Kay sarap tulugan lalo na kung may
Magagandang dekorasyong kaakit-akit
Na nakabakat pa sa likod pagbangon
Dahil sa sarap nang paghihilik.
Banig kang inilalatag pagkagat ng dilim
Kadalasa'y pangsapin paggawa ng sanggol
Nabababad di siya sa ihi ng bata
At paminsan- minsan ihi din ng matatanda.
May regular na sukat, single paglatag
Nagiging doble kung may dumatig
Kung may tampuhan pagitan ay unan
Madalas ding tuluan ng katas ng pag-ibig.
Kung nagiisa sa banig ng kalungkutan
Nauuwi ito sa banig ng karamdaman
At may huling bendisyon sa pagkakaratay
Banig ay lilipad tungo sa kabilang buhay.

Babalik ka rin
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Banig...panlatag sa sahig
Saksi sa pag-ibig
Sa buhay kapanalig.
Yukyukan sa sanggol ng Ina
Gawad ay lubos na pagsinta
Sahod sa pag-aaruga.
Lambigan ng bagong kasal
Pambalot sa pagmamahal
Bunga'y ligayang tunay.
Dusa't sakit naramdaman
Sa kanya nakaratay
Huling hininga'y iniwan.
Banig kang dumamay
Sa buhay na hiram
Tungo sa kabilang buhay.
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A R I M U N D I N G- M U N D I N G

Marami na rin tayong naranasang
Kasiyahan at mga kalungkutan
Mga pagsubok na nalagpasan
At naayos naman ng matiwasay.
Mga dalamhati at lumbay
Na dumaan sa ating buhay
Nakaya nating lahat ito, Kaya't
Naging matatag ang paninindigan.
Mga kapalpakang hindi naiwasan
Subalit nabigyan tayo ng
Magandang aral na natutunan
Na hindi na mauulit gawing muli.
Ngayong panahon nang Pandemic
Tayo'y sapilitang na lockdown
Huwag namang daanin lahat
Sa Tiktokan ng tiktokan.
Bakit hindi nating ibalik
Ang kinagisnang mga sayaw
Pagyamanin natin ito
Magsimula tayong muli sa
Arimundingmunding ?

Babalik ka rin
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Cornelio T. Africano

Buhay isang sayaw
May ligaya't lumbay
Saliw sa himig na taglay.

Indak na masigla
Pamawi sa dalita
Larawan ng saya't tuwa.

Kalbit sa kudyapi
Pahiwatig ay timpi
Sa indak pasubali.

Tayo ang sasayaw
Sa takbo ng buhay
Umindak ng mahusay.
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Ramon Abary

I love them all!

Nick Baldemor
Outstanding obras Insan very colorful artworks, sana
nagpinta rin ako ng taka noong araw kaso wala akong
pinintahan kundi BETO-BETO haha so sad!

Clemente Valdivia Agbay
Toto saan mo kinukuha yan ubod gaganda mong tulang
akda... pareho kayo ni Kaka kung tumirada ng bigkis bigkis
na malalim na salita... tuloy tuloy lng mga Idol syempre
kasama pa rin si Enkel na ayaw pang ilantad ang itinatagong
galing nyang sa pag gawa ng tula.

Cornelio T. Africano

Saan pa... di sa inyo... sa ating bayang sinilangan kung saan
tayo unang sinikatan ng araw. Basta't kayo ay nariyan,,,
mayroon kaming paghuhugutan ni Uwing.
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Arthur P. Casanova
Sobra sa ganda! Tunay na kahanga-hanga!

Manuel Baldemor
Basta't may kengbot at kending akoy Humahanga

Arthur P. Casanova

Manuel Baldemor

napakagandang tunay!

Maraming Salamat Amigo

Arthur P. Casanova
Dalangin kong magawaran ka na ng titulong
PAMBANSANG ALAGAD NG SINING SA LARANGAN
NG PINTA AT ESKULTURA!

Manuel Baldemor
Nagsisikap kahit malayo pa ang umaga Maraming Salamat
Amigong Arthur
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Rollie Yusi

I believe you are evolving. You have a multitude of new and
vibrant colors I have not seen before. Maybe, your poems are
inspiring your peintures or vise versa.

Manuel Baldemor
Mahalaga ang bawat oras lalo na at may mga magagandang
alaala sa mga nakaraang lungkot at saya.May kulay bawat
kabanata.

Christine Therese Santos
Napakagandang mga obra na pinaris din sa Napakagandang
tula na nababagay sa panahon ngayon
Nakakatuwa din basahin ang pagpapalitan ng Tula at sagutan
na gamit ang ating tubong wika
Manuel Baldemor
Ang katutubong wika natin ay salita din ng mga Angel
Maraming Salamat sa pagsubaybay
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P L U M A de V I A J E

Sa aking mga paglalakbay
Ang pluma de viaje
Aking armas at kaibigan
Mula sa puso, isip at pangarap.
Ito ang pang- croquis
Sa aking mga isinusulat
Ipinipinta at inuukit.
Namulat tayo sa mga
Karanasan at kasaysayan
Mula sa ating mga ninuno
Na ang pluma ay
Mas matalim kaysa
Punyal o kampilan.
Pluma ang ginamit ni
Gat Andres Bonifacio
Nang isinulat niya ang
Pag-ibig sa Tinubuang Lupa.
Pluma ang ipinandrowing nj
Gat Jose Rizal sa unang komiks
Ang Pagong at ang Matsing
At sa talim din ng kanyang
Panulat, namulat ang lahat
Sa Noli at Fili noong
Panahon ng mga Kastila.
Florante at Laura at mga
Makasaysayang tula ni
Francisco Balagtas
Ang nagpayaman sa ating
Diwang Kayumanggi.
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Ang mga Apo ni Balagtas
Ngayon ang nagpapayabong at
Nagpapaunlad mula sa paggawa
Nang mga panitik tungo sa
Pambansang mithiin
Para sa Bagong Bukas.
Babalik ka rin
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Minsan tayo'y nagkita
Binigyan ako ng pluma
Pahiwatig ay mahalaga
Pagsulat ng kinikita.
Pluma ay sangkap
Nang diwa'y maisulat
Maibahagi't maisiwalat
Isipa'y mamulat.
Daloy ng diwa
Sa puso'y nahasa
Di mabigkas ng wika
Sa pluma isagawa.
Talas ng isipan
Diwang ipamalay
Ihayag ng tunay
Pluma ang daluyan.
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ANG PLANTSA AT PIRINSA
Doon sa isang malayong kaharian
May isang magandang Prinsesa
Anak siya ng Haring Maharlika
Kay raming manliligaw sa kanya
Subalit may pagkapihikan ang dalaga.
Maraming nagulat nang siya ay
Umibig sa isang Simpatikong Plantsa.
Napahiya ang Hari sa mga
Nasasakupan niya sa dahilang
May gusto siyang ipareha
Sa anak na Prinsesa, Kaya't
Ipipinag-utos niya sa lahat na tawagin
Ang Anak na isang Pirinsa.
Ang magkasintahan
Nagpaalam ng maayos, sila ay
Nagtungo sa may kalayuang lunsod
Doon nagtiyaga at nagsipag
Ang init ng apoy at baga ay tiniis
Nakasama ang dahon ng saging
At kabayong walang kapagudpagod.
Marami ang nasiyahan at nagandahan
Sa marangal nilang hanap-buhay
Sa mga plantsadong saya at magarang
Bestida at kamisidentro
Ganoon din kay Pirinsa na gamit ay
Baga at uling na may halamang gamot
Kontra sa kulam at ibang mga sakit.
Hindi naglaon sila ay umasenso
Bawat kanto ngayon may serbisyong
Dry Cleaning at Herbal Medicine
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Nang sila'y bumalik sa naiwang
Palasyo, nagamot pa nlla ang
Amang Haring may sakit.
Nagbunyi ang lahat sa kanilang
Maayos na pagbabalik.
Babalik ka rin
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Naalaala ko nang ako'y bata pa
Nakatanghod kay Inang namamalantsa
Pinagmamasdan kanyang sistema
Pag-unat ng damit para gumanda.

May pagtataka sa aking nakita
Sa pag-uunat mainit na plantsa
Natanim sa isip init may halaga
Nakapagbabago ng hidtsura.

Sa buhay ng tao init sa paggawa
Sandatang mainam na inihahasa
Mithing tagumpay matatamasa
Sa masidhing init ng pagnanasa.

Plantsa'y kasama ko sa pag-aaral
Sa pagtahak ko sa landas ng buhay
Nagpapaalala sa nasang tagumpay
Makakamit sa gawang marangal.
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•

Clemente Valdivia Agbay
Hahaha... iba ka talaga Kaka... nakakita ka lng ng Plantsa nagawan
mo agad ng napakagandang story... KUDOS uli sayo Katoto
Manuel Baldemor
Trabaho ko rin yan noon katoto, plantsador, kahit peligis sa mukha
kayang unatin

•

Clemente Valdivia Agbay
Toto Nel, napaka swena mo tumirada ng tula aba..
Nick Baldemor
Tama si Kiliminti Toto Nel kami nga halos mamilipit paglikha ng
tula tapos ang resulta wala pang kalatoy-latoy haha.
Manuel Baldemor
Don't worry insan kapag nahidsurahan kayong dalawa ni Kliminti
ay talaga namang namimilipit sila sa kagwapuhan ninyo.
Cornelio T. Africano
Sabi ni Amang Juang Banal …kailangan kang mabilis…magaling
sumambot ng Agimat na luwa ng puso ng saging… kapag nalaglag
sa lupa, bisa nito’y nawawala.Siguro nakasambot ako.. naunahan
ko kayo.
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NAGMULA SA PUTIK

Nagkakamali ka kung ang akala mo
Puti ang kulay ng putik
Ito ay basang lupa na kayumanggi
Abuhin o itim na malagkit.
Kung malublob ka sa palayan
Siguradong pag-ahon mo
May itim na lintang nakakapit
Sa binti at hita mong putikan.
Madalas kami ni Ama na
Namamaybay sa bunton ng palayan
Lagi niyang paalaala na masanay
Maglakad ng yapak sa putik.
Kung madulas ka at madapa
Bumangon ka magsikap at mag-ingat
Tandaan mo hanggang paglaki
Aral na tataglayin habang buhay.
Kahit saan ka man makarating
Pagbutihin ang lahat na gawain
Ano mang taas ang iyong mahayun
Huwag limuting humalik sa putik.
Tandaan mo noong tayo'y mga bata
Laruan natin ay poonpoonan na
Nagmula sa putik
May mga palamuti pang sariwang
Mga bulaklak at ipinuprusisyong
Alay sa Amang nasa Langit.
Babalik ka rin
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Cornelio T. Africano

Putik...uri ng lupa
Sagrado sa paglikha
Tao sa kanya nagmula
Bukal ng libong biyaya.
Puno't halaman sa kanya tumubo
Ibo't hayop sa pàrang naglalaro
Dumi't dusa sa kanya ang turo
Sa gawang màsamang di maitago.
Punso ng lupa nanggaling sa putik
Minasa't hinugis poonan naukit
Pagkamasining ng baya'y nabatid
Mula pagkabata naukit sa dibdib.
Matalinghagang putik dapat paglimian
Pagkat ang buhay sya ang hantungan
Mula sa paglikha hanggang kamatayan
Putik ay bahagi ng ating kapalaran.

Clemente Valdivia Agbay
Dahil sa talino at pagka henyo ninyo ni Kaka sa pggawa ng Tula e
tuluyan na akong naging makata sa kabibigkas ng inyong akdang mga
tula. ANG PUTIK... BOW
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PINTUAN

Para sa aking pananaw ang pinto
Ay may hiwagang katangian
Isang harang sa pasukan
At nabubuksan sa loob
Na dinadaanan sa labasan.
May ibat-ibang sukat
Hugis, kulay at anyo
Na gawa sa kahoy, kawayan
Salamin, bato o bakal.
Sa mga ginamit na materyales
Mapagtatanto mo kung ano
Ang estado sa buhay ng mga
Nakatira o namamahay.
Bukas-sara ito sa tuwina
Kung may papasok at lalabas
Sa pintuang minsa'y may bantay.
Tahanan, establisimento, palasyo
man o simbahan.
Kadalasan ito ay sarado
Para proteksiyon sa mga nakatira
Bangko, eskwelahan o kahit
Hukuman at bilangguan.
Marami-rami na rin akong
Mga pintuang napasukan
Mula sa maliit na dampa
Doon po sa amin
Hanggang ibat-ibang
Pintuang banyaga.
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Masasabi kong akoy
Isang mapalad sa dahilang
Taus-puso ang paanyaya
Na ako ay papasukin.
Babalik ka rin

936-Manuel D. Baldemor
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Pinto....pasukan ng gusali
Nabubuksan palagi
Papasok, palabas walang pili
Sa sinumang may mithi.

Ngunit may pintuang mapanuri
Pusong sa ibig namimili
Pag di mabuksan, dulot ay pighati
Hapdi ng sugat mahirap mapawi.

Pinto ng biyaya kailangan katukin
Samo ng awa'y dapat ihayin
Sikapin gawin, ito'y diringin
Ng Kanyang pusong maawain.
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Pinto ng langit kahit nakabukas
May tagabantay na magsisiyat
Sa pag dating mo lahad mo ay ulat
Buhay sa mundo na iyong dinanas.

Pinto ng puso lagi nating buksan
Tulong at kalinga ating paglaanan
Kapwa nating nangangailangan
Biyaya ng buhay ating bahaginan.

Clemente Valdivia Agbay
Ang pinto... lagusan ng mga taong pinagpala... pero ngayon sa
bagong henerasyon... ang kawatan ay di na sa pinto dumaraan...
kundi sa Bintana... sila ang mga AKYAT BAHAY... Maging alerto
at mapag matyag tuwi na...
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Ako noon SA PUSALI NG LANGIT
Hindi katakataka ang magtayo
Ng Palasyo sa alapaap
Basta't may kasamang panaginip
Paniniwala at matibay na hangarin.
Ang Kastilyong buhangin
Ay kay daling mabuwag sa isang
Hampas ng alon kung walang pangarap.
Ang mga taga Paete, karamihan ay
Sa silong ng bahay nag-uukit
At nabubuhay sa pangarap
Katulong ang sampung daliri
Na laging may positibong layunin
Makamit lang ang minimithi.
Ang mga magagandang bulaklak
Ay sa pangarap din nabubuhay
Tulad din ng Rosas sa itim na lupa
At sa hamog tumutubo
Ang Tulips naman ay nakakaakit
Na nasa putik namumulaklak
Lotus na kulay rosas at puti
Sa burak nabubuhay.
Ang bayan kong sinilangan
Tinaguriang Pusali ng Langit
Hindi dahil sa dalas ng ulan
Mula sa Bundok Humarap
Kundi sa positibong pag-iisip
At may likas na talino
Ang Bayang Masining.
Babalik ka rin

397-Manuel D. Baldemor

167

168

Cornelio T. Africano

Pusali ng langit taguri sa Payti
Bayang sinilangan tigib sa lungati
Mga anak niya'y nangarap, nagmithi
Sining ang naukit, sa puso nanatili.
Bata pang paslit, punso'y minasa
Naghugis, nagkurti santong poon ginaya
At sa paglaki, nag-ukit, nagpinta
Nagsikap tuparin lungating ninasa.
Pagsubok sa buhay tahasang hinarap
Likas na talino nahayag, namalas
Tagumpay nakamit, madla'y nanggilalas
Sa ganda ng likhang masining, matikas.
Parang putakti nangaglabasan
Alagad ng Sining mahirap mabilang
Sa lahat ng sangay may matuturan
Kahit saan dako ng sandaigdigan.
Pusali ng langit sa basa ng ulan
Nabasa ng ningning sa kasiningan
Bayan ng Paete aming sinilangan
Buhay at pag-ibig sa Kanya ay laan.
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LAWISWIS NG WALIS
Isang kasangkapang minsan
Ay hindi panapansin
Binubuong magkakabungkos
Ng mga sundalong tingting
Ting ang palayaw
Buong pangalan ay Walis.
Sa lahat ng gamit
Siya ang all around
Kung gugustuhin nya
Kaya siyang lumipad
Tulad din ng siyansi
Panglinis din ng kawali.
Kay daling arukin ang
Munti niyang pagiisip
Misyon niya sa buhay
Maglinis ng paligid
Galit sa mga samlang at
Burarang mababantot.
Lubos ang kasiyahan niya
Kapag siya ay ginagamit
At lalong sinisipag
Hanggang siya'y mapudpod.
Ang kanyang taginting
Ay musika niyang alay
Subalit ang Walis
Kapag ito ay nagalit
Lalo na sa mga bata at
Matatandang makukulit
Hambalos ang matitikman
Na ubod nang sakit.
Babalik ka rin

398- Manual D. Baldemor
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Walis....gamit ko araw-araw
Panglinis sa gilid ng bahay
Pamalo paminsan-minsan
Sa aso kong masamlang.

Binungkos kang mga tingting
Sa dahon ng niyog galing
Kinayas nang buong lambing
Nang gitna'y di masaling.

Sa tibay mo'y nananalig
Walang laban walis plastik
Pag nahuyag nababalik
Nabubungkos paulit-ulit.

Walis tambo walang tama
Nasisira pag nabasa
Walis tingting tuyo't basa
Nagagamit sa tiyaga
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MY DEAR LITTLE PLANT

Noong nasa ika-apat na baitang
palang kami sa Payti Elimentari Iskul
Tinuruan na kami ng aming Tidser
na magtanim, sa aming subjek na
ang tawag ay Gardening.
Ang unang sampol na binhi
ay mga but-o ng balatong.
May pahabol pang tula na
mimemoryahin ang
MY DEAR LITTLE PLANT .
Magpa hanggang ngayon
ay nakaukit pa sa aking isip
Ang magandang karanasang itinuro
ng aming Tidser ( marahil dead na sya )
Ang sapilitang pagkakakulong
ngayon sa bahay nang dahil sa Pandemic
Isang sakong lupa ang aking binili
At ipinamahagi ko sa mga paso
Nagsabog ako ng seeds, tumubo, lumago
namunga, hinarbest at niluto
Ang tawag na ngayon ay Ginisang Monggo.
Babalik ka rin

399-Manuel D. Baldemor
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May green thumb ang misis kong si Bel
Bawat tanim niya'y tumutubong magaling
Kayat third floor naming open air
Mistula nang isang garden.

Lahat tanim niya'y gulay
Kangkong, kamote, pechay
Sibuyas kamatis, bawang
Sili, okra't malunggay.

May sintonis, dayap at lemon,
Basil, tanglad, origano
Luya, dilaw-pula magkatono
Lahat tubo, magkakasalo.
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Tanging karne't isda binibili
Di na pumupunta ng palengke
Order na lang ang gawi
Deliver sa bahay nang madali.

Da best din siya sa lutuan
Kahit anong putahe iyong turan
Maluluto nang buong husay
Chef di na kailangan.

Kaya lahat kami'y may panlaban
Pandemyang covid nahaharang
Labas bahay di na kailangan
Pirme na lang kaming tunay.

Manuel Baldemor
Kulang na lang ay awiting BAHAY KUBO KAHIT MUNTI.
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BIYAYANG HANDOG
Nagmula sa langit ang mga patak ng ulan
Sinalo ng luntiang Bundok Humarap
Sa paghugos ng tubig tumuloy sa sapa
Tubig ng buhay nakinabang ang lahat.
Sa pamimintog ng tubig sa sapang malinis
Masasalamin mo ang mga isdang maliliit
Sa patuloy nang paglatag ng hamog may
Hanging malamyos sa araw na sumilay.
Ang umagang kay ganda hatid ay pag-asa
Mga tutubing karayom, tipaklong, kuliglig
salagubang at mga palaka ay nag-aawitan
Ang simponya nila ay nagpapasigla sa
paglaki ng mga semilya sa sapa.
Nang mamaga ang tubig na limliman
Dumaloy ito sa katawan ng ilog at
Tumuloy sa wawa hanggang sa lawa
Nakasama na rin ang ibat-ibang mga isda.
Ilang Linggo lang na kay bilis lumipas
Ginto't pilak na mga isda ay nahuli sa lambat,
dapat nating ipagpasalamat ang
Handog na biyaya sa Diyos na lumikha.
Babalik ka rin 400- Manuel D. Baldemor
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Biyaya Niya'y laganap
Tayo ang dapat humanap
Nilaan Niyang lahat
Makamtan natin sa sikàp.
Masadan ang kalikasan
Bundok, parang, karagatan
Siksik, luglug umaapaw
Punong puno ng yaman.
Hirap ng buhay namana
Sa unang magulang parusa
Sa nagawang pagkasala
Na pagsuway sa Kanya.
Sa Kanyang kabutihan
Pala Niya'y nilaan
Patuloy na pinagyayaman
Hanggan ating kailangan.
Biyaya ay sagana
Sa pawis matatamasa
Sa paggawa ng tama
Walang hangganang sasala.
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Ipinaalam ko kay Uwing na muli kong tinatapos ang aming Balikatan
sa kanyang ika 400 na posting. May sapat ng bilang na pahina ang aming
naging sagutan upang mabuo ang ikalawang aklat ng aming Balikatan. Sa
aking tingin, naging maganda at makatuturan ang aming nagawa upang
magbigay kasiyahan sa aming mga taga- subaybay.
Sa aking pag-iisa sa pagmumuni-muni, may ilang tula akong nahabi
na sana’y aking gagamiting pantugong sa kanyang mga sumunod na
posting, ngunit wala ni isang umugma sa tema ng mga tula na naipost ni
Uwing. Sana’y hindi maging kalabisan bagkus maging karagdagan
kasiyahan sa mambabasa ang aking pagsasama ng mga ito sa aklat.
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Isang kaibigan nagsabi sa akin
Hamon ng paggawa dapat bigyang pansin
Ito’y iniukol na iyong tupdin
Na tanging ikaw lang tutugong may giliw.
Kapag natapos na hamo’y nagampanan
Libong kasiyahan ang mararamdaman
Ito ang gantimpala na makakamtan
Papuri ng iba’y di na kailangan.
Ano ang patunay ng diwang nahayag
Limiin nang tunay ang naging pahayag
Sa Kanyang paglikha damdamin Niyang hayag
Ganda at buti natamo Niyang ganap.

Ito ba ang dapat gawin
Nang buhay mapagaling?
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CTA
Buhay na kakabakaba
Malayo sa ginhawa
Palaging may problema
Diwa’y walang pahinga.

Laging naninikluhod
Pagsamo’y di malagot
Umaasa ng lugod
Nang puso’y di mapagod.

Bathala, sana’y dinggin
Kalingang hinihiling
Iahon Mo sa dilim
Ibsan ang paninimdim.

Awa Mo’y ilawit
Pighati’y iwaglit
Madlang nagtitiis
Sa dusang sinapit.
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Ika- 8 ng Setyembre

O, Mahal na Birheng Maria
Kaarawan Ninyo’y aming ipagsaya
Diligin po Ninyo kami ng Inyong mahal na grasya
Kupkupin Ninyo kami ng Inyong kalinga.

Sa Inyong awa’y maligtas kami sa pandemya
Na labis sa mundo’y nagpaparusa
Bigyan Mo na po ng lunas nang guminhawa
Sa pagsugpo ng salot na mapinsala.

*** ***
Purihin Ka, O Inang Maria
Sakdal Ka ng linis at ganda
Punong puno Ka ng grasya
Idalangin Mo kaming mga nagkasala.

Ina naming mapagmahal
Kayo ang aming sandigan
Sa buhay at kamatayan
Kami’y Inyong patnubayan.
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Mapagpalang aming Ina
Kayo ang buhay at pag-asa
Ng puso naming sadlak sa dusa
Iwaksi Mo ang aming pangamba.

Kay Hesus na Inyong Anak
Kami’y ihayin nang tapat
Buhay na maluwalhating hangad
Idulot nang buong pagliyag.

Dakilang Ama, aming Poon
Sa langit Kayo naroroon
Mata Ninyo sa ami’y ituon
Sa aba Ninyong likha, sa dusa’y nabaon.

*** ***

Ama ang haligi ng tahanan
Sa kanya, pamilya’y nananangan
Tinitingala’t tinutularan
Sa kanyang pakita ng kadakilaan.
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Bayang sinilangan, pugad ng pala
Sa Iyong kandungan, buhay nagsimula
Naukit sa diwa iyong inadhika
Mga anak mo sana’y madakila.

*** ***
KAMAY

Maraming bagay dumaan sa Kamay
Gawain sa buhay sa mundong ibabaw
Mula sa diwa, isinakatuparan
Sa kilos ng Kamay nagkaroon ng buhay,

Aruga sa sanggol dinaan sa Kamay
Sa pagpapalaki’y ginabayang tunay
Dama ng pag-ibig, ipinamamalay
Sa hipo ng Kamay na sadyang dalisay.

Alagad ng Sining di makalilikha
Sa pinta, sa ukit, sa sulat nagawa
Naihahayag ng Kamay ang diwa
Mamalas, mabigyang paghanga.
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Sa pagluluto, pagkaing kay sarap
Kamay din ang gamit ng Inang masipag
Mga manggagamot, nars na may hawak
Gamut sa maysakit ang bigay ay lunas.

Kamangha-manghang mga estruktura
Sa isip nagmula, sa kamay nagawa
Naging kabuhayang dulot ay sagana
Ng sandaigdigan, lubos na pinala.

Mga magsasaka nagbungkal ng lupa
Nagpunla, nagtanim nang buong tiyaga
Halama’t puno nagbungang sagana
Nagdugtong ng buhay sa madlang nilikaha.

Sandaigdigang nagmula sa wala
Poong si Bathala’y nagsabog ng pala
Sa buti at ganda ng Kanyang paglikha
Ng dakilang Kamay, puno ng hiwaga.

Pagsamo sa Kanya ng mga biyaya
Daup-palad Kamay, paghiling ng awa.
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MIGRANTE

Sa aking pagtanda maraming nalaman
Sa pagmamasid sa takbo ng buhay
Mga mahihirap pati mayayaman
Waring iisa ang kinalalagyan.

Buhay- mahirap, sangkayod, sangtuka
Ngunit rumaraos sa Kanyang pala
Mayayaman naman laging may kaba
Baka mabawasan yamang dinadala.

Ang nasa gitna waring di kontento
Sa tinatamasang buhay na kumpleto
Nais pang yumaman, humalo sa gulo
Rangyang pangarap pilitang matamo.

Maraming migranteng dito nanggagaling
Tunay na dahilan sa dibdib ay kimkim
Di alintana bukas na darating
Harang na sibat, pilit n’yang susuungin.
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Sa aking pananaw tunay na dahilan
Migranteng lumisan may tinagong pakay
Ito’y mababatid sa kanilang galaw
Banyagang bansang kanilang pinuntahan.

Bato-bato sa langit aking gagamitin
Sa pagpapahayag, aking saloobin
Sino mang tamaan ipagpaumanhin
Sana’y di magalit, ako ay kutyain.

May tatlong uri, migrante sa akin
Ayon sa pakay na akin napansin
Pinanggalingan madaling tukuyin
Sa bawat strata ng lipunan natin.

Saludo ako sa mga manggagawa
Na naghahanap-buhay sa ibang bansa
Laking sakripisyo ang kanilang gawa
Pamilya’y mabigyan, buhay na sagana.
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Mga professional nagsilisan din
Makipagsapalaran, pangarap abutin
Naging sanhi ito ng labis na brain drain
Na naging kawalan sa bansa natin.

Kay hirap banggitin ikatlong uri
Pagkat kanilang pakay, di kapuri-puri
Magtago sa sala, dungis ay ikubli
Ngunit buhay nila, mayroon pa bang silbi?
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PAHIMAKAS

Sa pagsang-ayon ni Uwing na tapusin naming ang aklat na ito ng
ikalawang yugto ng aming Balikatan sa ika- 400 posting ng Babalil Ka Rin,
marapat na gawan ko ng paglalagum ang aming nagawa at ihayag ang
mga mahalagang saloobin na namamayani sa akin diwa bilang punong
tagagawa ng aklat. Magiging mabisang gabay namin ito sa pagpapatuloy
ng aming paggawa ng ikatlong yugto ng aming Balikatan.

Labis ang aking naging kasiyahan sa paggawa ng aklat na ito. May
mga bagay akong nalaman at napatunayan sa aking sarili na di ko
akalaing aking pang maisasagawa sa kabila ng aking katandaan. Tunay
ang pahayag ng isang paham na hindi pa huli ang lahat sa isang may edad
upang maisakatuparan ang kanyang mithing pangarap na malaon niyang
kinimkim sa sarili. Kailangan lamang itong harapin at gawin sa sandaling
ang pagkakataon ay dumating at maghayin ng hamong tuparin.

Naalaala ko ang isang masidhing pagnanasa na bumukal sa aking
diwan nang ako ay isang batang seminarista sa Colegio Serafico ng mga
Fransiskano sa Frisco, Quezon City noong 1956. Sa aming klase ng
Wikang Pambansa, hinamon kami ng aming gurong si Padre Roberto
Manguiat OFM, na isang taal na Batangueno, ng pagsasaulo at pagbigkas
ng tula ni Jose Corazon de Jesus ng kanyang marubdub na tulang
PAGBABALIK. Ipinarinig niya sa amin kung paano ang pagbikas ng tula sa
unang dalawang saknong nito. Napangiti ako. Naalaala ko ang aking
pinsang si Dumas Roque na hinangaan bilang makata ng aming klase sa
elementarya. Nasabi ko noon sa sarili na kaya ko ring bumigkas ng tula
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tulad niya. Ngunit ang kaibhan naming dalawa ay wala akong lakas ng
loob na magpakita ng aking kakayahan sa pagtula.

Nang sumunod na linggo ng aming klase, walang tumugon sa
hamon ng pari kundi ako. Sa unang pagkakataon ipinamalas ko ang aking
talino sa pagtula. Namangha ang lahat, natigilan, di nakapagsalita nang
makatapos akong tumula. Lumapit sa akin ang pari, mahigpit akong
niyakap at bumulong ng ganito:
Ala eh, pagkagaling mo palang tumula…muntik na akong
mapaluha.
At niabot niya sa aking ang isang magandang itim na rosaryo na
galing sa Roma, bilang aking gantimpala. Mula noon hinahanapan na ako
ng pagtula. Ngunit nang mga sandaling iyon, sumagi sa aking murang
kaiispan ang ganito:
Kung kaya kong bumigkas ng tula, marahil hindi sigurong malayo
na kaya ko rin humabi nito.
At ito ay natanim sa aking puso at diwa at ninasang humabi ng tula.

Maraming pagkakataong dumaan sa aking buhay upang
masubukang tupdin ang aking nasa. Bilang editor-in-chief ng aming
haiskul organ na The Challenger, sumagi sa aking isip ang paghabi ng tula
para maisama sa sa bawat issue nito. Ngunit natuon ang aking pansin sa
pangangasiwa ng organ. Sa aking pamamasukanmng mahabang
panahon sa Elisco (Elizalde Iron and Steel Company} naging editor- inchief din ako ng newsletter nito at senior contributor ng ELINEWS, ang
quarterly journal ng mother company na ELIZALDE & COMPANY. Hindi ko
rin ito ginawa. At nang ginagawa ko ang ikalawang aklat ng trilogy hinggil
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sa mayamang kasaysayan at kalinangan ng Paete, bahagya akong
humabi ng paisa-isang saknong ng tula sa una kong pakikibalikat sa aking
kababayang makatang-mandudula na si Frank G. Rivera sa aming
paggawa ng chapter na TILAMSIK NG DIWA.

At ngayon sa aming Balikatan ng mabunying pintor, eskultor,
makatang-manunulat na si Manuel D. Baldemor, lubusan ko nang
sinubukan ang paghabi ng tula na aking natutunan kay Frank bilang tugon
sa bawat posting na ginagawa ni Uwing sa Facebook sa kanyang seriye
ng BABALIK KA RIN.

Naging malaking hamon sa akin ang gawang pagtugon sa bawat
posting ni Uwing. Labis ang aking panamba na di ko siya makayanang
sagutin at sundan sa waring walang hangganan niyang pagsulat. Sadyang
malalim ang balon ng kaalaman at karanasan na kinakadluan ng kanyang
paglikha. Ngunit ako ay hindi nasindak bagkus nanangan sa mahalaga at
mabisang payo na aking ginawang panuntunan sa pagsulat mula sa
dalawang batikang manunulat:
si Fr. Miguel Bernard SJ na aking professor in Speech and
Communication sa Ateneo de Manila na nagwika – just write whatever
comes to your mind that flows through your heart. You will then know
how to write.
Si Benjamin V. Afuang na aking kababata, kaklase at kaibigan –
batikang mamamahayag at patnugot ng mga pangunahing pahayagan sa
bansa noon tulad ng Manila Times, Daily Express at Newsday na nagsabi
ng ganito – isulat mo agad ang bawat ideya na inaakala mong maganda
at mahalaga na sumagi sa iyong isipan. Pag ito’y iyong nalimutan,
tuluyan na itong mawawala.
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Tunay na nakatataba ng puso ang malaman na ang iyong gawa ay
nakapagbibigay ng kasiyahan sa iyong mga tagasubaybay. Sa simula ng
kanilang pagpahayag, akala ko’y kay Uwing lamang sila humahanga sa
kanyang mga kathang-isip na tula na may lakip na obrang masining na
labis na kahanga-hanga. Ngunit ako ay namangha nang tuwiran nilang
tinukoy ang aking mga tula. Naunang nagpahayag ang aming mga
kababayan na regular na sumusubabay. Sina Clemente Agbay, Nick
Baldemor at Vina Villanueva-Sanders. Pagdaka’y sumunod na rin ang
magkapatid na Tony at Monching Abary, si Shela Aseoche- Allenbach ng
Switzerland at ang aking bayaw sa pinsan si Francis Bartolome, na asawa
ni Terry Africano, na nagtaguri sa akin bilang Makata ng Paete.

Lalo akong nagalak nang ang mga kaibigan ni Uwing na sina si Rollie
Yusi, may-ari ng Gallery Y sa SM Megamall at Christine Terese Santos,
masugid na patron ng Sining ay tuwirang nagpahayag ng kanilang
kasiyahan sa aking mga tula. Ngunit higit kong ikinatutuwa ang labis na
kalugdan ni Uwing sa aking mga tugong tula sa kanya. At sana hindi ako
magkamali at maging mapangahas na magsapantahang sabihin na ang
aking mga tula ay naging karagdagang pang-akit at kasiyahan sa lahat ng
mga taga-subaybay.

Naging kapansin-pansin para sa akin ang pagdami ng mga matapat
na taga-subaybay. Mula sa pangkaraniwang bilang na isang dosena ng
mga nagla-like na taga-subaybay, ito ay nadoble at minsa’y umabot sa
limampu’t isa na naglike sa isang natatanging posting ni Uwing – ang
KAHAPAON, BUKAS AT NGAYON. Sa aking pagsusuri ang aming mga tagasubaybay, batay sa aking kaalaman at pagkakilala sa kanila ay nabibilang
sa ibat ibang uri ng uri ng pagkatao at kinabibilangan sa lipunan.
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Sa aming mga kababayan na naglipana sa ibat ibang dako ng
daigdig, malimit maglike at magkumentaryo sina Fred Cagayat, Virgil
Madrinan, Ming Baldemor Jojo at Margie Marasigan, Reymel Afuang ng
New York at East Coast Area; sina Sonia Adea-Paelmo at Estela
Baldemor-Lucas ng California at si Ma. Isabel Baldemor ng Ireland. Sa
mga ka Babayan sa Paete at Metro Manila, hindi nawawala sina Nelda
Baldemor-Bagabaldo, Hiyas Bagabaldo, Mailah Baldemor, Edilberto
Dalagan, Marygrace Ac-ac, Arpi Macaraeg- Baldemor at senior na
makatang-musikerong si Ruben Cagayat.
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Sa mga kapanalig ni Uwing sa Sining Bisual, nangunguna ang
National Artist na si Bencab, ang zikat na glass sculptor na si Ramon
Orlina, ang pinagpipitaganang artistang par-excelance na si Alfredo
Roces, ang kababayang painter-sculptor ng Neo- Modernism na si
Dominic Rubio at mga tanyag na kapanalig na sina Al Perez, Jaime Torres,
Lito Carating, Rolly Mercado, Daniel Tagbo, Delton del Mundo, Boboy
Yuzon, Kap Maceda Aguila, Leo Deocadiz at kumpareng Fil de la Cruz.

Sa Kanyang kapanalig sa Panitik – mga pangunahaing miyembto ng
Unyon ng mga Manunulat ng Pilipinas – matapat na sumusubaybay ang
mga batikang makatang si Teo Antonio ng Bulacan at JR Abdon Balde ng
Bikol, Lyn Gaerlan at Joaquin Sy. Naging masugid ding taga-subaybay ang
mga pinagpipitaganang professor sa Academe na sina Arthur Casanova,
professor sa UST at kasalukuyang commissioner ng Wikang Pambansa at
Leovino Garcia, Dean of the Philisophy Department ng Ateneo de Manila
University at si Felipe Jun de Leon - dating chairman ng Commission for
Culture and Arts.

Sa mga kaibigan at patron ng Sining ni Uwing, naging matapat na
taga-subaybay sina Bluebelle Bantigue, Patrick Uy, Julie Mariano, Marv
Rufino, Awit Nadera, Jun Ventura, Annie Sarthou, Au Alerto Yusi, Michael
Coreza, Rico Lascano, Ma. Terese Keating, Monette Rivera Alvarez,
Marose Brual, Gerry Tua, Francis Valentin Victoria Bataclan, Cristina
Patajo Hidalgo, kumpadreng Rudy Miranda at marami pang iba na dahil
sa aking senior moment ay di ko na maalaala, na aking lubos na inihihingi
ng paumanhin.
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Sana ang aking kababaya’t kaibigang si Frank G. Rivera, na nagturo
sa aking ng mga uri ng tula at paghabi sa mga ito, ay tuwiran ring
magpahayag ng kanyang kasiyahan sa naging bunga ng kanyang
pagtuturo sa akin upang sa gayon ay masabi ko sa aking sarili na
naisakatuparan ko na ang aking pangarap na makahabi ng tula.

At sa inyong lahat……. MARAMING SALAMAT !

DEO GRATIAS

