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Kaharian ng Saudi Arabia

...At ilan sa mga pook na nababanggit sa salaysay na ito.
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Pambungad

MULTO, multo, multo.  Nagliparan ang mga multo sa gabing ito.
Akala ni Ruben Moreno, kung siya’y malalasing, maglalaho ang mga multo.  O kaya’y

magsisibalik sa mga lungga ng kanyang isipan kung saan sila nagmula.  Nguni’t matapos niyang
ubusin ang isang bote ng sid — alak na tinimpla ng kaibigan niyang si Oscar...at “pinamana” sa
kanya — ang mga multo ay paroo’t-parito pa ring gumagala sa kanyang paligid.

Malulupit sila.  Pinagtatawanan siya ng mga ito.  Kinukutya.  Ginagapos siya sa tanikala ng
poot at pagkahabag sa sarili.

Sila’y may iba’t-ibang anyo.  Ang iba’y multo ng mapait na nakaraan.  Ang iba’y multo ng
mga nabigong pangarap.  O kaya’y multo ng kabutihang pinagkait sa ibang nangangailangan.  Mayroon
ding mga multo ng malulungkot na salaysay...mga salaysay na napulot niya sa kung sinu-sino mula
nang dumating siya sa Saudi Arabia, halos isang taon na ang nakakaraan.

Sana’y kasama ko si Oscar ngayong gabi, naisip ni Ruben.  Alam ni Oscar kapag sinusumpong
siya ng kalungkutan.

“Paano mo nahahalata?” tanong niya minsan.  “Dahil ba wala akong kibo?”
“Hindi,” sagot ni Oscar.  “Talaga namang hindi ka madaldal.  Sabi nga ng kanta ni Anthony

Castelo, ‘malayo ang tingin’...”
Sa mga ganoong pagkakataon, agad bubunot si Oscar ng mga pampatawa na tila ba laging

laman ng kanyang bulsa.
Halimbawa: “Bakit kailangang magtrabaho sa ibayong-dagat ang mga Pinoy?”
Sagot: “Para makapagbayad ng malaking buwis, nang sa gayo’y may magamit si Imelda na

pang-shopping sa New York.”
Heto pa ang isa niyang paborito: “Sino ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa?”
Sagot: “Ang inspektor ng Customs sa Manila International Airport, tuwing may darating na

eroplano na may lulang mga Pinoy galing sa Saudi Arabia.”
Hindi na babalik si Oscar, ha-ha-ha, tukso ng isang multo.  Hindi na, hindi na, hindi.  At

ikaw, ikaw, ikaw?  Mabubulok, mabubulok, mabubulok sa Saudi.  Wala na, wala na, wala nang uwian.
Pinukol siya ni Ruben ng basyong bote ng alak.  Tumama ang bote sa dingding at nabasag.

Umugong ang tawanan ng mga multo.  Madiing tinakip ni Ruben ang kanyang mga kamay sa kanyang
tenga.  Tumatalab na yata ang alak, wika niya.  Palakas nang palakas ang ugong.

Walang iniwan, wari niya, sa ugong ng eroplano na naghatid noon sa kanya sa Saudi Arabia...

Ï  Ï  Ï
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Unang Aklat

Ang Paglayo

“Di ko alam kung ako’y babalik,
O sila ang dapat sumunod sa akin

Silang magtataka kung saan ako nagpunta
At nais malaman kung sila’y mahal ko pa.

Di ako mag-iiba sa kanilang nakilala,
Bagkus ay may higit na sampalataya

Sa katotohanang noon pa’y batid ko na.”

 — Salin mula sa tula ni Robert Frost
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Maynila: Pebrero 1983

1.

MINSAN AT SANDALI lamang dumalaw ang kabataan.  Kahabag-habag ang nilalang na, sa
sandali ng kabataan, ay hindi man lamang naranasan...hindi man lamang natikman ang tamis ng
kanyang kasariwaan.

Lulan si Ruben Moreno ng isang higanteng eroplano.  Nakatingin siya sa kalawakan ng
puting ulap na kanilang kinalulutangan, nang maalala niya ang bahagi ng isang tula.

“...I often see flowers from a passing car
That are gone before I can tell what they are.”

Ang may likha ay si Robert Frost, isa sa mga paborito niyang makata.
Ilang linggo lamang ang nakakaraan, si Ruben ay nasa loob ng isang silid-aralan sa Unibersidad

ng Feati.  Tagapagturo siya ng ilang kurso sa inhinyerya.
Madali ang magturo.  Subalit hindi iyon lamang ang hanapbuhay ni Ruben.  Sa umaga’y

nagtatrabaho naman siya sa isang pabrika na nasa bukana ng Kabite.  Mga dyipni ang binubuo sa
pabrikang iyon, at si Ruben ay inhinyerong-tagapamahala doon.

Walong oras ang trabaho niya sa pabrika, mula alas-otso hanggang alas-singko.  Isang oras
ang biyahe hanggang sa Santa Cruz sa Maynila upang habulin ang klaseng hinahawakan niya sa
Feati.  Tatlong klase ang sunod-sunod niyang tinuturuan.  Alas-nuwebe ng gabi kung matapos siya
sa tuwina.

Pag-uwi niya sa bahay, may sapat na sigla ng lamang siyang nalalabi upang kumain ng kaunting
hapunan bago bumagsak sa higaan.

Ni hindi na niya kailangang magkasa ng alarma bago matulog.  Tila ba may panloob na
orasan ang kanyang katawan.  Hustong-hustong alas-singko ng madaling araw, kusa siyang nagigising.
Pagkapaligo’t pagkainom ng kape, sandali niyang bubuklatin ang kanyang mga aklat at maghahanda
ng ituturong aralin kinagabihan muli.  Ang pagdaan ng batang naghahatid ng diyaryo sa katapat
niyang bahay ang hudyat niya na alas-siyete na ng umaga.  Oras na upang sumige na naman siya
patungo sa pabrika.

Pagod na pagod noon si Ruben.  Nguni’t tuwing bibilangin niya ang kanyang sinusuweldo sa
katapusan ng buwan, pakiramdam niya’y hindi sulit ang kanyang pagod kahit na dalawa ang
pinagkukunan niya ng kita.

Siya ang umuupa ng apartment na tinitirhan ng kanilang pamilya sa Blumentritt sa Santa
Cruz.  Kasama niya doon ang kanyang inang biyuda, si Aling Pacing, at ang dalawa niyang kapatid.
Bilang panganay na anak, siya ang nagpapa-aral sa dalawang sumunod sa kanya.  Ang lalaki, si
Isagani, ay kumukuha ng arkitektura.  Ang bunso, si Rebecca, ay nasa hayskul pa.  Bagama’t hindi si
Ruben ang tipo ng tagatustos na nagbibilang ng naitutulong, alam niyang nagdadaan lamang sa kanyang
palad ang kanyang kinikita.

Kaya lamang nagmumukhang bago ang kanyang sapatos ay kapag napapalitan ang pudpod na
suwelas o takong.  Kung makabili siya ng bagong polo at pantalon ay tuwing ikatlong buwan lamang.
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Pag ganoong pinagkakagastusan niya ang kanyang sarili, parang nababagabag pa siya.  Naitatanong
niya sa kanyang sarili kung hindi niya inaagawan ang kanyang pamilya sa kanilang pangangailangan.

Maliwanag na hindi ganoong uri ng buhay ang nais niya — maging sa sarili at sa kanyang
pamilya.

Ï   Ï   Ï

Isang umaga, habang nag-aabang ng dyipni si Ruben upang pumasok sa trabaho, isang makintab
na kotse ang huminto sa tapat niya.

“Mister Moreno,” bati ng nagmamaneho, “sakay na ho.”
Sumilip si Ruben sa loob ng kotse at kinilala ang nag-anyaya.  Pamilyar ang mukha nguni’t

hindi niya matiyak kung saan sila nagkita.
“Elmer Viray ho,” sabi ng maykotse.  “Naging estudyante ho ninyo ako.”
“A, oo!” wika ni Ruben.  “Natatandaan ko na!”
“Sakay na ho, Sir.”
“Huwag na, salamat.  Sa Zapote pa ako.”
“Papunta ho ako sa Baclaran.  Kahit hanggang Baclaran man lamang ho, maihatid ko kayo.

Madali na hong sumakay doon.”
Tumingin si Ruben sa kanyang relo.  May posibilidad na mahuli siya dahil puno ang mga

sasakyan.  At saka, menos din ang oras at pamasahe.  “Di sige,” sagot niya, “kung hindi abala sa
iyo.”

“Kumusta ho ang Feati, Sir?” tanong ni Elmer.
“Feati pa rin.  Maganda itong kotse mo.”
“Salamat ho, Sir.  Kabibili ko lang ho, segunda-mano.  Kapitbahay ko ho ang dating may-ari.

Hindi na ho yata makaya ang gastos ng maintenance kaya binenta.”
“Kung de-suweldo lang talaga kagaya ko, hanggang pamasahe lang ang kaya.”
“Sir, bakit hindi ho kayo mag-abroad?  Sinasayang lang n’yo ang utak n’yo dito.”
“Bakit ikaw, hindi mag-abroad?” ganti ni Ruben.
“Sa Saudi nga ho ako nagtatrabaho,” sagot ni Elmer.  “Nagkataon hong bakasyon ko, kaya

ako narito.”
“Ano’ng trabaho mo doon?  Inhinyero?”
Natawa si Elmer.  “Hindi ho, Sir.  Binagsak n’yo ako sa Power Plant, paano ako magiging

inhinyero?  Weyter ho ako sa Riyadh Hilton.”
Nagkibit-balikat si Ruben.  “Ayos ba naman ang suweldo?”
“Hindi na ho masama.  Katamtaman lang ang suweldo pero sa tip ako bumabawi.  Umaabot

din ho ng isang libo sa isang buwan.”
“Isang libong piso?”
Nakangiting lumingon sa kanya si Elmer.  “Dollars, Sir.  Isang libong dolyar.”
“Halos trese-mil pesos,” marahang wika ni Ruben, matapos tuusin.  Naisip niya ang dalawang

kapatid na magtatapos ng kolehiyo.  “Hindi ka ba nagbibiro?”
“Sir naman.  Makakabili ba ako ng ganitong kotse kung wala akong naipon doon?”
“Palagay ko’y hindi,” sang-ayon ni Ruben.  Hindi makatarungan ang buhay, naisip niya.

Habang patuloy na nagbibida si Elmer ng buhay niya sa Saudi Arabia, maingat na pinagmamasdan ni
Ruben ang bihis nito.  Ang suot ni Elmer ay mukhang mamahalin, mula polo sa itaas hanggang
sapatos sa paa.  Ang relo ay kulay-ginto.  At binagsak ko ito sa klase dahil hindi matuto, wika niya
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sa sarili, samantalang ako’y cum laude nang nagtapos!
Sa Plaza Lawton pa lamang, gusto na sanang bumaba ni Ruben.  Hindi niya mapiho kung

maiinggit o maiinis siya sa mga kinukuwento ni Elmer tungkol sa kainaman ng paghahanapbuhay sa
Saudi Arabia.

“Malungkot kung sa malungkot ang buhay doon, Sir,” patuloy ni Elmer.  Nawala na ang
“ho”, napansin ni Ruben.  Ano kaya ang kinakain ng mga nangingibang-bayan at tumataas ang tingin
nila sa kanilang sarili?  “At kung trabaho ang pag-uusapan, kakayod ka talaga.  Ang kaibahan lang ng
kayod doon at kayod dito doon, pagdukot mo sa bulsa, may makakapa kang pera.  Dito, nakikipag-
photo finish ka sa susunod na araw ng suweldo.”

Siguro’y may katwiran siyang magyabang, wika ni Ruben sa sarili.  Nguni’t sana’y hindi sa
kagaya kong hustong-hustong pamasahe at pambili ng pananghalian lamang ang laman ng pitaka.
Nang sumapit sila sa Baclaran, kinamayan niya si Elmer bago bumaba sa kotse.  “Paano, salamat na
lang,” sabi ni Ruben.  “Hindi ko na itatanong kung magkano’ng utang ko.  Tiyak namang hindi mo na
kailangan ng barya.”

“Walang anuman, Sir,” sagot ni Elmer.  “Sana’y magkita tayo sa Saudi Arabia.”
Nangiti si Ruben.  “Sino’ng makapagsasabi?  O baka ikaw naman ang makita kong bumabalik

sa klase ko sa Feati?”
“Malabo iyon, Sir.  Walang pakinabang doon.”
Malayo na ang kotse ay naiiling pa rin si Ruben.  Bakit ang mga kontrabida sa mundo’y mga

de-kotse, samantalang ang mga bida’y sumasabit sa mga bus at dyipni?, tanong niya sa sarili.

Ï   Ï   Ï

Pagkaminsa’y simbilis ng tibok ng puso kung magbago ang katayuan ng mga tao at mga
bagay.  Nang iwan ni Ruben ang kanyang ina noong umagang iyon, maayos ang kalagayan ng matanda.
Ang totoo’y nililista pa nga ni Aling Pacing ang mga tatapusin niyang gawain noong araw na iyon —
mamalengke, tubusin ang sinanglang singsing sa kasa, pagkauwi’y maglinis ng bahay, maglaba, at
kung may natitira pang oras ay manulsi ng mga sirang uniporme ng bunsong si Rebecca.  Naisip pa
nga ni Ruben na dapat siguro’y ipasyal niya ang kanyang pamilya sa susunod na suweldo.  Sa Luneta,
marahil, o sa Harrison Plaza.  Bihira namang malabas ng bahay si Nanay, naisip niya.  Namumutla
na tuloy ang pobre.  Makakita man lang ng ibang tanawin, at magkakulay ang pisngi.

Biglang naglaho ang balak na iyon nang dumating ang tawag ng kapatid niya nang magtatanghali
na.  “Kuya Ruben,” halatang nanginginig ang boses ni Rebecca sa telepono, “si Nanay...Tinakbo
namin sa San Lazaro.  Mukhang seryoso, Kuya.  Pumunta ka agad dito!”

Ï   Ï   Ï

Napalundag si Rebecca sa tuwa nang makita si Ruben sa pasukan ng ospital.
“Saan si Nanay, Becky?” tanong ni Ruben.
“Nasa emergency pa rin, Kuya,” sagot ng kapatid.  “Mabuti’t dumating ka.”
“Ano’ng nangyari?”
“Kagagaling lang niya sa palengke.  Inabutan akong nagbubunot ng sahig sa bahay.  Tutulungan

daw niya ako.  Sabi ko, huwag na’t kaya ko namang mag-isa.  Mahuhuli daw ako sa eskwela.  Hayun,
maya-maya, nakita ko na lang na nasa sahig.  Akala ko, nadulas lang ang paa sa bunot at natimbuwang.
Hindi daw siya makahinga, para daw sinasakal ang dibdib niya.  Tumawag na ako ng saklolo sa
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kapitbahay.”
“Teka,” sabi ni Ruben, “nasaan si Gani?  Wala ba sa bahay noong nangyari iyon?”
“Maagang umalis iyon.  Kasunod mo lang halos.  Gano’n naman iyon araw-araw, Kuya.”
“At gabi na rin kung umuwi,” ani Ruben.  “Kailangan na sigurong kausapin ang isang iyon.”
Bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang isang doktor.  Halos kasing-edad ni

Ruben.  Naghanap-hanap sa mga naghihintay roon at nang makita si Rebecca ay lumapit sa kanila.
“Ikaw siguro ang panganay na anak?” tanong ng doktor kay Ruben, sabay abot ng kamay.

“Ako si Doktor Quiroz.  Sabi ng nanay mo’y baka nga daw narito ka na.”
“Sabi ng Nanay?” ulit ni Ruben.  “Ang ibig sabihi’y ayos na siya?”
“Wala na siya sa ER,” sabi ni Doktor Quiroz.  “Nilipat namin siya sa isang ward.”
“Puwede ho ba namin siyang kausapin?” tanong ni Rebecca.
“Binigyan namin siya ng sedative.  Hayaan muna natin siyang magpahinga.”
“Ano talaga’ng nangyari sa kanya, Dok?” usisa ni Ruben.  “Puso ba?”
“Puso, oo,” sabi ni Quiroz, “pero hindi atake ang nangyari sa kanya.  Masasabing masuwerte

siya, iyon ang magandang balita.  Tinamaan siya ng angina.  Parang atake sa puso ang sintomas,
pero hindi talaga atake.  Lahi ba kayo ng mahihina ang puso?”

“Sa parte ng Nanay ko, Dok, iyon kadalasan ang dahilan ng kamatayan,” tugon ni Ruben.
“Ano’ng klaseng trabaho ba ang ginagawa ng Nanay ninyo — magaan, katamtaman, o...”
Sumingit agad si Rebecca.  “Wala ho sa bokabularyo ng Nanay ko ang salitang ‘magaan’.

Akala ho kasi’y siya si Superwoman.”
Nangiti si Quiroz.  “Kailangang pagsabihan ninyo siya na magmenor-menor muna.  Oo

nga’t hindi atake sa puso ang nangyari sa kanya.  Pero ang angina ay parang babala.  Baka pag
sinumpong siyang muli ay totohanan na!”

“Ibig mong sabihin, Dok, ay baka mangyari sa kanya muli iyan?” wika ni Ruben.
“Kung hindi natin mahuhuli ang pinagmulan nito ngayon, at kung hindi siya magbabago ng

takbo ng kilos niya, hindi imposible,” sabi ng doktor.  “Iyan ang hindi magandang balita.  Kaya ire-
refer ko kayo sa isang kilala kong dalubhasa sa Philippine Heart Center.  Naging titser ko sa med
school.  Mas kumpleto ang mga gamit nila doon.  ‘Yung mga nangyayari sa katawan ng pasyente na
hindi namin nakikita dito, huling-huli nila doon.”

“Huwag mo naman sanang bigyan ng maling kahulugan, Dok,” sabi ni Ruben, “pero malaking
pera ang pinag-uusapan natin, hindi ba?”

“Oo,” sagot ni Quiroz.  “Hindi ba ikaw ‘yung Ruben Moreno na nag-elementary sa Espiritu
Santo?”

“Ako nga.  Bakit?”
“Doon din ako,” nakangiting wika ng doktor.  “Dalawang grade ang lamang ko sa iyo.  Ikaw

‘yung pala-aral na palaging sinasabi ng mga madre doon na dapat tularan.  Palagi kang altar boy,
kasali sa mga drama, kasali sa contest ng tula...”

“Hindi kita matandaan, Dok,” amin ni Ruben.
“Natatandaan mo ‘yung grupo ng mga loko na humaharang sa iyo pag uwian?  Hinihingan ka

ng pambili ng chewing gum, at pag wala kang naibigay, hinahabol ka at tinitirador ka ng goma?”
“Isa ka sa mga iyon?”
“Isa ako sa mga iyon,” natatawang sabi ni Quiroz.
Sinipat na mabuti ni Ruben ang mukha sa likod ng bigote.  Siya nga.  “At ngayo’y doktor ka

na?”
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“Mahirap paniwalaan, ano?  Pihado kong mas malayo na ang narating mo?”
“Dok, kung malayo ang narating ko, nasa Makati Medical siguro ngayon ang Nanay ko...wala

sa San Lazaro.  Mabalik tayo sa Nanay ko, kailangan bang ipasa mo pa siya sa ibang doktor?  Hindi
ba puwedeng ikaw na lang?”

“Hangga’t narito ako, s’yempre susubaybayan ko ang nanay mo.  Pero mga dalawang linggo
lang, wala na rin ako dito.”

“Lilipat ka sa ibang ospital?”
Umiling si Doktor Quiroz.  “Lilipad na ako papuntang States,” ang sagot niya.

Ï   Ï   Ï

Pasado alas-diyes ng gabi nang bumuhos ang malakas na ulan.  Naidlip si Ruben sa
pagbabantay kay Aling Pacing.  Nagising siya nang may kamay na dumapo sa kanyang balikat.

“‘Nay?” ang agad niyang naisip, nguni’t mahimbing pa rin ang ina sa pamamahinga.  Lumingon
si Ruben sa kanyang likuran.  Si Isagani.  Ang kapatid niyang sumunod sa kanya.

“Kumusta siya, Kuya?” marahang tanong ng bagong dating.
“Ayos naman,” sabi ni Ruben.  “Saan ka galing?”
“Dumaan ako sa bahay,” sagot ni Isagani.  “Nang sinabi sa akin ni Becky ang nangyari,

dumeretso na ako kaagad dito.”  Basa ng ulan ang manipis niyang suot.  May hawak siyang diyaryo
nguni’t hindi iyon naging sapat na taklob.

Pumihit sa pagkakahiga ang pasyenteng nasa kabilang kama sa silid.  Medyo galit na tumingin
sa magkapatid ang nagbabantay dito at sinenyasan silang huwag masyadong mag-ingay.  Niyaya ni
Ruben ang kapatid sa labas ng silid.

“Bago sa bahay, saan ka muna nanggaling?” patuloy na usisa ni Ruben.
“Saan pa?  Nag-aral.”
Umiling si Ruben.  “Gani, kangina pa ako galit dahil wala ka sa bahay nang kailangan ka ng

Nanay.  Kung nagkataong hindi buo ang loob ni Becky, baka ulila na tayo ngayon.”
“Bakit mo ako sisisihin?  Sino ba’ng may gustong sumpungin sa puso si Nanay?  Kung alam

ko lang na naka-schedule siya ngayon, di hindi na sana ako umalis ng bahay.”
Hinampas ni Ruben sa balikat ang kapatid.  Napatigil at napatingin sa kanila ang isang nars

sa dulo ng pasilyo.  Huminga nang malalim si Ruben upang mabawasan ang naiipong galit.  “Pilosopo
ka na’y sinungaling ka pa,” sabi niya.  “Pinapunta ko si Becky sa Feati para ipaalam na hindi ako
makakapagturo ngayon.  Hinanap ka sa mga kuwarto mo.  Tinanong ka sa mga kaklase mo.  Hindi ka
raw nakita maghapon ngayon.”

“Sinabi ko bang galing ako sa Feati?” medyo naiiyak na ganti ni Gani.  “Sabi ko’y galing ako
sa pag-aaral.  Mayroon kaming research project.  Wala ako nu’ng librong gamit doon.  Pumunta
ako sa bahay ng kaklase ko.  Kumpleto ang mga libro at gamit niya.  Doon ako nagbabad sa kanila.
Para ngang abuso na, dahil madalas akong maki-paki, pero kinakapalan ko na lang ang mukha ko.”

“Bakit hindi ka humingi sa akin ng pambili ng libro?”
“Mahal.  Pag nakikita ko ‘yung naghihingalong sapatos mo, paano pa ako makakahingi sa

iyo?”
“Wala ba nu’ng librong iyon sa library?”
“Tatatlong kopya lang ang naroroon.  Unahan sa paghiram.  Pag sinuwerte kang makahiram,

punit-punit naman ang mga pahina.”
“Ewan ko, Gani.  Hindi ako nasisiyahan sa nababalitaan ko tungkol sa iyo.”
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“Ano’ng balita?”
“Kinumusta kita minsan sa isang instructor mo.”
“Sino’ng instructor?”
“Si Mister Paderas, sa Strength of Materials.  Madalas ka daw absent sa klase niya.”
“Hah!” nasambit ni Gani.  “Si Mister Padulas!  Paano niya masasabi iyon, bihira siyang

sumipot sa klase namin?  Kadalasan, student assistant lang niya ang humahawak ng klase niya.
Kukuha lang ng attendance, ‘tapos ay sisibat na.  Kung mahuli-huli ka nga ng ilang minuto, di
markado agad ng absent ang class card mo!  Ang sistema daw niyan, ha, pag malapit na ang finals,
isa-isang kakausapin ‘yung mga medyo tagilid sa kanya.  ‘Paano ba ‘yan?’ sasabihin daw.  ‘Kailangan
yata ng padulas nitong grades mo.’  Ewan ko sa iyo, Kuya, kung maniniwala ka doon o sa akin.”

“Hindi ko alam kung ano’ng paniniwalaan ko,” sabi ni Ruben.  “Hindi ka maapuhap sa bahay,
hindi ka maapuhap sa eskwela, hindi naman tayo nag-uusap.  Ano’ng malay ko kung — “

“Bumabarkada na ako, o nagbibisyo na ako, ‘yun ba’ng iniisip mo?”
Hindi kumibo si Ruben.
“Wala na nga tayong pera, magbibisyo pa ako?” sabi ni Gani.  “‘Kita mong ni hindi ako

humihingi ng pambili ng jacket.  Diyaryo lang ang panlaban ko sa ulan.  Hindi mo nga ako kasing-
talino, Kuya, pero hindi naman ako ganoong ka-gago.”

Matagal bago muling nagsalita si Ruben.  “‘Tena,” yaya niya, “magkape tayo.  Hindi ka pa
yata naghahapunan.”

“Mag-aalas-onse na,” ungol ni Gani.  “Sarado na ang kantina nitong ospital.”
“Diyan sa labas.  Tiyak na may bukas na restawran.”
“Ang Nanay?”
“Natutulog naman.”
Sa isang restawran sa Abenida sa harapan ng ospital sila nagtuloy.  Umorder ng mami si

Ruben para sa kapatid, kape lamang para sa kanya.
“Nabigla ako kangina, ‘Tol,” wika ni Ruben sa nakababata. “Pasensya ka na.”
“Kasalanan ko rin, Kuya.  Hindi ako dapat naglihim.  Alam mo, noon ko pa iniisip — “
“Ano iyon?”
“Sa isang taon ay college na rin si Becky.  Lalong bibigat ang gastos mo.  Kung tumigil kaya

ako sa pag-aaral at maghanap ng trabaho?”
“Ni ikaw o si Becky ay hindi titigil sa pag-aaral,” sabi ni Ruben.  “Mahalaga ang pag-aaral.”
“Babalik din naman ako pag nakaipon na ako.”
“Marami nang nagsabi ng ganyan, Gani.  Mahirap bumalik sa pag-aaral kapag iniwan mo na.

Nariyang masubsob ka nang husto sa trabaho, o kaya’y magka-asawa ka, magkapamilya ka — “
“Ano’ng gagawin natin?”
“Di magpapatuloy ka.  At inaasahan kong mag-aaral ka nang mabuti at wala na akong maririnig

na sumbong tungkol sa iyo.”
“Problema pa rin ang pera.”
“Problema ko iyon,” sagot ni Ruben.  “Huwag mong problemahin ang hindi sa iyo.  Ubusin

mo na ‘yang kinakain mo’t umuwi ka na.  Walang kasama si Becky sa bahay.”

Ï   Ï   Ï

Nag-iisa si Ruben sa tahimik na pasilyo ng ospital.  Hawak niya ang diyaryo na kangina’y
pinang-talukbong ni Isagani sa ulan.  Natuon ang kanyang pansin sa isang pahina.
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“JOB OPPORTUNITIES IN SAUDI ARABIA,” wika ng isang anunsyo doon.  “Al-Jamil Brown,
a prestigious Saudi-American joint venture, seeks applicants for the following positions...”

Nakalista ang uri ng mga aplikanteng hinahanap.  “Mechanical engineers, draftsmen, ac-
countants, clerks, vehicle mechanics...”

Pinilas ni Ruben ang anunsyo at maingat itong siningit sa kanyang pitaka.
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2.

“SO, RUBEN, naging tagumpay naman ang operasyon sa Nanay mo?” tanong ni Dean Jose
Sevilla.  Siya ang bise-presidente ng Unibersidad ng Feati at dekano ng inhinyerya.

“Oho, sir,” sagot ni Ruben.  “Katunayan ho’y baka ma-discharge na siya sa isang linggo.”
“Ano ‘kamo ang ginawa ni Doktor Teng?  Andyo — ano nga?”
“Angioplasty ho.  May barado daw hong ugat ang mother ko.  Parang nadidyeta sa dugo ang

puso niya, kaya sinasaktan siya.  Sa angioplasty ho, nagsisingit sila ng maliit na impis na lobo sa
baradong ugat.  Pag nasa tamang lugar na, saka nila pinalalaki ang lobo, para makadaan uli nang
maayos ang dugo.”

“Wow!” sabi ni Sevilla.  “Tingnan mo nga naman ang nagagawa ng medisina ngayon, ano?
Nagkamali yata tayo ng pinasukang hanapbuhay, Ruben.”

Ako siguro, gusto sanang sabihin ni Ruben, habang ginagala ang tingin sa malaki at magandang
opisina ni Sevilla.  Pero mukhang mainam naman ang narating mo, Dean.

Inspirasyon sa mga estudyante ng Feati ang buhay ni Sevilla.  Noong nagsisimula pa lamang
mag-aral sa Feati si Ruben, narinig na niya ang kuwento nito.  Muli’t-muli niya itong naririnig at
lalo itong nagsasa-alamat sa pagdaan ng panahon.

Ulilang lubos si Sevilla.  Mahirap.  Pumasok na janitor sa Feati kapalit ng bayad sa pag-
aaral at isang munting silid-tulugan sa shop ng mga makina.  Habang nag-aaral ay nagpakita ng di-
pangkaraniwang talino.  Umimbento ng isang naglalakad at nagsasalitang robot sa ikalawang taon
niya sa kolehiyo.  Sa ikatlong taon ay umimbento ng isang makina ng eroplanong tumatakbo sa
alkohol.  Sa huling taon ay lumikha naman ng isang teleponong may katernong telebisyon.  Humanga
si Donya Vicenta de Ancheta na may-ari ng unibersidad.  Inanyayahan ng donya si Pangulong
Magsaysay sa Feati.  Kinausap ng presidente ang asawang si Luz na nasa Malakanyang, at nagpalitan
sila ng flying kiss sa telebisyon na inimbento ng binatang ulila.

Na-diyaryo ang Feati.  “Pugad ng mga siyentipikong magbabangon sa Pilipinas,” sabi ng
isa.  Natuwa si Donya Vicenta.  Hindi na pinakawalan si Sevilla.  Pagka-graduate ay ginawa agad na
puno ng Mechanical Engineering department.

Nakilala ni Sevilla si Flordeliza de Ancheta, magandang anak ni Donya Vicenta.
Nagkagustuhan sila, nagkatuluyan.

Higit na matalino si Ruben kaysa kay Sevilla, ang Dean na rin mismo ang nagsabi minsan.
Kung gayo’y bakit si Ruben ngayon ang humihingi ng tulong at si Sevilla ang nakaupo sa likod ng
isang marangyang mesa?

“Salamat na lang ho, sir, at kaibigan pala ninyong matalik si Doktor Teng,” sabi ni Ruben.
“Sabi ng mga taga-Heart Center, mahirap daw makipag-appointment doon dahil nakapila ang mga
pasyenteng mayayaman.”

“Si Misis ang malapit doon,” ani Sevilla.  “Alam mo na — sabay silang lumaki sa Negros.
Parehong anak-asendero.”

“Salamat din ho at sinagot muna ninyo ang nagastos namin sa ospital.”
“Hindi naman sa akin nanggaling iyon, iho.  Salary loan iyon, gaya ng napagkasunduan

natin.  Ibabawas buwan-buwan sa suweldo mo.”
“Sir, noon hong bagong-graduate ako, nabanggit ko sa inyong kinukuha akong staff engi-

neer ng Lepanto Mining — “
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“At sinabi kong, ‘Magaling iyon.  Ibig sabihi’y tumatawag ka na ng pansin ng malalaking
kumpanya.’  Natatandaan ko.”

“Pinigilan n’yo ako at sinabi n’yong bakit hindi ko ipuhunan ang kinabukasan ko sa Feati.
Sabi pa nga n’yo, balang-araw, baka ako ang maging Dean of Engineering.”

“Sinabi ko ba iyon?  Hindi ko yata natatandaan.”
“Hindi na ho ako naghahabol na maging Dean of Engineering — “
Natawa si Sevilla.  “Puwesto ko iyon, Ruben.  Hindi mo naman siguro gustong tanggalan

ako ng trabaho?”
“Gusto ko lang hong malaman kung may posibilidad na kumita ako ng mas malaki kaysa

tinatanggap ko ngayon bilang part-time instructor.”
“Pero ikaw lang naman ang gustong mag-part-time, Ruben.  Puwede pa kitang bigyan ng

dagdag na teaching load kung idedeboto mo lang ang buong panahon mo sa Feati.  Mas gusto mo
pang maging inspektor ng mga ginagawang dyipni.”

“Sir, kahit ho maghapo’t-magdamag akong magturo sa Feati, hindi pa rin ho aabot ang
magiging suweldo ko sa kinikita ko sa pag-i-inspeksyon ng mga dyipni.”

Bumuntong-hininga si Sevilla.  “Unibersidad tayo ng mga walang-kaya, Ruben.  Hindi tayo
Ateneo o La Salle.  Ibig sabihin noo’y hindi tayo puwedeng sumingil ng libu-libo sa mga estudyante
natin.  At dahil doon, hindi rin puwedeng suweldong La Salle ang ibigay namin sa mga empleyado
dito.”

“Hindi rin puwedeng suweldong-Lepanto Mining.  Dean, nanghihinayang ako pag naiisip
kong pinalampas ko ang pagkakataong iyon.”

“Ruben, hindi kita tinutukan ng baril.  Pinili mo ang Feati.  Nagpapasalamat ako at sa abot ng
makakaya ko’y tutulungan kita.  Pero may hangganan ang tulong ko o tulong ng kahit sinong tao.
Higit pa sa roon, ikaw na ang kailangang tumulong sa sarili mo.”

Ï   Ï   Ï

Lahat ng tao’y may kamag-anak o kakilala na masasabing “dominante” — iyong tipong
mapanuri, pala-pintas, laging siya ang tama, at laging siya ang gustong masunod.  Karaniwan,
pumapasok pa lang sa pinto ang ganitong klaseng tao’y gusto mo nang lumabas, kadarating pa lang
ay gusto mo nang magpaalam.  Sa oras naman ng kagipitan, ‘yung ganitong mga dominante ang
tiyak mong maaasahan.  Buo ang loob.  Sa gitna ng kalituhan, siya lamang ang makikitaan mo ng
kaayusan.

Dominante ang Tiya Uping ni Ruben, bunsong kapatid ng kanyang ina.  Maliit na babae si
Tiya Uping, hanggang dibdib lamang ni Ruben.  Pero sa talas ng isip at sa tapang, mahirap siyang
pantayan.  Kaya naman sa bayan nila sa Nueva Ecija, matagal siyang naging prinsipal ng eskwelang
kanyang pinagturuan.

Huling nakita ni Ruben ang kanyang Tiya Uping may dalawang taon na ang nakakaraan —
nang lusubin ni Uping ang opisina ng Bureau of Public Schools at alamin kung sino ang pumipigil
sa kanyang retirement check.  Isang pulis ang naghatid kay Uping pag-uwi sa Blumentritt, matapos
diumanong pagbantaan ang isang opisyal sa kawanihan.  (“Nakuha ko naman ang tseke ko, hah!”
buong pagmamayabang noon ng dating prinsipal.)  Laking tuwa noon nina Ruben nang ang kanilang
tiya’y bumalik sa probinsya.

Ngayo’y bisita na naman si Tiya Uping sa bahay sa Blumentritt.  At sa pagkakataong ito,
pagkakita sa tiya niya’y agad naisip ni Ruben, “Salamat sa Diyos!”
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“Ano’ng klaseng mga anak kayo?” bungad ni Tiya Uping sa magkakapatid.  “Mukhang hindi
n’yo pinakakain ang nanay n’yo!  Paano makakabawi ng katawan ito?”

Kinindatan ni Ruben ang inang nakahiga at nakangiti habang nagmamasid.  “Hindi ho tipo ni
Nanay ang luto namin.  Panay nga ho ang dasal na sana’y dumating kayo.  ‘Yun lang daw hong luto
n’yo ang makapagpapagaling sa kanya.”

“Bobolahin mo pa ako, damuho ka.  Sino’ng naiiwan sa Nanay n’yo habang nasa trabaho o
nasa eskwela kayo?”

“Humingi si Ruben ng isang buwang bakasyon sa trabaho,” paliwanag ni Aling Pacing.  “Siya
ang nag-aalaga sa akin maghapon habang nasa eskwela sina Gani at Becky.  Pag-uwi nitong dalawa,
saka naman tumutuloy si Ruben sa Feati para magturo.”

“Paano pag tapos na ang bakasyon mo?” tanong ni Tiya Uping.  “Sino’ng makakasama ng
nanay mo dito?  Bakit hindi ka kumuha ng katulong?’

“Baka akala nyo’y mura ang katulong ngayon?” sagot ni Ruben.  “‘Yung ibabayad ko ho sa
katulong, di ibili ko na ng pagkain at gamot ni Nanay.”

“Kung ikaw ay kasing-talino tulad ng pagkakakilala ng ibang tao sa iyo,” sabi ni Tiya Uping,
sabay surot kay Ruben, “madaling lutasin ang problema n’yo.”

“Paano ho, Tiyang?”
“Mag-asawa ka!  Di hindi mo na kailangang magpa-suweldo.”
“Bakit ho kayo, hindi nag-asawa?” ungol ni Gani, na nasa isang sulok.
Pinamaywangan siya ng kanyang tiya.  “Sinabi ko bang matalino ako?”

Ï   Ï   Ï

“Dumaan dito kangina ang may-ari nitong apartment,” sabi ni Tiya Uping kay Ruben.  Sila
lamang dalawa ang nasa kusina.  Bagong-dating si Ruben galing sa pagtuturo at sinisimulang lusubin
ang ginisang ampalayang hinanda para sa kanya ng kanyang tiya.  “Tinatanong kung may ibabayad ka
na para sa buwang ito.  Sabi ko’y magbalik na lang siya bukas at baka sakaling may iwan kang pera
sa akin.”

“Sa makalawa pa ho ang suweldo namin, Tiyang,” sagot ni Ruben.  “Zerong-zero ang pitaka
ko ngayon.”

“May dala naman akong kaunting pera,” anang tiya.  “Puwede kong abonohan muna.”
“Nakakahiya na ho, Tiyang.  Kayo’ng bisita dito.  Pero mula nang dumating kayo, panay

kayo na ang abono.  Tulad nitong kinakain ko ngayon — “
“Mabuti para sa Nanay mo iyan.  Alam mo, marami siyang kinain kangina!”
“Oho, Tiyang.  Pero si Nanay lang ho naman ang maysakit dito.  Nag-abono din lang kayo,

hindi pa ho n’yo sinagad na manok.  Matagal na ho akong hindi nakakatikim ng manok.”
“Damonyong ire!” sabi ni Uping.  “Pag tumaba na ‘yang pitaka mo, saka ka maghanap ng

manok.”
“Malay n’yo, Tiyang.  Baka makuha sa madyik itong pitaka ko.  Kung pipikit ako...’tapos,

kakatok sa mesa...at magsasalita ng mahiwagang kataga   Ano ho ba’ng mahiwagang kataga ang alam
n’yo, Tiyang?”

“Sira na yata ang ulo mo.”
“Tagalog ho ‘yon.  Gawin nating Latin.  Siraum ulum!”  Binunot niya ang pitaka niya mula

sa bulsa.  “Kita n’yo, Tiyang?  Wala pa ring laman...maliban sa sedula...ID...tiket sa sweepstakes na
hindi nanalo...at, ano ito?”  Nalaglag mula sa pitaka ang anunsyo sa diyaryo na siningit niya roon
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nuong siya’y nasa ospital.
Pinulot iyon ni Tiya Uping at binasa.  “May balak ka bang mag-apply?”
“Paano ko ho maiiwan si Nanay...at ‘yung dalawa?”
“Hindi problema iyon.  Narito si Uping!”
Natawa si Ruben.  “Baka ho nabibigla kayo?  Paano ‘yung bahay n’yo sa Nueva Ecija?”
“Matagal nang gustong may umupa doon.  Ano pa’ng problema?”
“Kalimutan na ho natin, Tiya Uping.  Sobrang abuso na ‘yon.  Kayo pa’ng mag-aalaga sa

Nanay...nakakahiya na ho ‘yon.”
“Ate ko ‘yung aalagaan ko, ano’ng nakakahiya doon?  Mas nakakahiya kung hindi ka kikilos

at isa, dalawang taon mula ngayon, payat na pitaka pa rin ang dudukutin mo.  Kung ako’ng lalaki at
kasing-edad mo, kahit taga-hugas ng pinggan sa Saudi, papasukin ko!”

Matagal bago nakasagot si Ruben.  “Wala naman hong mawawala kung susubukan ko, ano?”
Napasuntok sa hangin si Tiya Uping.  “Iyan ang pamangkin ko!  Bakit hindi mo pasyalan

bukas, iho?  Pag-uwi mo, manok ang ulam natin.  Ano ba’ng luto ang gusto mo?”
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3.

AKALA NI RUBEN, siya ang mauuna sa pila ng mga aplikante.  Maaga siyang umalis ng
bahay.  Alas-siyete pa lamang nang dumating siya sa opisina ng ahensyang nagpalagay ng anunsyo
na nabasa niya noon sa diyaryo.  Mid-East Placement Services, ang sabi ng karatulang nasa harapan
ng gusali.  Muntik na itong hindi nakita ni Ruben, dahil natakpan ito ng mahabang pila ng mga
aplikanteng inabutan niya.

Alas-otso nang buksan ang ahensya.  Mabagal ang naging kilos ng pila.  Alas-diyes na’y
hindi pa nangangalahati sa kinaroroonan ni Ruben.  Nagsisi siya’t isang tasang kape lamang ang
inalmusal niya.  Alas-onse’y pumatak ang bahagyang ulan.  Tiningnan ni Ruben kung may titiwalag
at maghahanap ng masisilungan.  Wala ni isa.

Sandali lamang ang ulan.  Alas-dose’y tuyo na ang suot ni Ruben, at ikatlo na siya mula sa
unahan ng pila.  Noon sinarado ng guwardiya ang pinto ng ahensya.  “Lunch break,” sabi niya.

“Boss, puwede bang umalis muna sa pila para kumain?” tanong ni Ruben.
“Puwede,” sagot ng guwardiya, “pero baka pagbalik mo’y mag-umpisa ka uli sa hulihan.”
Napailing si Ruben.  Sa daraan ang isang batang nagtitinda ng sigarilyo at chewing gum.

Isang pirasong gum ang naging pananghalian ni Ruben.  Hindi bale, wika niya sa sarili.  Matuloy
lang ako, makakalimutan ko rin balang-araw na pinagdaanan ko ito.

Ï   Ï   Ï

“Ano’ng posisyon ang ina-aplayan mo?” tanong ng empleyado ng ahensya na gumagawa ng
interview.  Pasado ala-una na nang, sa wakas, ay makapasok si Ruben at maupo sa harap ng isang
mesa.  Ang nag-i-interview ay halos kasing-edad niya.

“Mechanical engineer,” sagot ni Ruben, “gaya ng nakalagay dito sa anunsyo n’yo.”
Tumingala ang interviewer mula sa papel na sinusulatan.  “Ano’ng anunsyo ba ang nakita

mo?” sabi niya.  “Tuwing ikatlong araw ay nagpapalabas kami ng bago.”
Binunot ni Ruben mula sa pitaka ang anunsyong tinago niya.
“Dalawang linggo nang paso ito,” sabi ng taga-ahensya.  “Puno na’ng lahat itong mga

puwestong ito.  Bakit ngayon ka lang nagsadya dito?”
Isang babae ang nagtawa sa isang di-kalayuang mesa.  Alam ni Ruben na hindi siya ang

pinagtatawanan, gayunpama’y umakyat ang dugo sa mukha niya.  Naalala niya ang bilin ng mga
kasama niya sa bahay kung sakaling matutulak siya.  Sapatos na de-goma daw ang kay Gani, pabango
kay Becky, at kahit daw maliit na hikaw na ginto para kay Tiya Uping.

“Sigurado ka ba?” tanong niya sa taga-ahensya.  “Baka naman bakante pa?”
“Sigurado ako, Mister — ”
“Moreno.”
“Katunaya’y in process na ang papeles ng nakuha naming inhinyero.  Baka sa isang linggo’y

lumipad na siya.”
“Kung gayo’y hindi pa final?”  Binuklat ni Ruben sa ibabaw ng mesa ang kanyang diploma at

iba pang mga dokumento.  “Paki-tingnan mo lang ang mga ito, please.  Hindi sa pagmamayabang,
makikita mong qualified ako sa posisyong iyan.  Cum laude ako nang grumadweyt, at tingnan mo
itong certificate ko bilang Employee of the Year doon sa pinapasukan ko.  Kung the best ang
hinahanap n’yo, hindi ako mapapahiya sa inyo.”
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Tiniklop ng interviewer ang mga papeles ni Ruben pagkabasa at binalik sa kanya.  “Bilib
ako, Mister Moreno.  Pero sarado na talaga.”

Pinasya ni Ruben na bunutin ang huli niyang baraha.  “Kung matutulungan mo ako,” binabaan
niya nang kaunti ang boses niya, “baka matulungan din kita.”

“Ow?” sabi ng kaharap niya.  “Ano’ng gusto mong sabihin?”
“Okey lang sa akin ang magpuhunan ng kaunti para makalakad.”
May ilang saglit din siyang tahimik na sinuri ng taga-ahensya.  “Sa ibang ahensya siguro,

pupuwede ‘yan, pero hindi dito.  Kung aalukin mo ako ng suhol, lalong hindi ka makakalakad.”
Si Ruben naman ang hindi agad nakakibo.  “Sorry,” bulong niya.  “Hindi ko dapat sinabi

‘yon, kaya lang — “
“Alam ko,” sabi ng interviewer.  “Nasa abroad din ang tatay ko.  Sa Bahrain.  Hindi ka

naman siguro magtitiis na pumila nang matagal diyan sa labas kangina kung maluwag ka sa buhay.”
Mabagal na tumayo si Ruben at kinamayan ang kausap.  “Salamat sa abala,” sabi niya.  “Sorry

uli.  Hindi ko intensyon na insultuhin ka.”
“Masuwerte ka’t ako ang inalok mo,” ang sagot sa kanya.  “Kung iba iyon, kinagat na.  Marami

ang namumulubi dito.  Sa pag-a-apply pa lang, nabubutasan na ng bulsa.  Hindi lang ‘yon, nahuhubuan
pa ng pantalon.  Huwag mong basta-basta ibabandera ang kaunti mong makakayanan.”

Tumalikod si Ruben upang lumabas.  Nakakatatlong hakbang pa lang siya’y tinawag uli siya
ng interviewer.  “Okey ba sa iyo ang 600 dollars?” sabi nito.

“Ano ‘kamo?” tanong ni Ruben.
“Suweldong 600 dollars buwan-buwan, ang gusto kong sabihin.  May bukas pa kaming

posisyon na vehicle mechanic.  Kaya mo ba ‘yon?  Sa Dhahran ang assignment.”
“Mekaniko ng kotse?”
“Kotse, trak, bus, forklift — basta may gulong,” sabi ng interviewer.  “Maning-mani siguro

sa iyo ‘yon.”
“Kaya ko,” ani Ruben.  “Six hundred dollars — “  Halos otso mil isang buwan.  Pagsamahin

man ang kinikita niya sa ngayon ay malaki pa rin doon ang inaalok sa kanya.
“Buweno,” sabi ng empleyado, “600 to 700 ang bracket namin.  Sa kwalipikasyon mo,

puwede ko na sigurong isagad sa 700 ang suweldo mo.  Puwera pa roon ang food allowance.  Libre
ang pabahay at transportasyon.  Kung mag-o-overtime ka, 150 percent ng basic rate mo ang
idadagdag sa iyo.  Isang buwang bayad na bakasyon tuwing ikalawang taon, libre ang tiket sa eroplano.
Libre ang pa-ospital.  Kumpleto ang accident and life insurance.  At pagkatapos mo ng kontrata,
bibigyan ka ng bonus na kalahating buwang suweldo sa bawa’t taong serbisyo mo.”

“Hindi yata ako makapaniwala,” ang tanging nasabi ni Ruben.
“Kung talagang mahusay ka, hindi naman siguro makakaila ‘yon sa mga magiging amo mo

doon.  Oo nga’t sa biglang tingin ay parang pababa ka ng ranggo.  Pero malay mo?  Baka doon ka
ma-promote sa tinatarget mong mechanical engineer.  Interesado ka?”

“Sira siguro ako kung tatanggihan ko pa.”
“May mga iksamen kaming kailangang ipasa mo muna,” sabi ng taga-ahensya.  “English

comprehension, trade test, psychological test...’yung gano’ng mga borloloy.  Pag naipasa mo
‘yon — at wala akong dudang magagawa mo — bibigyan kita ng mga forms para maikuha ka namin
ng pasaporte at bisa.  Sagot naming lahat ang gastos doon.  Ang gagastusan mo lang muna ay ang
medical exam.  Sa klinika kasi sa labas ‘yon.  Pero bago ka tumulak ay ibabalik namin sa iyo ang
nagastos mo, ipakita mo lang sa amin ang resibo.”

“Wala ako talagang masabi,” wika ni Ruben.
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“Pumasok ka sa kuwartong iyon para sa iksamen.  ‘Yung katabing pinto noon ay coffee
room namin.  Magkape ka muna.  Kung may makita kang biskwit, huwag kang mahihiyang kumuha.
Palagay ko’y gagabihin ka nang uwi mamaya.”

Ï   Ï   Ï

Tatlong linggo pagkaraan ng pag-uusap na iyon, si Ruben ay handa nang umalis patungo sa
Saudi Arabia.  Sinuri niyang muli ang laman ng kanyang dadalhing maleta.  Maliban sa isang pantalon
at dalawang polo, wala siyang bagong damit na ibabaon.  Karamihan ay mga dati na niyang suot.
Pinasya niyang hindi na siya dapat magbulagsak bago siya lumisan.  Mas kailangan ng kanyang
maiiwan ang pera, naisip niya.  Saka na lang siya unti-unting bibili ng kailangan pag kumikita na siya
sa Saudi.

Pinagmasdan siya ni Becky habang binabasa niya ang kanyang tiket sa eroplano at marahil
sa ika-isandaang ulit ay tinitiyak niya na kinabukasan nga ang kanyang lipad.  “Paano ‘yan, Kuya?”
sabi ng babae.  “Hindi kami talaga makakapaghatid ni Kuya Gani sa iyo.  Kung bakit natiyempuhan
pang sabay kaming may finals.”

“Okey lang ‘yon,” sagot ni Ruben.  “Mas mahalaga ang pag-aaral.  Iyon ang asikasuhin n’yo.”
“Aalis ka na ba talaga, Kuya?”  Nakahalata si Ruben ng panginginig sa boses ng kapatid.
“Iyon ang plano.  Puwera na lang kung mabibigyan mo ako ng trabaho dito na ang suweldo’y

kapantay ng kikitain ko.”
Mula sa bulsa niya ay dinukot ni Becky ang isang rosaryo.  “Sorry, Kuya, wala akong

maipapabaon sa iyo kundi ito.”
“Gusto ko sanang tanggapin, pero...baka hindi makalusot doon.  Itago mo na lang para sa

akin.  Pag-uwi ko, saka ko gagamitin.”  Naawa si Ruben sa bunso.  Alam niyang kahit maliit na
nakayanan ay may gustong ihabilin ang kapatid, hindi pa niya tinanggap.  “Dalhin ko pa kaya ang
dyaket na ito?” sabi niya, upang ibahin ang paksa.  “Tag-init naman daw doon ngayon.”

“Dalhin mo na, Kuya,” wika ni Becky.  “Baka malamig sa loob ng eroplano.  Akina’t ako ang
magtitiklop.”

Bumukas ang pinto ng silid at humihingal na pumasok si Gani.
“Akala ko’y alas-nuwebe na ang uwi mo dahil may finals ka sa Design?” tanong ni Ruben.
“Hindi na ako pinakuha ng test, Kuya.  Mataas ang nakuha kong grado sa ginawa kong project.

Na-exempted ako.”
“Kita mo na,” sabi ni Ruben.  “Alam ko namang kaya mo.  Sa Strength, ano ang tayo mo?”
“Kay Paderas?  Sa makalawa ang test namin.  Kukuha pa ba ako?  Itanong ko na lang kaya

kung magkano siya?  Tutal, Saudi Boy na naman ang Kuya ko.”
Natawa si Ruben.  “Loko ka!  Iyan ang isa pang gusto kong ipagbilin sa inyo.  Kung sakaling

luluwag ang kabuhayan natin, huwag naman sanang lumaki ang ulo n’yo.”
“Ay, hindi, Kuya!” sagot ni Becky.  “May kaklase akong ang tatay ay nasa Saudi, akala mo

ginto ang inuupuang inidoro.  Inis tuloy sa kanya ang iba kong mga kasama.”
“Huwag kayong ganoon,” payo ni Ruben.  “Low profile pa rin kayo.”
“Talaga bang mag-isa ka na lang pupunta sa airport bukas, Ruben?”  Ang nagtanong ay si

Aling Pacing na nasa may pintuan.
“Oho, ‘Nay.  Magbu-bus na lang ho ako.  Tutal, magaan lang naman itong dala ko.  Sayang

din ang pang-taksi kung may kasama pa ako.  Saka, busy itong dalawa.”
“Hindi ba ako talaga puwedeng sumama?”
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“Naku, Nanay,” sabi ni Ruben, “mapapagod lang ho kayo.  Para ano?  Hanggang sa labas lang
naman kayo ng terminal.  Sa dami ng tao doon, tiyak na magulo at maingay.  Oras na papasukin ako
sa pinto, hindi na rin lang n’yo ako makikita.”

Napabuntung-hininga nang malalim ang ina.  “Hindi ko akalaing magkakahiwa-hiwalay tayo.
Noong pinanganak ka, pagkakita sa iyo ng tatay mo, sabi niya, magsisikap siya nang husto para
mabigyan namin ng magandang buhay ang mga magiging anak namin.  Pero nabigo kami.”

“Maganda na ho itong mga pinundar n’yo para sa amin, ‘Nay,” sabi ni Ruben.
“Kung gayo’y bakit kailangan mo pang umalis?  Ikaw pa itong kailangang humiwalay para

mayroon akong pang-doktor at pambili ng gamot.”  Nagsimula nang mamuo ang luha sa mga mata
ni Aling Pacing.

“Hindi ho iyon, ‘Nay,” singit ni Gani.  “Para may maipundar naman si Kuya sa mga magiging
anak niya.  Pagkatapos ibili ng sapatos na Nike ang kapatid na si Gani.”  Kinindatan ni Gani si
Becky, na dumila naman sa kanya.

“Hoy, naghihintay sa inyo ang hapunan!” tawag ni Tiya Uping mula sa kusina.  “Masarap ang
ulam.  Baboy!  Samantalahin!  Walang baboy sa Saudi.”

“Dinig hanggang Tayuman,” sabi ni Becky.  “Pinagsabihan mo ba ‘yon, Kuya, tungkol sa low
profile?”

“Low profile na sa Tiya Uping iyon,” sagot ni Ruben.  “Tayo na kayo.  Baboy daw ang
niluto.”

“Baka naman baboy ang pagkakaluto?” tanong ni Gani.  Sabay-sabay silang nagtawanan.
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Ikalawang Aklat

Ang Paglalakbay

“...Mapapait na halaman ang kanilang kakainin
at tubig na may lason ang kanilang iinumin.

Ikakalat ko sila sa iba’t ibang bansa,
mga bansang ni hindi man lamang nabalitaan

ng kanilang mga ninuno.”

—  Jeremias 9:15-16
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Dhahran, Saudi Arabia: Marso 1983

5.

PALUBOG NA ANG ARAW sa panginorin nang lumapag sa Dhahran ang eroplanong
sinakyan ni Ruben.

Noong una — nang siya’y iluwa ng eroplano — akala niya’y singaw ng makina ang mainit na
hanging tumama sa kanyang mukha.  Nguni’t hanggang makarating siya sa terminal ng paliparan,
dama pa rin niya ang init.  “Totoo pala ang sabi nila,” wika niya sa sarili.  “Iba ang alinsangan dito sa
Saudi Arabia.  Para mong tinapat sa tambutso ng jeep ang mukha mo.”

At ang amoy ng hangin!  Langhap na langhap sa buong paligid ang sangsang ng repinadong
gas.

Sa loob ng gusaling terminal, mahaba ang pilang nabuo patungo sa mga takilya, kung saan
naroon ang mga inspektor ng Imigrasyon.  Ilang mga Pilipinong kapasahero ni Ruben ang malungkot
na nakaupo sa isang tabi, habang binabantayan ng isang armadong pulis na Arabo.

“Bakit nakahiwalay ang mga iyon?” naitanong ni Ruben.
Tumingin sa kanya ang lalaking nasa harapan niya sa pila.  “May aberya siguro ang passport

ng mga iyan,” wika nito.  “Siguro, na-one-two-three ng ahensya sa atin.  Kapalit ng malaking kuwarta,
binigyan ng mga pekeng pasaporte o bisa.  Kung minsan naman, basta pinapunta na lang dito na
walang abiso sa sponsor na paglilingkuran.  Walang sundo, sa madaling sabi.”

“Wala ba tayong tauhan ng Embassy natin dito, na puwedeng tumulong sa mga iyan?” sabi ni
Ruben.

Napangiti ang kausap niya.  “Bago ka lang dito?”
“Unang beses ko pa lang ito,” sagot ni Ruben.
“Kaya pala.  Isa sa mga bagay na una mong dapat malaman: Wala kang maasahan sa Embassy

natin dito.  Magaling lang sa pagkolekta ng income tax.  Pero takot makialam sa problema ng mga
trabahador na Pinoy dito.  Isa pa, malayo.  Nasa Riyadh, sa kabisera.”

“Ano’ng mangyayari sa mga iyan?” ani Ruben, sabay turo sa mga kababayang hindi nakalusot
sa Imigrasyon.

“‘Yung mga walang sundo, pipigilin muna dito hanggang makontak ang sponsor.  Kung
mamalasin at hindi matagpuan ang paglilingkuran dito, pababalikin uli sila sa Maynila.  ‘Yung mga
may kolorum na papeles, tapon din ‘yan.”

Napailing si Ruben habang pinagmamasdan ang pinigil na grupo.  Tatlo sa mga ito ay babae,
at ang isa ay umiiyak.

Magkano kaya ang pinuhunan ng mga ito upang makarating dito?  Sino kaya ang nagtiis
muna ng matinding gutom?  Sino ang nagbenta ng ari-arian?  Sino ang nag-iwan ng malaking utang?

Nakahinga nang maluwag si Ruben nang maayos namang nakapasa sa pagsusuri ang kanyang
pasaporte.  “Saan po ako sunod na pupunta, Sir?” magalang niyang tanong sa opisyal ng Imigrasyon
na kaharap niya.  Galit siyang tinitigan nito at pabulyaw na tinaboy.  Naisip na lang ni Ruben na
maaaring hindi marunong ng Inggles ang kausap.

“Kunin mo ang bagahe mo, Kabayan,” sabi ng lalaking kausap niya kangina.  “Hayun sa
umiikot na conveyor belt.  Pagkatapos, pumila ka doon sa Customs at ipatsek mo ang mga dala-
dala mo.  Pag nakalampas ka doon, tuloy-tuloy ka na sa labas.  Siguro’y naghihintay doon ang
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susundo sa iyo.”
Nagpasalamat si Ruben.  Nang napadaan siya sa tapat ng grupong ipapatapon uli sa Maynila,

lumapit sa kanya ang babaeng umiiyak.  “Kabayan,” sabi ng babae, “baka naman may sobra kang
kahit kaunting pera diyan?  Magwawalang-hiya na akong humingi sa iyo.  Walang-wala ako nang
dumating dito.  Walang-wala rin akong babalik sa atin.”

Naalala ni Ruben kung gaano kaliit rin ang baon niya.  “Pasensya ka na, Kabayan,” wika niya.
“Bagong-salta rin ako dito.  Pangtawid-buhay din lang ang dala ko.”

Napansin ng bantay na Arabo ang paglayo ng babae sa sulok na pinanggalingan.  Galit nitong
inutusan ang babae na bumalik sa upuan.  Si Ruben naman ay palayong tinulak.

Malayo na si Ruben at nakapila na sa panig ng Adwana, paminsan-minsan pa rin niyang
nililingon ang babaeng humingi ng tulong.  Wala tayong magagawa, Kabayan, nais sana niyang
sabihin.  Dito, tayo’y mga dayuhan lamang.

Saka lamang niya namalayan na nasa tapat na siya ng inspektor ng Adwana, nang marinig
niya itong mag-utos, “You open bags!”  Sabay pitik ng mga daliri.  May pagka-arogante ang Arabo.
Sa tono ng boses at kilos, wari’y gusto niyang ipamalas na siya ang panginoon, at ang mga nakapila
sa harapan niya’y basura lamang.

Sinenyas ng inspektor kay Ruben na ilabas ang laman ng kanyang maleta at ilatag ito sa
ibabaw ng mesa.  Naalala ni Ruben ang bilin ng taga-ahensya sa Maynila bago siya umalis.  “Huwag
kang magdadala ng mga bagay na bawal sa kanilang relihiyon,” ang payo sa kanya, “tulad ng alak,
karne ng baboy, malaswang litrato...’yung mga ganoon.”

Hindi akalain ni Ruben na malaki pala ang sakop ng katagang ‘yung mga ganoon.  Patunay
nito’y ang mga bagay na napansin niyang nakakalat sa sahig, sa paanan ng inspektor.  Walang dudang
kinumpiska sa mga nauna kay Ruben.

Komiks na ang pabalat ay may litrato ni Alma Moreno na naka-bikini.  Piguring-kahoy na
yari sa Baguio.  (Angatin ang bariles at tatayo ang ari.)  Mga gamot na sa Maynila ay alam ng lahat
na para sa sipon at lagnat lamang.  Mga bote at balutang lalagyan ng sari-saring pagkain — tuyo,
dilis, daing, buro at bagoong.

Buong-tiwala si Ruben na walang makikitang bawal na anuman sa kanyang dala-dalahan.
Pati mga bulsa at sapin ng kanyang maleta ay siniyasat.  Malinis.

“Okay!  Okay!” paangil na wika ng inspektor.  “Kalas!  Go, go!”
Nagmamadaling ibinabalik ni Ruben sa maleta ang kanyang mga damit at gamit, nang may

nahulog mula sa bulsa ng kanyang dyaket.  Ang rosaryo ni Becky.  Lihim din palang pinabaon sa
kanya.  Napansin ito ng inspektor at biglang dinaklot.

“Ma’hadda?” sigaw nito.  “This, haram!  No good!”  Tinapon ng Arabo ang rosaryo sa
sahig at galit na dinambahan ito.

Parang may sumikad sa dibdib ni Ruben.  Bigla siyang dumukwang sa mesang namamagitan.
“Huwag!” sigaw niya, sabay tulak sa inspektor.

Natigilan ang lahat ng nakakita sa pangyayari.  Mula sa sulok ng kanyang mata, nakita ni
Ruben na may lumalapit na isang naka-unipormeng pulis upang umalalay sa inspektor.

Isang kamay ang marahang tumapik sa likod ni Ruben.  Nang lingunin niya kung sino ito,
nakita niyang may isa pang lalaking Arabo sa kanyang likuran.  Malaking lalaki, at medyo may edad
na.  Ang mga mata ng Arabong ito ay parang sa lawin na handang manilay.

Hindi napigilan ni Ruben ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan.  Alam niyang
nabigla siya at ngayo’y maaaring pagbayaran niya ang kanyang ginawa.  Hindi ako ang nag-umpisa,
nais sana niyang ipaliwanag sa Arabo na ngayo’y hawak siya sa bisig.  Nguni’t hindi sa kanya nakatitig
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ang matanda, kundi sa inspektor.
“As-salaam alaikum,” wika ng matanda sa inspektor.
“W’alaikum as-salaam,” sagot ng kausap.
At bagama’t sa mga sandaling iyon, hindi naunawaan ni Ruben ang sumunod na pag-uusap,

ganito ang namagitan:
MATANDA:  “Ang pangalan ko’y Habib Ali Hasan...al-Ikhwan.”
INSPEKTOR:  (May pagkabigla) “Handugan ng Diyos ng biyaya ang magiting na Ikhwan.”
Sa bahaging ito, napansin ni Ruben na ang pulis na lumapit upang sana’y makialam, ay dahan-

dahang umatras nang marinig ang pangalan ng nagpakilala.  Sa pakiwari pa nga ni Ruben, may halong
pangamba ang naging tingin ng pulis sa matandang Arabo.

MATANDA:  “Ano’ng nangyari dito?”
INSPEKTOR:  “Ang walanghiyang Pilipinong ito, Abu (Ama).  Sinita ko dahil maydalang

bawal na bagay.  Akalain ninyong pagbuhatan ako ng kamay!”
MATANDA:  (Pinulot ang rosaryo) Ito ba ang bawal?  Walang pinagkaiba sa ating kwintas-

pangdasal, hindi ba?”
INSPEKTOR:  “Iyan ay gamit ng Kristiyano, Abu!  Bawal sa Islam!”
MATANDA:  “Huwag mo akong turuan ng bawal at hindi bawal.  Narito ako upang sunduin

ang Pilipinong ito.  Bibigyan mo ba ako ng problema?”
Hindi na umimik ang inspektor.  Inabot ng matanda ang rosaryo kay Ruben.  Sa baluktot na

Inggles ay winika nito, “Ako ang tsuper mo.  Sumama ka sa akin.”
Bagama’t hindi maayos ang pagkaka-impake, dali-daling binitbit ni Ruben ang kanyang maleta.

Sumunod siya sa matandang Arabo palabas ng terminal.  Ni hindi niya nakuhang itanong kung saan
sila pupunta.  Binuksan ng Arabo ang pinto ng isang nakaparadang malaking sedan.  Binasa ni Ruben
ang simbolong nakalarawan sa gilid nito.  “Al-Jamil Brown.”  Kakampi ko ito! naisip niya.  Nasa
loob na siya ng kotse’y parang damdam pa rin niyang anumang sandali’y baka habulin siya ng kanyang
nakaaway, at pabalikin sa Pilipinas.

Saka lamang siya nakahinga nang maluwag, nang may kalayuan na sila mula sa paliparan.
Malapad na highway ang kanilang binagtas, patungo sa kinaroroonan ng maraming naglalakihang
gusali.  Parang pista ang kapaligiran dahil sa dami ng maliliwanag na ilaw na nakahanay sa kalsada.

“Al-Khobar,” sabi ng matandang tsuper, sabay turo sa lungsod na kanilang pagtutunguhan.
“Iyon ang bago mong tahanan.”
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Al-Khobar

6.

KATAMTAMAN ANG LAKI ng gusaling pinagdalhan sa kanya ng tsuper na Arabo.  Sa
paputol-putol na Inggles, pinaliwanag ng matanda na ang mga nakatira sa gusaling iyon ay pulos
Pilipino.

Ang gusali’y may dalawang palapag.  Hindi masasabing maganda ang gusali.  Hindi pulido
ang pagkakayari.  Magaspang at paling ang pader sa ilang bahagi.  May mga tumigas na bakas ng
pinaghaluan ng simento sa harap ng bahay — palantadaan ng kapabayaan.  Halatang madalian itong
niyari upang madalian ding mapaupahan.

Sa bukana ng gusali, isang maliit na pirasong plywood na pininturahan ang nagsilbing karatula.
Binasa ni Ruben ang nakasulat dito: “PINOY REPUBLIC — HOMESICK HOTEL”.

Pagpasok sa unang palapag ay may isang maliit na bulwagan.  Sa paligid nitong bulwagan ay
may apat na pintuan.  Hinulaan ni Ruben na ang mga ito ay magkakahiwalay na apartment.  Sa dulo
ng bulwagan ay may isang hagdanan patungo sa ikalawang palapag.  Tiyak na gayon ding kadami ang
mga apartment sa itaas, wika ni Ruben sa sarili.

Sa bulwagan ay nakatumpok ang ilang Pilipino — mga residente ng Homesick Hotel.  Ang
ilan sa kanila ay naglalaro ng bilyar.  Ping-pong naman ang inaatupag ng dalawa pa.  Ang iba’y
nakapaligid at nanonood sa mga nagpapaligsahan.  Lahat sila’y napatigil at napatingin nang pumasok
ang Arabong tsuper, kasunod si Ruben na may hila-hilang maleta.

Tumango lamang sa kanila ang matanda.  Ginala ni Ruben ang kanyang paningin sa lahat ng
naroon.  “‘Gandang gabi, mga kabayan,” malugod niyang bati.  Nguni’t wala siyang naging sukli, ni
ngiti o bati.

Kumatok ang Arabo sa isang pinto.  Ang nagbukas ay isa ring Pinoy.  Tantiya ni Ruben ay
lamang ng ilang taon sa kanya.  Kulay-kayumanggi.  Nangiti itong lalaki nang makita ang matandang
Arabo.

“As-salaam alaikum,” bati ng Arabo.
“W’alaikum as-salaam,” ganti ng Pilipino.  “Ahlan wah sahlan, Habib!”
Tinuro ng matanda si Ruben.  “Ya, Sadik.  Hadda jadid rijal Pilipini.  Min al-mataar.”
Inabot ng Pinoy ang kanyang kamay kay Ruben.  “Oscar Manawis,” ang kanyang pakilala.
“Ruben Moreno,” tugon ni Ruben.
“Tuloy!  Tuloy!  Nakikita mo ‘yung pintong iyon sa loob?  Magiging magkasama tayo sa

kuwartong iyon.  Tuloy na’t nang makapagpahinga ka.”
Nang makapasok na si Ruben at habang pinipinid ni Oscar ang pinto ng apartment, narinig

niyang may nagsalita mula sa bulwagan.
“Iyon pala ang kapalit ni Doming.  Mukhang mahinang klase!  Tumagal kaya iyan?”
“Baka masiraan din ng ulo katulad ni Doming.  May sumpa yata ‘yang apartment na iyan!”
Kasunod ay tawanan.
Habang nag-uusap nang sarilinan sina Oscar at ang Arabo sa sala, pumasok si Ruben sa silid

na itinuro sa kanya.  Ayos lamang ang laki nito — tres por tres metro siguro.  Dalawang higaang
kapwa pang-isahan ang nasa magkabilang gilid.  Ang nasa pagitan ay isang mesang sulatan.  May
nakapatong na babasahin sa isang higaan.  Ito tiyak ang kay Oscar, ani Ruben sa sarili.  Pinatong ng
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binata ang kanyang maleta sa kabilang higaan.  Umupo siya sa gilid nito.  Yari sa kahoy ang higaan
at isang manipis na kutson ang nakapatong sa ibabaw.

Sa ulunang kahoy, napansin ni Ruben na may inukit na larawan ng isang puso.  May punyal na
nakatusok sa puso, at sa ilalim nito’y ganito ang nakatitik: “Luisa — Dugo, luha at pawis.”

Nakatitig siya sa larawan kaya’t hindi niya namalayan ang pagpasok ni Oscar sa silid.  “Inukit
iyan ni Doming,” wika ni Oscar.  “Siya ang papalitan mo...dito sa kuwarto at doon sa trabaho.”

“Umayaw na siya sa Saudi?” ang tanong ni Ruben.
“Sabihin nating...siya ang inayawan.  Medyo lumuwag ang turnilyo sa ulo, kung nahuhuli mo

ang gusto kong sabihin.  Naka-strait jacket nga nang ilabas dito.”
“Naman!  Bakit nagkaganoon?”
“Nagka-problema sa pamilya,” sagot ni Oscar.  “Sumama yata sa ibang lalaki ‘yung asawa sa

‘Pinas.  Iniwan ‘yung mga anak, pero tangay ‘yung lahat ng naipong pera at alahas.”
“Terible!” nasambit ni Ruben.
Ngumiti si Oscar.  “Wala ka pang tatlong oras dito sa Saudi, Kabayan.  Hindi mo pa alam

kung ano’ng kahulugan ng salitang terible.  Kumusta ang biyahe mo?”
“Ayos naman,” sagot ni Ruben.  “Noong pagdating dito sa airport at saka pa muntik na

sumabit.”
“Kinuwento nga ni Habib.”
“Iyon ba ang pangalan nu’ng tsuper?  Habib?”
“Habib Ali Hasan.”
“Nariyan pa ba siya sa labas?”
“Umalis na.”
“Hindi man lamang ako nakapagpasalamat.”
“Kasama natin siya sa trabaho.  Hindi ito ang huli ninyong pagkikita.”
Napailing si Ruben.  “Hindi magandang buwena-mano ito para sa akin,” wika niya.  “Kung

hindi ako sinaklolohan ni Habib, baka ni hindi ako nakalabas ng airport.”
“Kalimutan mo na iyon,” payo ni Oscar.  “Talagang ganyan dito.  Madalas kang makakatagpo

ng mga taong may...isip-kuto.  Kailangang maging sampung kilometro ang haba ng pasensya mo
dito.”

“Hindi ko alam kung ano’ng sinabi ni Habib doon sa nakasagutan ko, pero sa tingin ko’y
parang natakot kay Habib.”

“Nalaman siguro na si Habib ay dating Ikhwan.”
“Ano iyon?” tanong ni Ruben.
“Dating bodyguard ng Hari.  Diumano, niligtas ni Habib ang buhay ng hari noong araw.

Kaya ginagalang dito iyan ng mga nakakakilala.  Kinatatakutan naman ng iba.  Sabi nila’y naging
berdugo rin iyan noong araw.  ‘Yun bang taga-pugot ng ulo ng mga kriminal.”

“Medyo...matapang nga ang mukha,” inamin ni Ruben.  “Matang-agila, sabi nga sa atin.  Para
kang pinapaso kung makatingin.”

Natawa lang si Oscar.  “Palagay ko’y gutom ka sa pagkaka-biyahe.  May natitira pa akong
kanin at ulam.  Naghapunan na ako, pero sasabayan kita ng kape habang kumakain ka.  Bakit hindi
mo iligpit muna sa aparador ‘yang mga damit mo habang naghahain ako?”

Ï   Ï   Ï
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Napasipol si Ruben nang nakita niyang ginisang karne-norte ang nakahaing ulam.  “Aba!
Masyado naman yatang engrande itong hinanda mong pagkain para sa akin, Oscar?” wika niya.

“Karaniwan lang dito iyan,” sagot ni Oscar.  “Sa atin, pag tinatamad kang magluto, magbubukas
ka ng lata ng sardinas, di ba?  Dito, iyan ang pinaka-sardinas.  Pagsasawaan mo rin iyan kalaunan.”

“Mahal ito sa atin,” sabi ni Ruben.  “Kakaunti lang ang maykayang bumili.  Noong nakapasa
ako sa Board, ito ang pinam-blowout ko sa mga kapitbahay namin.  Binigyan ko ng tig-iisang lata
ng karne-norte.  Parang si Santa Claus na ang pakiramdam ko noon!”

“Talaga sigurong madugo ang labanan sa atin kung ang isang nakatapos ng kolehiyo katulad
mo’y sasabak dito para maging mekaniko.”

Napabuntong-hininga si Ruben.  “‘Yung diploma ko’y hindi ko puwedeng ipalit ng pandesal
sa panaderya,” wika niya.  “‘Yung kikitain ko sa isang taon dito, tatlong taon kong igagapang sa
Pilipinas.  Ikaw, ano’ng natapos mo?”

“Dropout ako,” ani Oscar.  “Ang kainaman dito sa Saudi, hindi tinitingnan kung ilan ang
diploma mo, kundi ‘yung ibubuga mo sa trabaho.  May asawa ka na ba?”

“Binata pa,” sagot ni Ruben.  “Ikaw?”
“Hiwalay,” marahang tugon ni Oscar.
“Sorry.”
Saglit na kapwa sila natahimik.  Mula sa di-kalayuan, isang tila-pasyong awit ang

pumailanlang.  “Allahu akbar!”
“May moske na malapit dito,” paliwanag ni Oscar.  “Iyon ang kanilang simbahan.  Diyan

lang sa kabilang kanto.  Tawag sa huling dasal iyon.  Limang beses sila kung magdasal sa maghapon.”
“Kaya siguro sagap nila ang lahat ng biyaya ng Diyos,” napakindat si Ruben, “samantalang

tayo’y hanggang sardinas at tuyo lamang.”
“Wala sa pagtawag sa Diyos iyon,” ganti ni Oscar.  Inubos niya ang natitira pang kape sa

kanyang tasa, pagkatapos ay tumayo.  “Iwan mo na lang sa lababo ‘yang pinagkanan mo, Sadik.
Magpahinga ka na’t tiyak na pagod ka sa biyahe.  Ipalagay mo ang loob mo dito.  Malayo sa Hilton
itong tirahan natin, pero...makakaraos din tayo.  At kung hindi ko sinabi kangina, hindi pa siguro
huli para batiin ka.  Ahlan wah sahlan!”

“Ano’ng ibig sabihin noon?”
“Maligayang pagdating.  Welcome.”
“At ‘yung una mong sinabi?  Salik ba ‘kamo?”
“Sadik!” sagot ni Oscar.  “Iyon ang tawagan namin dito.  Ibig sabihi’y kaibigan.  Paano,

oras na siguro para gumarahe tayo?  May kayod pa bukas.  Anumang oras na kailangan mo ng tulong
o may gusto kang itanong, sabi agad, okey?”  Ngumiti siya at nagpahabol, “Huwag mo lang itatanong
kung saan bibili ng beer.”

Ï   Ï   Ï

Hindi matiyak ni Ruben kung siya’y nananaginip lamang.  Sa gitna ng dilim, wari niya’y may
narinig siyang humihikbi.  Impit at tila naghihirap.  Sandali lamang, at muli’y katahimikan.

Hindi ako iiyak, naibulong niya sa sarili.  Hindi ako malulungkot.  Iyong aking iniwan ang
pulos kalungkutan.

At muli siyang nagpalutang sa unan ng pangarap.
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7.

“AHLAN WAH SAHLAN!” sabi ng libretong binabasa ni Ruben sa Personnel Office
kinaumagahan — ang unang araw ng kanyang trabaho sa Saudi Arabia.  “Malugod ka naming binabati
sa iyong pagdating dito sa Kaharian.  Kabilang ka na ngayon sa pamilya ng Al-Jamil Brown.

“Ang Al-Jamil Brown ay isang Saudi-American joint venture.  Ang ating kumpanya ay
isang mahalagang kalahok sa pagpapaunlad ng ekonomya at industriya ng Saudi Arabia.

“Kabilang ang Al-Jamil Brown sa paghahanap ng mga nakatago pang mina ng langis dito sa
Kaharian.  Bukod dito, katulong din ang ating kumpanya sa pagtatayo ng mga lungsod-industriyal,
mga kalsada at tulay, mga paliparan, mga piyer, mga gusali at iba pang mga proyektong pribado at
pang-pamahalaan.

“Malawak ang sakop ng mga gawain ng Al-Jamil Brown.  Mula Tabuk sa hilaga hanggang
Rub-al-Khali sa katimugan...mula Dhahran at Al-Khobar sa silangan hanggang Jeddah at Khamis sa
kanluran...libu-libong mga kawani ng Al-Jamil Brown ang bumabalikat ng mga gawain na siyang
bumubuhay sa Saudi Arabia.

“Anuman ang iyong tungkulin — maging tagapamahala, kahero, tsuper, mekaniko, doktor,
sekretaryo, tagapaglinis, kusinero...anuman ang iyong lahi...isa kang mahalagang bahagi sa masaya
at masipag na pamilya ng Al-Jamil Brown!”

Ï   Ï   Ï

Malawak ang transportation yard ng Al-Jamil Brown.  Batay sa iba’t-ibang uri ng mga
sasakyang naroon, napiho ni Ruben na tunay ngang malaki ang sakop ng operasyon ng kumpanya.
May mga kotse at bus na pampasahero, mga pison at buldoser na pampatag ng kalsada, mga trak na
nagdidilig ng aspalto, at sari-sari pa.  Ang iba’y panghakot, ang iba’y panghukay, ang iba’y pangtakip,
ang iba’y noon lamang niya nakita at di niya maisip kung ano ang gamit.

Ang motor pool ay isang malaking gusali na yari sa bakal.  Naalala tuloy ni Ruben ang mga
hangar ng eroplano sa paliparan sa Nichols, kung saan sila nagsanay ng ROTC noong estudyante
pa siya sa Feati.  Isang eroplanong pang-kargo ang kasya sa talyer na ito, wari niya.

“Ano ngayon?” tanong ni Ruben kay Oscar.  Tulad ni Oscar ay nakasuot na siya ng coverall
na binigay sa kanya sa Personnel Office kangina.

“Hintayin mo ang bisoy natin,” sabi ni Oscar.
“Bisoy?”
“Supervisor,” paliwanag ni Oscar.  “Siya ang magbibigay sa iyo ng trabaho.”
Noon may pumasok na isang malaking Arabo sa bukana ng talyer.  “Where’s the new

Pilipini?” ang sigaw nito.
May nagturo sa kinaroroonan ni Ruben.  Nilapitan siya ng Arabo at sinuri.  “Are you

Moreno?” ang tanong nito.
“Yes, sir,” sagot ni Ruben.
“Shit, I expected something more,” sabi ng lalaki.  “My name is Ahmed Kamal.  I’m your

boss here.  I hope you understand English well, Pilipini.”
“Opo, marunong po ako ng Inggles,” tugon ni Ruben.  Kung sa iyo lang naman, hindi siguro

ako mauubusan, naisip niya.
“Mabuti,” sabi ni Kamal.  “Paprangkahin kita.  Mahigpit akong amo.  Maraming kababayan
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mo ang umuwi dahil sa akin — kung hindi umayaw, pinatalsik ko.  ‘Yung sinundan mo, nasira pa ang
ulo.  Dahil siguro hindi nakatagal sa kahigpitan ko.  Under probation ka sa loob ng tatlong buwan.
Kung sa tingin ko, wala ka talagang ibubuga, kahit bukas, sasabihin kong mag-impake ka na.
Maliwanag?”

“Yes, sir,” sabi ni Ruben.  Wala siyang ibang masabi.  Marami sana siyang gustong itanong,
subalit mukhang hindi si Kamal ang tipong makakapagbigay ng mga matinong kasagutan.

“Nakikita mo ang sasakyang ito?” patuloy ni Kamal, sabay sipa sa gulong ng isang Land
Rover na katabi nila.  “Gusto kong kumpunihin mo ito.”

“Ano po’ng diprensya?” usisa ni Ruben.
“Sinabotahe ng kung sino’ng tarantado,” sabi ni Kamal.  “Nilagyan ng buhangin ang hayup na

tangke ng gas.  Kung may kailangan kang piyesa, kumuha ka sa bodega.  Kung kulang pa ang mga
kasangkapang narito sa istasyon mo, humiram ka sa tool room.  Pero huwag mong susubukang
gumamit ng mga kasangkapang hindi mo kabisado.  Pag may nasira kang gamit, babawasan ko ang
anak ng tupang suweldo mo.  At huwag kang magkukunwaring kaya mo ang buwisit na trabaho kung
talagang hindi.  Mas mabuti pa kung aaminin mo, maliwanag?”

Naramdaman ni Ruben na nag-iinit ang kanyang tenga sa mga salita ng kausap, nguni’t nagawa
pa rin niyang sumagot sa marahang tinig.  “Sabihin lang ho n’yo, sir, kung kaylan n’yo kailangan ang
sasakyang ito.”

“Kung sabihin kong bukas ng umaga?”
“Pipilitin ko po,” pangako ni Ruben.
“Like hell you will,” ungol ni Kamal.  “I’ll believe it when I see it.”  Padabog siyang

tumalikod at umalis.
Napailing si Ruben.  “Dapat yata’y hindi na ako umalis sa Feati,” wika niya kay Oscar.

“Gano’n ba kabastos ang lahat ng Arabo?”
“Arabo iyon pero hindi Saudi,” sabi ni Oscar.  “Palestino.”
Palestino.  Agad pumasok sa isipan ni Ruben ang ilang salitang karaniwang kadugtong ng

salitang “Palestino”.  Terorista...mga Arabong walang bayan...talunan sa digmaan...
“Mag-iingat ka diyan,” patuloy ni Oscar.  “Mahilig sumaksak sa likod iyan.”
May kumalampag sa loob ng Land Rover at kapwa nagulat sina Ruben at Oscar.  “Ma’hadda?

Ma’hadda?” isang tinig ang nanggaling sa loob ng sasakyan.  Bumukas ang pinto nito at lumabas si
Habib na wari’y naistorbo ang pagtulog.  “Walahi, lesh wajid sot?”

Tinuro ni Oscar si Kamal na nasa malayo na.  “Mudir Filistin,” aniya.  “Siya ang maingay.
Hindi kami.”

Pinisil ni Habib ang kanyang ilong.  “Mudir majinoon,” sabi niya, pagkatapos ay pinaikot
ang kanyang hintuturo sa kanyang sentido.  Binalingan niya si Ruben.  “Keef halak, Sadik?” pangiti
niyang tanong.

“Kumusta ka raw?” paliwanag ni Oscar.
“Hindi masyadong mabuti, Habib,” sabi ni Ruben sa Inggles.  “Unang araw pa lang, agad

nang nabulyawan.”
“Huwag mong pansinin iyon,” sabi ni Habib.  “Ang taong iyon ay ulol.  Lusaw na dumi ang

lumalabas sa bunganga niya.”
“Mabuti’t hindi ka nakitang natutulog diyan, Habib,” ani Ruben.  “Baka napagalitan ka rin.”
Nagkibit-balikat si Habib.  “Tulog pa kayo’y nag-uumpisa na akong magtrabaho,” wika niya.

“Gumigising pa lang kayo’y nakakadalawang oras na ako ng pagmamaneho.”
“Maaga ang pasok ng mga driver dito,” dugtong ni Oscar.  “Lalo na si Habib na ang hawak ay
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bus na sumusundo sa mga empleyado.  Bago bumiyahe ay nililinis muna niya ang kanyang bus at
tsine-checkup ang makina.  Kapag walang biyahe ay hinahayaan silang magpahinga.  At saka, wala
ditong nangangahas ‘bumangga’ kay Habib.  Di ba sabi ko sa iyo...dating taga-pugot ng ulo?”

“Paano ito, Habib?” sabi ni Ruben sa Arabo.  “Inutusan akong kumpunihin itong sasakyan.
Hindi ka na puwedeng matulog sa loob.”

“Maffi muskula, ya Sadiki,” sagot ni Habib.  “Walang problema.  Hindi na ako matutulog.
Papanoorin kitang magtrabaho.”

Mukhang may “umampon” na kaagad sa akin, naisip ni Ruben.  O ako ba ang umampon sa
isang ito?

Ï   Ï   Ï

Alas-nuwebe ng umaga nang iwan ni Kamal si Ruben.  Alas-diyes, natanggal na niya ang
tangke ng gas ng Land Rover.  “Dinutsa” niya ang loob nito upang lumabas ang buhanging pumasok.
Naroong manood, naroong tumulong si Habib.  Alas-onse, naalis na ni Ruben ang linyang dinadaanan
ng gas hanggang karburador.

Ala-una nang hapong iyon, matapos ang isang mabilis na pananghalian kasabay si Oscar,
binaba ni Ruben ang makina ng sasakyan.  Alas-dos, sinuri niya ang mga silindro ng makina.  Ganoon
na lang ang pasasalamat niya nang makitang bagama’t nakalikha ng mga gasgas ang pumasok na
buhangin, ang mga ito’y bahagya at kakaunti lamang.  Nilinis niya ang mga piston at pinalitan ang
mga piston rings.  Alas-tres, sinimulan niyang ikabit muli ang makina at ang iba pang mga piyesang
tinanggal niya, hanggang sa tangke ng gas.  Pasado alas-kuwatro, tinanong niya kay Habib kung
mayroong tagahugas ng sasakyan sa bakurang iyon.  Sinamahan siya ni Habib sa car wash station
na nasa kabilang dulo ng bakuran.  Sa Makati lamang mayroon nito sa ‘Pinas, naisip ni Ruben.  Wala
pang alas-singko nang maibalik niya ang Land Rover — ngayo’y makintab at malinis na sa paradahan
nito sa talyer.  Hustong-husto namang dumarating si Kamal.

“So, Pilipini?  Will this be ready tomorrow?”
“Puwede na n’yong iuwi ngayon, sir,” sabi ni Ruben.  “Tumatakbo na ho.”
“Bullshit!” sabi ng Palestino.  “Let me see!”  Kinuha niya ang susi kay Ruben at pinaandar

ang makina.  Maganda ang tunog na kanyang narinig, kahit na nang itodo niya ang rebolusyon.
Walang ubo o sinok.  Lumingon siya sa likuran upang tingnan kung may lumalabas na pangit na
usok.  Wala siyang nakita.  Binalik niya sa menor ang makina.

“Bagama’t tumatakbo ho, sir, may kaunting gasgas pa rin sa loob ng silindro,” sabi ni Ruben.
“Minumungkahi ko ho na ibalik n’yo itong sasakyan makalipas ng dalawa o tatlong linggo, para ma-
relining natin.”

“Not bad, Pilipini,” sabi ni Kamal.  “But that’s what we pay you for.  If you could not do
it qatir muskula!  You have very big problem!”  Kinambyo ng Palestino sa primera ang sasakyan
at paharurot na iniwan si Ruben.

“Salamat, Ruben,” bulong ni Ruben sa sarili.  “Good work, Ruben.  Wala pong anuman, sir.
Anytime, sir!”  At sinimulan niyang iligpit ang mga ginamit niyang liyabe.

Ï   Ï   Ï
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“Ano’ng binabasa mo?” tanong ni Ruben kay Oscar nang gabing iyon.  Katatapos lamang
niyang maghugas ng kanilang mga pinaglutuan at pinagkainan.  Nauna roo’y isang sistema ang kanilang
napagkasunduan: “I cook, you wash.  You cook, I wash.”

Nakahiga si Oscar nang pumasok siya sa silid.  “Luma nang libro,” sagot nito.  “Nirerebyu
ko lang dahil wala akong bago.  The Shepherd, ni Frederick Forsythe.  Nabasa mo na?”

Umiling si Ruben.  “Mula nang pagsabayin ko ang dalawang trabaho sa atin, wala na akong
masyadong nabasa kundi test papers ng mga estudyante ko,” sabi niya.  “Maganda ba ang kuwento?”

“Nakakalibang,” sabi ni Oscar.  “Tungkol sa isang piloto na nabingit sa kamatayan.  Hindi ko
ibubulgar ang istorya.  Baka isa sa mga araw na ito, maisipan mong basahin.  Ang pinakabuod ay ito:
Sa sandali ng pinakamatindi nating pangungulila at pangangailangan, hindi tayo nag-iisa.  Mayroon
tayong laging kaalalay.”

Tiningnan ni Ruben ang mga librong nakahanay sa ulunan ni Oscar.  Sabi ng iba’y mahuhuli
mo ang kasinuhan ng isang tao kung susuriin mo ang mga aklat na kanyang kinahihiligan.  Hindi
pipitsugin ang mga kinahihiligan ni Oscar.  The Short Stories of John Cheever.  Jonathan
Livingston Seagull.  Once An Eagle.  Cosmos.  The Prophet.  Illusions: The Adventures of A
Reluctant Messiah.  Bullfinch’s Mythology.  Mayroon ding mga tumpok ng magasin.  Time.
Newsweek.  National Geographic.  At sa dulo ng lahat ng ito — nagsisilbing harang dahil sa
kanilang bigat ay dalawang makakapal na libro: The Good News Bible at The Holy Qur’an (En-
glish Translation of the Meanings and Commentary).

“Akala ko ba’y hindi ka nakatapos ng pag-aaral?” puna ni Ruben.  “Pang-Ph.D. na itong mga
binabasa mo.”

“Nag-dropout ako sa pagpasok sa eskwela,” paliwanag ni Oscar.  “Pero hindi ako nag-
dropout sa pag-aaral.  May pagkaka-iba.”

“Dapat sana’y pinagpatuloy mo ang pag-aaral, Oscar.  Naging cum laude ka marahil.”
Napailing si Oscar.  “Ang buhay ay puno ng mga dapat sana at marahil, Sadik,” wika niya.

“Kadalasan, iyon ang mga bagay na pinabayaan o winalang-halaga natin nu’ng araw.  Naging cum
laude ka naman ‘kamo, di ba?  Tama na ‘yung isang cum laude dito sa bahay natin.”

“Lahat ng ito, nabasa mo na?”
“Kung ilang taon na rin ako sa overseas.  Sa dami ng bayan na narating ko na, paano mo

palilipasin ang mahabang oras kung hindi ka marunong magbasa?”
“Kaylan ka ba nagsimulang magtrabaho sa abroad?”
“Mula 1975 pa,” sagot ni Oscar.
“May Al-Jamil Brown na ba noon?”
“Wala pa.  Brown Technical Services pa lang noon.  Syento-porsyentong kumpanyang

Amerikano.  Dito na lang naging Al-Jamil Brown, nang nagkaroon ng kasosyong Arabo.  May
proyekto kami noong 1975 sa Vietnam.  Kaso, hindi naman nagtagal.  Paalis na noon ang mga
sundalong Puti.  Siya namang paglusob ng mga Komunistang Biyetnames.  Awa naman ng Diyos,
nakalabas kami bago bumagsak ang Saigon, mga bandang Abril 1975.”

Tinandaan muna ni Oscar ang pahina ng aklat na kanyang tinigilan.  May larawang nahulog
mula sa pagkakasingit.  Pinulot ito ni Ruben.  Kupas na larawan ng isang magandang babae.  “Lagi
ka sa puso, Ela,” ang nakasulat doon.  Inabot ito ni Ruben kay Oscar.

“Salamat,” sabi ng huli.  Binalik niya ang larawan sa pagitan ng aklat at tinuloy ang kanyang
salaysay.  “Nagkataong mayroong ibang proyekto ang kumpanya noon sa Iran.  Nilipat kami doon.
Maganda ang klima doon, parang Baguio.  Nakatatlong taon din ako halos doon.  Akala ko’y tuluy-
tuloy na.  Pero natapos nang nagkagulo at napatalsik ang Shah, at bumalik si Khomeini.  Takbo na
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naman kami!
“Sa Libya naman ang kasunod.  May kontrata rin doon ang kumpanya namin...sa timog na

parte, sa disyerto.  Sa malas naman, noong 1981, doon naisipang magsagupaan ng mga sundalong
taga-Libya at mga taga-Chad.  S’yempre, nasa gitna kami ng nagliliparang mga bala, ano’ng gagawin
namin?”

“Tumakbo na naman?” hula ni Ruben.
“Tama!  Kaya heto kami ngayon sa Saudi Arabia.  Ito na yata ang pinakahuling overseas

contract ng kumpanya.  Hindi pa solo.  Kinailangan pang kumabit sa isang partner na Arabo.”
“Hindi mo na pala kailangang magbasa ng libro,” sabi ni Ruben.  “Puwede na palang isa-

libro ang buhay mo.”
“Ano’ng isusulat doon?  Ito si Oscar.  Nagpatangay siya sa kung saan siya nilipad ng

kapalaran at panahon.  The end.  Wala pang isang pahina iyon.  May bibili kaya?”
Natawa si Ruben.  “Wala ka bang narinig na umiiyak kagabi?” tanong niya.
“Wala.  Bakit?”
“Parang may naulinigan ako.”
“Guni-guni mo lang iyon,” sabi ni Oscar.  “Pagod ka kasi kagabi.  Baka namimingi ka pa rin

dahil kung ilang oras ka ring nakasakay sa eroplano.”
“Marahil nga,” sang-ayon ni Ruben.
Pinatay ni Oscar ang katabi niyang ilawan.  “Hindi tumatagal ang iyakin dito sa Saudi, Sadik,”

wika niya.  “Matulog na tayo.”
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8.

ALAS-SINGKO ng umaga nang magising si Ruben kinabukasan.  Alam niyang naitugma na
niya ang kanyang katawan sa oras ng Saudi Arabia, dahil ganoon talaga ang oras ng gising niya sa
Pilipinas.

Inabutan na niya si Oscar sa kusina.  Sa mesa ay may nakahanda nang sinangag na kanin at
pritong itlog.  Mayroon ding dalawang tumpok na nakabalot na hinulaan niyang kanilang magiging
baon para sa tanghalian.

Pinapaikot ni Oscar ang pihitan ng isang may kalakihan ding radyo.  Napataas ang kilay ni
Ruben sa pag-uusisa.  “Shortwave,” paliwanag ni Oscar.  “Kinukuha ko ang BBC sa London.  Lusubin
mo na itong almusal at hahabol na lang ako.”

“Abot dito ang London?” tanong ni Ruben.
“Oo,” sagot ng kaibigan.  “Makitid nga lang ang band na pinapasukan, kaya kailangang maging

eksakto ang pagkakahuli mo.”
“Iyon lang ba ang nasasagap na istasyon dito?”
“Hindi,” sabi ni Oscar.  “Nagbo-broadcast din ang ARAMCO sa FM.  Tatlo pa nga ang

istasyon nila.  May istasyong puro classical music lang ang pinapatugtog.  May istasyong puro
rock and roll lang.  At kung mahilig ka sa folk at country and western, iyon naman ang makukuha
mo sa huli nilang istasyon.  Tuwing oras, hinihinto nila ang mga tugtog at nagsisingit ng mga balita.
Pero, s’yempre, komo narito sila sa Saudi, medyo censored na ang mga balitang makukuha mo sa
ARAMCO.  Kung gusto mo ng straight na balita, sa BBC mo makukuha iyon.”

“Nakukuha ba ang Pilipinas dito?”
Nagkibit-balikat si Oscar.  “Kung maganda ang panahon, baka sakaling makuha mo ang DZFE.”
“Umaabot din dito ang balitang galing sa atin, kung gayon?”
“Oo, pero ano’ng klaseng balita naman ang masasagap mo?  Kung ano lang ang gustong

ipakain sa iyo ng gobyerno.  Kung may pagpipilian ka rin lang, bakit mo pipiliin ang kasinungalingan?”
Nahuli ni Oscar ang kinalalagyan ng BBC at isang garalgal na tinig ang lumabas mula sa

kanyang radyo.  “It is now 0200 Hours, Greenwich Mean Time.  This is London.  BBC World
Service...the news read by John Ferguson...”

Nakinig ang magkaibigan sa balita.  Noong araw na iyon, pinahayag na magkakaroon ang
Amerika ng kauna-unahan nitong babaeng astronaut.  Ang pangalan niya ay Sally Ride.  Kampeon
sa basketball ang Philadelphia 76ers.  Nanalong best actress si Shirley Maclaine at best picture
naman ang Terms of Endearment.

Noong araw din na iyon, sa Al-Khobar, muling nagbalik sa buhay ni Ruben ang babaeng una
niyang inibig.  Hindi ito kasali sa balita.

Ï   Ï   Ï

Makapal ang pitaka ni Ruben.  Nakatanggap siya ng bale sa kanyang suweldo noong umagang
iyon.  “Kung ilang araw mo na akong pinapakain nang libre,” sabi niya kay Oscar.  “Puwede bang
kumain tayo sa labas mamaya?  Ako naman ang taya.  Tuloy, bumili tayo ng pagkain at mga kailangan
dito sa bahay.  Hati tayo sa gastos.”

Kinindatan siya ni Oscar.  “Katir fulus, ha?  Maraming datung!  Hindi ako tumatanggi sa
libreng pagkain, bah!”
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Kinagabihan, dinala ni Oscar si Ruben sa isang Thai restaurant sa kabayanan ng Al-Khobar.
(“Kanin — Tatlong ulam — Sopdrink: Sampung riyal lamang!”)

“Punong-puno itong plato ko!” sabi ni Ruben.  “Magkano sa atin ang sampung riyal?”
“Kuwarenta pesos siguro,” sagot ni Oscar.
“Lahat ng ito, kuwarenta pesos lamang?” ani Ruben.  “Hindi ko kayang ubusin ito.  Para sa

tatlong tao na ito sa atin.”
“Kaya mo iyan, Sadik.  Sige nang sige.  Pangpawala ng homesick ‘yang pagkain.”
Matapos kumain, ginala nila ang mga tindahan sa kahabaan ng King Fahad Road.  Huminto

si Ruben sa tapat ng isang electronic shop at matagal na pinagmasdan ang mga cassette player na
nakadispley sa iskaparate.

“Iyan ang kadalasang unang binibili ng mga bagong-dating dito,” sabi ni Oscar.  “Kaya mo
nang bilhin iyan, Sadik.”

Tiningnan munang muli ni Ruben ang laman ng kanyang pitaka.  Bakit nga ba hindi?  Pumasok
siya sa tindahan, at paglabas niya, may bitbit na siyang isang maliit na cassette player.  “Mumurahin
lang muna,” sabi niya kay Oscar.  “Pero may kasama nang AM/FM at shortwave, ha?”

“Hindi masama,” sabi ni Oscar.  “Lalo na kung tutuusing iilang araw ka pa lang dito.”
“Sa atin, ilang buwan ko rin munang pag-iipunan ito, kahit ganito kaliit.”
“Di ngayon, imbes na sumulat ka sa inyo, puwede mo nang i-tape ang sasabihin mo.”
Sinalo ni Ruben ang kanyang ulo.  “Nabanggit mo ang sulat,” sabi niya.  “Hindi pa ako

nakakasulat sa amin.  Mabuti pa siguro’y umuwi na tayo.”
Tiningnan ni Oscar ang kanyang relo.  “Okey.  Tutal, mag-aalas-otso na.  Darating na ang bus

natin pauwi.  Kung maiiwan tayo noon, maghinintay pa tayo ng susunod na biyahe sa alas-nuwebe.”
Nagmamadali silang lumakad patungo sa plasa.  Ang hintuan ng kanilang company bus ay

katapat ng isang malaking fountain, na siyang tipunan ng mga Pinoy na namamasyal doon.  Tiyempong
pag-abot ng dalawa sa bus stop, siya namang pagdating ng kanilang sasakyan.  Sa tabi ng bintana
umupo si Ruben pagkasakay.  Sa labas siya nakatingin, sa malaking tindahan ng ginto at alahas na
katapat ng kanilang sasakyan.  “Eve’s Jewelry,” ang pahayag ng karatula ng tindahan.  Nagkikintaban
ang mga alahas na nakadispley sa likod ng mga salaming iskaparate.

“Totoo bang ginto ang mga iyon?” tanong ni Ruben.
“Saudi gold,” sabi ni Oscar.  “Isa sa pinaka-puro sa buong mundo.  Walang fake na ginto

dito, Sadik.”
“Naka-displey lang na ganyan?  ‘Buti hindi ninanakaw.”
“Madaling mahuli ang magnanakaw dito...o kahit sino’ng kriminal.  At mabigat ang parusa

— putol-kamay.”
Lumabas ang isang matabang Arabyana mula sa tindahan ng alahas.  Balot ng itim mula ulo

hanggang paa.  Itim na belo para sa mukha, at itim na taklob para sa buong katawan.  Manipis ang
balot-panlabas, kaya’t hindi mapagkakaila ang dami ng gintong kwintas na suot sa leeg, at kapal ng
pulseras na nasa makabilang bisig.

“Parang ninja, ano?” puna ni Oscar.
“Ano’ng tawag sa suot nila?” tanong ni Ruben.
“Abaya,” sagot ng kaibigan.
“Hindi kaya sila naiinitan?”
“Sanayan lang siguro.”
“Paano nila nakikilala ang kaharap nilang naka-abaya din?”
“Ewan ko,” ani Oscar.  “Sa amoy siguro.”
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Isang babae ang kasunod na lumabas ng Arabyana.  Isang Pilipina.  Wari’y katulong ng
mayamang Arabyana.  Naka-abaya rin ang Pilipina nguni’t walang suot na belo.  Napadilat nang
husto si Ruben at matagal na sinuri ang babae.  May pagkakahawig siya kay...Lily?

Napatingin din sa kanya ang babae, at wari’y namukhaan din siya.  Napangiti nang bahagya.
Wari’y gusto siyang kawayan, nguni’t nagbago ng isip nang mapansing nakatingin sa kanya ang amo
niya.

Umandar ang bus nina Ruben.  Pilit pa rin niyang hinahabol ng tingin ang babaeng naiwan,
nguni’t ilang sandali pa’y binura na iyon ng maliliwanag na ilaw at mabibilis na sasakyan.

Ï   Ï   Ï

Si Lily nga ba ang kanyang nakita?  Matagal nang nakahiga si Ruben ay paulit-ulit pa rin
niyang sinasabi sa sarili na nagkamali lang siya.

Ang Liliana Orbeta na kilala niya ay isang iskolar sa Feati, may limang taon na ang nakakaraan.
Kasabay niyang nag-aral sa kolehiyo noon.  Kasama niya sa patnugutan ng Feati University News.
Iyon ang buwanang pahayagan para sa mga estudyante ng pamantasan.  Siya ang punong-patnugot,
samantalang si Lily ay patnugot-pampanitikan.  Marami silang pagkakaiba.  Mahilig si Lily sa mga
tula, mga kuwento, mga dula.  Gusto ng dalaga na maging guro ng panitikan.  Sa simula, walang
interes si Ruben sa mga ganoong bagay.  Pangarap niyang maging siyentipiko.  Si Einstein, lilikha
ng tula?  Si Newton, mag-aaksaya ng oras sa paggawa ng nobela?

“Hello, Poems,” lagi niyang patuksong bati kay Lily tuwing magkikita sila sa opisina ng
pahayagan.

“Hello, Numbers,” lagi namang ganti sa kanya.
“Ano ba ang napaka-espesyal sa mga tula?” tanong niya kay Lily minsan.  Sila lamang dalawa

ang nasa loob ng opisina ng Feati News noon.  Hawak ni Lily ang isang kopya ng The Complete
Poems of Robert Frost.

Tahimik muna siyang tiningnan ng dalaga.  Magkahalong pang-unawa at awa ang mababasa
sa mga mata niya.  “Ang tula ay tungkol sa tao, sa atin,” paliwanag ni Lily.  “Tungkol sa buhay, sa
pag-ibig, sa mga pangarap, sa tuwa, sa lungkot, sa galit, sa mga damdaming ni wala tayong maitawag...”

“Hep, hep,” singit ni Ruben.  “Nawala ako pagkatapos nu’ng ‘tungkol sa tao.’”
“Ikaw, halimbawa,” patuloy ni Lily.  “Hindi ako naniniwalang puro numero at pormula lang

ang laman ng isipan mo.”
“Nag-aaral ako para maging inhinyero.  Ano pa ba ang kailangan kong isipin?”
“Hindi ka ba nakakaramdam ng tuwa kung minsan?”
“Pag nalulutas ko ang isang problema sa Math, oo,” sagot ni Ruben.
“Hindi ka ba nalulungkot?”
“Pag hindi ko nalulutas ang problema sa Math.”
“Hindi ka ba umiibig?  Huwag mong sabihing umiibig ka sa Math.”
“Umiibig?  Sa isang babae, ang gusto mong sabihin?”
Natawa si Lily.  “Oo, sa isang babae.  Maaari ring iba ang pinag-uukulan — Diyos, bayan, o

kaya’y isang paniniwala.”
“Lumalalim na tayong masyado, Lily.  Baka hindi na tayo makaahon.  Bumalik tayo sa

‘lungkot’ at ‘tuwa’.  Oo, s’yempre, natutuwa at nalulungkot ako...at hindi lamang dahil sa Math.”
“Bakit ka nalulungkot, Ruben?” patuloy na tanong ni Lily.
“Education ba talaga ang kinukuha mo?  Hindi Criminology?  Para kang pulis kung
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magtanong.”
Natawa muli si Lily.  “Ikaw ang unang nagtanong.  Hindi mo pa ako sinasagot, bakit ka

nalulungkot?”
“Maraming dahilan.”
“Halimbawa?”
Saglit munang nag-isip si Ruben.  “Nalulungkot ako tuwing maiisip ko na marami akong

pinalalampas na bagay.”
“Ano’ng mga bagay, Ruben?”
Hindi napansin ni Ruben na siya’y napabuntong-hininga.  “Mga bagay na dapat sana’y pinag-

uukulan ng panahon ng isang kabataang tulad ko...tulad natin.”
“Gaya ng ano?”
“Pamamasyal sa kung saan-saan...pag-aaral ng pagtugtog ng gitara...pakikipag-kaibigan.  Korni

ba?”
“Hindi kasing-korni ng mga numero at pormula.  Ano pa ang sa palagay mo’y pinalalampas

mo?”
“Ang paghanap sa isang babaeng puwede kong magustuhan...puwede kong mahalin.”

Napatingin siya nang tuwiran kay Lily.  Matagal rin munang nagparaanan ang kanilang mga mata
bago umiwas ng tingin si Lily.

“Importante pala sa iyo ‘yang mga ganyan, bakit mo pinalalampas?”
“Marami akong pananagutan sa aking pamilya, Lily.  Hindi kami mayaman.  May dalawa pa

akong kapatid na sumusunod sa akin.  Gusto kong ako naman ang sumagot sa pag-aaral nila.  Masarap
pagbigyan ang layaw, pero mayroon akong tungkulin.”

“Ulitin mo ang sinabi mo.”
“Alin doon?” wika ni Ruben.
“Lahat-lahat.  Paikliin mo lang, kung maaari.”
“Mahirap yata.”
“Nalulungkot ka dahil pinagkakaitan mo ang sarili mo ng maraming bagay, subali’t kailangan

mong gawin dahil — “
“ Mayroon akong tungkulin,” dugtong ni Ruben.
“Si Ruben iyong nagsalita,” nakangiting sabi ni Lily.  Binuklat niya ang libro na kanyang

hawak.  “Kung isang makata ang magsasalita, ganito ang sasabihin —

“The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep.

And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.”

Pinag-aralan muna ni Ruben ang kanyang narinig.  “Maganda yata iyon,” inamin niya.  “Tula
ba ‘yon?”

“Ano naman kaya ang mangyayari kung sakaling bibitiw ka sa iyong mga pananagutan,”
patuloy ni Lily, “kung lalayo ka sa iyong pamilya at pagbibigyan mo ang iyong mga layaw...kung
hahanapin mo ang iyong mga pangarap?  Maunawaan ka kaya nila?”

“Ewan ko, Lily.  Malaki ang inaasahan nila sa akin.  Mauunawaan nila ako marahil, pero
tiyak na masasaktan din sila.”

May hinanap muling pahina si Lily at binasa ang nakasulat dito —
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“I do not see if I should ever turn back,
Or those should not set forth upon my track
To overtake me, who should miss me here,
And long to know if still I held them dear.

They will not find me changed from him they knew —
Only more sure of all I thought was true.”

“Sino ang sumulat niyan?”
“Si Robert Frost,” sagot ni Lily.  “Isang Amerikanong makata.”
“Parang marami siyang nalalaman, maraming nauunawaan tungkol sa buhay.”
“Pareho lamang kayo.  Pero kinukulong mo sa loob ang mga nararamdaman mo.  Tinatago

mo sa likod ng mga numero at pormula.  Si Frost, pinakawalan niya, pinalipad niya sa hangin ng
magagandang salita.”

“Puwede ka na ring makata.”
“Kahit sino’y puwedeng maging makata,” ganti ni Lily.  “Kahit ikaw.”
Umiling si Ruben.  “Hindi ako puwedeng maging makata.  Ayokong magutom.  Pustahan

tayo’t namatay sa gutom si Robert Frost mo.”
“Hindi.  Umabot siya sa katandaan.  Hindi siya naging mayaman, pero umani siya ng paghanga

at paggalang.  Kahit pangulo ng Amerika ay pinarangalan siya.  Hindi lamang pera ang sukatan ng
buhay, Mister Editor.”

“Marami kang kailangang ituro sa akin, Miss Orbeta,” sabi ni Ruben.
“Sa lahat ng oras, Mister Moreno,” sagot ng dalaga, “pero baka magselos ang girlfriend

mo?”
“Sinabi ko na sa iyo, wala.  Ikaw, ang boyfriend mo?”
“Wala rin.”
“Iyon ang mahirap paniwalaan.  ‘Yang ganda mong iyan?  Hindi naman bulag ang mga lalaki

dito sa Feati.  Pinagmamasdan kita pag lumalakad ka sa pasilyo.  Lahat ng madaanan mo’y natitigilan
at sinusundan ka ng tingin.”  Gusto mang bawiin ni Ruben, naamin na niya ang madalas niyang
pagtingin nang palihim sa dalaga.  Naramdaman niyang nag-iinit ang kanyang pisngi sa kahihiyan.

Napangiti lamang si Lily.  “Nanliligaw, mayroon,” sabi niya, “pero wala pang malinaw.”
Gabing-gabi na nang nakarating sa bahay si Ruben noong araw na iyon.  Hinatid muna niya

si Lily sa tinutuluyan nitong boarding house sa España.  Hindi nagtagal, sila’y naging magkasintahan.
Bantulot pa sana si Lily na magkaroon sila ng relasyon.  “Magtatapos ka na ngayong taon,” paalala
ng dalaga, “samantalang ako’y dalawang taon pa ang hinaharap.  Baka makakita ka pa ng mas
nakakahigit sa akin pag naging propesyonal ka na.”  Tiniyak sa kanya ni Ruben na wala siyang balak
maghanap pa ng iba.

Lagi silang magkasama.  Magandang impluwensiya si Lily kay Ruben, iyon ang sabi ng mga
kaibigan ng binata sa kanya.  Nabawasan na raw ang labis niyang pagiging seryoso.  Kapansin-
pansin na rin daw ang kanyang pagiging masiglahin.

Minsang sinama ni Ruben si Lily sa kanilang tirahan.  Magkakaiba ang naging pagtanggap ng
kanyang pamilya sa dalaga.  Boto kay Lily ang bunsong sina Gani at Becky.  Walang opinyon si
Mang Pablo na kanyang tatay.  At bagama’t hindi tutol ang kanyang ina, kapansin-pansing mas
nanaisin ni Aling Pacing na huwag na munang pag-isipan ni Ruben ang pagkakaroon ng kasintahan.

“Palagay ko’y nagseselos sa akin ang Nanay mo,” sabi ni Lily kay Ruben matapos ang
pagbisitang iyon.
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“Lahat ng nanay ay nagseselos sa napipiling nobya ng mga anak nila,” patawang sagot ng
binata.  “Magkakasanayan din kayo, makikita mo.”

“Gayunpaman, ako na mismo ang magsasabi sa iyo — Sumosobra na nga naman siguro ang
oras na inuukol mo sa akin.  Titimbangin mo rin ang ginugugol mong panahon sa akin at sa pamilya
mo.  Nuong bago mo ako makilala, tiyak na sila lang ang inaasikaso mo.  Ngayon, may kaagaw na
sila.  S’yempre, hinahanap rin nila ang dating pagtingin mo sa kanila.  Araw-araw nga naman, ako na
lang lagi ang kasama mo.”

“Sino pa ba ang magiging kasama ko?  Ikaw lang naman ang girlfriend ko.”
“Araw-araw naman tayong nagkikita sa newsroom, Ruben.  Hindi mo na ako kailangang

ihatid sa boarding house tuwing gabi.  Matutuwa tiyak ang mga kasama mo sa bahay kung aabutan
mo uli silang gising pagkagaling mo sa eskwela.”

“Bilib ako talaga sa iyo,” sabi ni Ruben.  “Hinuhuli mo lagi ang sarili mo, laging nauuna ang
iba.”

“Hindi ako espesyal, Ruben,” sagot ni Lily.  “Marami kang makikitang katulad ko.  Pero
ikaw, iba ka.  Namumukod-tangi ka.  Nuong una pa lang kitang makilala, alam ko na iyon.  Hindi
magiging tama kung ipagmamaramot kita.”

Mali ka, Lily, bulong ni Ruben sa sarili habang patuloy na dumadaloy sa kanyang isipan ang
ala-ala ng kasintahan.  Espesyal ka.  Espesyal ang lahat ng sandaling pinagsamahan natin.  Nguni’t
kung pipiliin ko kung ano ang naging pinakamatamis na sandaling pinagdaanan natin, ang pipiliin ko
ay ang linggong magkasama tayo sa Baguio.

Huling buwan ng pasukan noon sa kolehiyo.  Marso ng 1978.  Nagdaos ng kumbensyon ang
College Editors Guild sa Baguio.  Iyon ang samahan ng mga patnugot ng mga lathalaing pang-
pamantasan sa buong bansa.  Miminsang dumalo si Ruben sa mga nakaraang kumbensyon.  Hindi na
niya inulit dahil pinasya niya na wala siyang gaanong mapupulot sa mga pulong na iyon kundi
kayabangan ng mga kapwa niya patnugot.  Sa pagkakataong ito ay inobliga siya ni Dean Sevilla na
dumalo.  Huling taon na ni Ruben bilang estudyante at bilang patnugot, ani Sevilla.  Isa pa’y dalawang
parangal ang tatanggapin ni Ruben.  Ang isa’y para sa Feati University News, bilang Most Out-
standing College Publication of the Year.  At ang isa’y para kay Ruben, bilang natatanging patnugot
ng taon.  “Pang-dagdag rin iyon sa mga tropeong nakadispley sa opisina, Ruben,” sabi ni Sevilla.
“Parang balato mo na sa akin bago ka grumadweyt.  Sagot ng eskwela ang lahat ng gastos mo —
pasahe, otel, lahat.”

“Balak kong magsama ng isa kong staffer, Dean,” sabi ni Ruben.  “Si Lily Orbeta.”
Medyo bantulot si Sevilla.  “Isang kinatawan lang ang una kong balak.  Kailangang i-justify

ko ang pagpapadala ng dalawa.”
“Hindi magiging outstanding ang pahayagan natin, Dean, kung hindi dahil sa tulong ni Miss

Orbeta.  Sa isang taon, baka higit na premyo pa ang mapanalunan niya para sa iyo.”
At sa ganoong paraan nagkaroon sina Ruben at Lily ng isang linggo sa Baguio.  Hindi tumutol

si Lily nang isang silid lamang sa otel ang kinuha ni Ruben para sa kanilang dalawa.  Hindi rin siya
nagpakita ng bahagya mang pangamba nang magsiping sila ni Ruben sa unang gabi nilang pagsasama.

“Alam mo,” sabi ni Lily, pagkaraan ng kanilang pagtatalik, “sa pagkakatanda ko, nauuna ang
kasal sa honeymoon.”

“Mayroon tayong editorial license, nakalimutan mo na ba?” pabirong sagot ni Ruben.
“Puwede nating baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, tulad ng mga kuwento sa
diyaryo.  Puwedeng gawing umpisa ang gitna, gitna ang huli, huli ang simula.”
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Pinigilan ni Lily ang kamay ni Ruben na marahang humihimas sa kanyang dibdib.  “Iba ka na
talaga,” sabi niya.  “Nawala na ang pagka-seryoso mo.”

“Seryoso ako sa nadarama ko sa iyo,” ganti ni Ruben.  “Kung nagdududa ka kung ano ang
magiging susunod nating kabanata, ituloy natin sa simbahan, kung payag ka.”

Ngumiti si Lily.  “Matapang kang maghamon.  Malapit ka nang magtapos.  Malayo pa ako sa
mga pinapangarap ko.”

“Hindi mo ba ako hahanapan ng katibayan na pananagutan ko itong nangyari sa atin ngayong
gabi?”

“Ang pag-ibig ay hindi pag-ibig kung walang tiwala.”
“Ang nobya kong makata,” wika ni Ruben.  “Binigay mo na sa akin ang lahat ng sarili mo.

Ano naman kaya ang puwede kong ibigay sa iyo?”
“Isang pangako lang.”
“Na ano?”
“Na hindi ako mabibigo sa mataas na pagtingin ko sa iyo, sa paggalang at paghanga ko sa

iyo...na mararating mo ang hinuhulaan kong mataas na posisyon sa buhay na nakalaan para sa iyo.”
“Kinakabahan ako sa iyo, Lily.  Hindi ba puwedeng babaan mo nang kaunti ang pagtingin mo

sa akin?  Karaniwang tao lang ako.”
“Hindi,” sagot ni Lily.  “Ikaw si Ruben Moreno.  May mga taong isinilang para gumawa ng

mga mahalagang bagay.  Isa ka sa mga iyon.  Makikita mo, balang-araw.”
“Hindi kasing-layo ng tanaw mo ang tanaw ko sa hinaharap,” sabi ni Ruben.  “Ito lang ang

alam ko...Kung marating ko man ang sinasabi mo, asahan mong iyon ay dahil sa iyo.  Anumang
kabutihan ang gawin ko, iyon ay alang-alang sa iyo.”

“Lagi mo akong kasama, Ruben,” bulong ni Lily, “kahit inspirasyon man lamang.”
Nguni’t hindi iyon nagkatotoo.  Matapos ang kanilang isang linggo sa Baguio, nawala si

Lily sa buhay ni Ruben.  Hindi matiyak ni Ruben ang naging dahilan.  Sa palagay ni Ruben, ang
pinagmulan noon ay ang pagkamatay ng kanyang ama.

Namatay si Mang Pablo habang nasa Baguio si Ruben.  Katatapos lang niyang tanggapin ang
parangal bilang Editor of the Year.  Lumapit sa kanya ang isang kapwa patnugot pagbaba niya sa
entablado.  “Long distance, Ruben,” bulong sa kanya.  “Naka-hold sa front desk.”

Kapitbahay nila Ruben ang nasa kabilang linya.  Kinalulungkot ko, Ruben.  Atake sa puso.
Inabutan sa opisina.  Sumubsob na lamang sa mesa.  Kailangang umuwi ka.

“Hindi ko alam kung ano’ng mangyayari sa atin ngayon, Ruben,” umiiyak na wika ng kanyang
ina nang siya’y nakauwi na.  Magkayakap silang mag-ina sa tabi ng kabaong.  “Ang tatay mo lamang
ang naghahanapbuhay sa atin.  Paano tayo ngayon?  Paano pa makakatapos ng pag-aaral sina Gani at
Becky?”

“Ilang araw na lamang, ‘Nay, magkaka-diploma na ako.  Ako naman ang aako sa papel ni
Tatay.  Hindi ko kayo pababayaan.”

“Oo, pero hanggang kaylan?  Hindi magtatagal, tiyak na mag-aasawa ka na.  Iiwan mo na rin
kami.”

“Wala akong balak na iwan kayo, ‘Nay.”
“Gusto ko sanang matuwa sa sinabi mong iyan.  Pero ayokong gawin mong obligasyon ang

pagtataguyod sa amin.  Ayokong maging pabigat mo kami sa buhay.”
“Ano ba’ng sinasabi n’yo?  Hindi kayo magiging pabigat.”
“Malaki ang inaasahan ng Tatay mo mula sa iyo, Ruben.  Lagi niyang sinasabi, maganda ang

magiging kinabukasan mo.  Huwag mo siyang biguin, anak, kahit hindi niya inabutan ang katuparan.”
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Katulad na katulad ng sinabi ni... Napalingon si Ruben sa kinatatayuan ni Lily.  Nasa may
pintuan ang dalaga, sa may kadiliman, hindi abot ng pansin ni Aling Pacing.  Napayuko si Lily sa
narinig.  Niyakap ni Ruben ang ina upang aluin.  Nang muli siyang lumingon sa pintuan, si Lily ay
hindi na niya natagpuan.

Parang ipu-ipong sumagasa kay Ruben ang mga araw na iyon ng Marso.  Ang libing ng
kanyang ama ay agad sinundan ng pagtatapos niya sa kolehiyo.  Hindi nakadalo si Lily.  Humingi ng
paumanhin.  Kailangang umuwi sa Cagayan dahil aabay sa kasal ng isang kaibigan kinabukasan.
Kaylan siya luluwas uli, kaylan sila muling magkikita?  Huwag daw iyon ang pag-isipan ni Ruben
kundi ang paghahanap ng trabaho.

Tatlong interbyu ang pinuntahan ni Ruben sa mga sumunod na araw.  Inalok siya ng Lepanto
Mining na maging technical staff assistant, kalakip ang pangakong gagawin siyang staff engineer
kapag nakapasa siya sa board examination.  Sa Baguio siya madedestino.  Interesado rin siyang
kunin ng Bataan Shipyard.  May kinalaman sa pagkukumpuni ng mga barko ang magiging trabaho.
Sa Mariveles ang kanyang magiging puwesto.

Ang tinanggap ni Ruben ay ang alok ni Dean Sevilla na magturo muna sa Feati.  “Tutal ay
magrerebyu ka muna para sa board examination, Ruben,” sabi ni Sevilla.  “Mabuti ‘yung kahit
nagtatrabaho ka, medyo maluwag pa rin ang oras mo.  Puwede ka nang magsimulang magturo ngayong
summer.”  May isa pang dahilan kaya sumang-ayon si Ruben kay Sevilla.  Babalik sa Feati si Lily sa
pasukan sa Hunyo.  Ayaw niyang malayo sa kasintahan.

Dumating at lumipas ang matrikulahan nuong Mayong iyon.  Hindi bumalik sa Feati si Lily.
Sumapit ang Hunyo.  Dalawang linggo nang nakakapagsimula ang mga klase.  Wala pa rin ang babae.
Nag-alala na si Ruben.  Nagkasakit kaya siya?  Nilapitan niya ang isang kaibigan sa tanggapan ng
registrar.  Hiningi niya ang address ni Lily sa Cagayan.  “Confidential information ang hinihingi
mo, Ruben,” sabi sa kanya.  Hindi raw basta-basta pinamimigay ang ganoong ulat para sa proteksyon
ng mga estudyante.  “Boyfriend ako ni Lily, ano ka ba?” ganti ng binata.  Nakuha rin niya: 1229 F.
Dy Street, Tuguegarao, Cagayan.

Madaling araw pa lang kina-Lingguhan — libreng araw niya mula sa pagtuturo — sumakay
siya ng bus patungong Tuguegarao.  May anim na oras din ang biyahe.  Bumaba siya sa may plasa ng
bayan at tinanong sa isang pulis doon kung saan ang 1229.  “Carla’s Sauna ang hinahanap mo,”
sagot ng tinanong.  “Maaga pa para magpunta roon,” dugtong ng pulis, sabay ngiti at kindat.

Mali siguro ang binigay sa aking address, o mali ang pagkakasulat ko, naisip agad ni Ruben.
“Lily Orbeta ho ang pangalan ng hinahanap ko,” kabig ni Ruben.  “Saan ho ba dito ang mga Orbeta?”

“Anak nga ni Carla iyan,” sabi ng pulis.  “Si Carla ang may-ari ng saunang iyan.”
May duda pa ring kumatok si Ruben sa pinto ng lugar na tinuro.  Isang matipunong lalaki ang

nagbukas ng pinto.  May tato sa magkabilang brasong nakahalukipkip.  Bouncer, napiho agad ni
Ruben.  “Ano’ng kailangan?” ungol ng kaharap niya.

“Pasensya na ho,” wika ni Ruben.  “Dito ako tinuro ng pinagtanungan kong pulis.  Hindi yata
kami nagkaintindihan.  Bahay ng mga Orbeta ang hinahanap ko talaga.”

“Sino ‘yan, Pakoy?” isang tinig-babae ang nagmula sa loob.
“Sino’ng Orbeta?” muling hamon ni Pakoy kay Ruben.
“Lily Orbeta,” tugon ng binata.
Bumukas nang bahagya pa ang pinto at isang babae ang lumitaw sa tabi ng bouncer.

Kuwarenta, kuwarenta’y-singko anyos, hula ni Ruben.  Ang kulay-kape niyang buhok ay gapos ng
mga curler na naghambalang paroo’t-parito sa ibabaw ng kanyang ulo.  Ang mukha’y makintab sa
make-up na hindi lubusang nahilamusan.  Maluwag na ang laman ng kanyang pisngi at mga braso.
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Lundo na ang dibdib na babahagya lamang natatabingan ng manipis na blusa.  Kusang bumaling ang
ulo ni Ruben upang umiwas ng tingin, nguni’t napilitang humarap uli nang siya’y kausapin.  “Ano ka
ni Lily?” tanong ng babae.

“Kaibigan ho niya sa eskwela,” sabi ni Ruben.
“Tumuloy ka muna,” ang babae uli.
“Huwag na ho, salamat.  Ituro na lang n’yo ang bahay ng mga Orbeta.”
“Ito na nga.  Ako ang nanay ni Lily.  Ngayon, tutuloy ka ba o hindi?”
Alanganin pa rin ang pagpasok ni Ruben sa sauna.  Babahagyang liwanag ang nakakalusot sa

mga pintadong bintana.  Ilang sandali rin bago nasanay sa dilim ang mga mata niya.  Sa isang sulok,
isang batang babae ang naglalaro ng solitaryo.  Suot ng babae’y isang tanker na pang-itaas at makitid
na bikining pang-ibaba.  Saglit siyang tumingin at ngumiti kay Ruben.  Ilang taon lamang marahil
ang agwat kay Becky, naisip niya.

“Ako na’ng bahala dito, Pakoy,” sabi ni Carla.  “Iwan mo na kami.”  Pumasok ang bouncer
sa isang madilim na pasilyo.  Sa magkabilang tabi ng pasilyo’y nakahanay ang ilang mga munting
partisyon na pawang may madilim na tabing.

“Ano’ng pangalan mo?” tanong ni Carla.
“Ruben Moreno ho.”
“Ikaw siguro ang nakabuntis sa anak ko?”
Nanlaki ang mga mata ni Ruben sa pagkabigla.  Natawa ang babaeng naglalaro ng baraha.
“Maling lugar ho siguro talaga itong napuntahan ko,” sabi ni Ruben.
“Liliana Orbeta.  Sa Feati mo nakilala.  Ikaw ba ang boypren?  Ikaw na nga.  Hindi ka naman

siguro dadayo ng ganito kalayo kung ordinaryong kaibigan ka lang.  Walang pagkakamali...Ruben
ba ‘kamo?”

“Puwede ko ho bang kausapin si Lily?”
“Wala dito.  Lumayas.  Walang paalam.”
“Saan ho nagpunta?”
“Wala ngang paalam, di ba sabi ko?”
“Kaylan pa ho umalis?”
“Kaylan nga, Lotlot?” tinanong ang babaeng nagbabaraha.
“Mag-iisang buwan na ho, Ate,” sagot ng tinanong.
“Babalik pa ho kaya?”
Nagkibit lamang ng balikat si Carla.
“Paano ho n’yo nalamang — “
“Buntis siya?  Nanganak din ako nuong araw.  Hindi ko alam ang buntis?”  Muling natawa si

Lotlot.  “At saka, inamin niya sa akin.”
“Kailangan ko ho siyang makita.”
“Kung magkikita kami uli, sasabihin ko.”
“Kung hindi ho n’yo ikagagalit, gusto ko sanang bumalik dito sa ibang araw,” sabi ni Ruben.
“Pera mo, tapon mo,” ang tugon.
Akmang aalis na si Ruben.  “Alam mo, lumayo si Lily para hindi raw matulad sa akin,” ang

pahabol ni Carla.  “Malaking pera rin ang magpa-aral sa kolehiyo, baka akala mo.  Sabi ko, huwag
kang magpakatayog, Miss.  Hindi malayo sa puno ang bagsak ng bunga.  Pangarap niya’y sasagipin
siya ng isang Prinsipe Amante, palalayain siya mula sa bilangguang sauna, at dadalhin sa isang
malayong palasyo.  Hindi naman prinsipe ang tingin ko sa iyo.”

“Kung mayroon man hong namagitan sa amin, hindi ho ibig sabihin noo’y nagkamali kami,”
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ang tanging nasabi ni Ruben.  “Mahal ko ho si Lily.”
“Kow, napanood ko na iyan, iho.  Kaya nga naging tao si Lily, kumagat ako sa ganyang

matamis na salita.”
“Iba naman ho ang pang-unawa natin.”
“Mababa ang tingin mo sa akin dahil ganito lang ako, gano’n ba?  Hindi nga ako katulad

mong de-kolehiyo, pero iginapang ko sa hirap si Lily nang walang reklamo at walang hinihinging
tulong kahit kanino.  Mabigat siyang pasanin at kung ginusto ko lang, pinamigay ko na sana siya
nuong araw.  Pero hindi ko ginawa iyon.”

“Handa rin ho akong harapin ang obligasyon ko kay Lily.”
“Bakit tila walang sampalataya ang anak ko sa pangakong iyon?”
“Siguro ho’y dahil lagi niyang naririnig na siya’y pabigat sa ibang tao.  Kukunin ko ho siya

kung muli kaming magkikita.”
“Magaling kung gano’n,” sabi ni Carla, “dahil nilinaw ko sa kanya na hindi ko siya

susuportahan at ang magiging anak niya.  Ayoko nang ulitin pa ang pinagdaanan ko.  Sobra na!”
Bumubuhos ang ulan nang bumalik si Ruben sa Maynila.  Matagal nang tumila ang ulan sa

paligid ay patuloy pa rin ang ambon ng kalungkutan sa kanyang kaluluwa.  May nagbibiro sa akin,
naisip niya.  Masakit na biro.  Hindi siya makapaniwala na si Lily ay mawawala nang gayon na
lamang.  Tuwing madadaan siya sa silid ng Feati News, hindi niya matiis ang sumilip at baka sakaling
matuklasan na biglang bumalik ang kasintahan.  Kung ilang araw din ng Linggo siyang paulit-ulit na
pumasyal sa dating boarding house ni Lily.  Walang balita, sabi ng may-ari ng bahay, gayon din ng
mga dating kasama ng babae.  Maraming beses din siyang sumulat sa address sa Cagayan.  Walang
sagot ni isa man lamang.

Dumating ang Disyembre ng taong iyon.  Tantiya niya’y iyon ang buwan ng pagluluwal ni
Lily ng kanilang sanggol.  Muli siyang dumalaw sa Tuguegarao.  Sinumang babae’y magnanais na
kapiling ang kanyang ina sa sandali ng kanyang panganganak.  At sinumang ina’y tatanggapin ang
kanyang anak upang alalayan siya sa kanyang paghihirap.  Kahit gaano kalaki o kalayo ang sa kanila’y
namagitan.  Subali’t si Lily ay hindi sinumang babae, at si Carla ay hindi sinumang ina.  Walang anak
na bumalik, at walang inang naghanap o nagmalasakit.

Tuwing lulan si Ruben ng dyipni o ng bus, at maging sa kanyang paglalakad, naging gawi niya
ang sumuri sa mga mukhang kanyang nadaraanan.  Maraming beses siyang biglang naakit  ng kislap
ng isang pamilyar na ngiti, o unday ng buhok, o kaway ng kamay.   Bumababa siya mula sa sasakyan
upang alamin kung ano ang tumawag ng kanyang pansin.  Kadalasan ay nawawala ang kanyang tinutugis.
Maabutan man niya’y natutuklasan niyang siya’y nagkamali lamang.

Sa paglipas ng maraming araw, ang larawan ni Lily sa kanyang diwa ay unti-unting kumupas.
Siya rin ay nagbago.  Muli niyang sinubsob ang sarili sa pag-aaral at paghahanda sa pagsusulit sa
board.  Ang nakuha niyang grado ay pinakamataas sa sinumang nagtapos sa Feati, isa sa pinakamataas
sa buong bansa.  Hindi nagkasya sa kanya ang pagtuturo, nakakita siya ng ikalawang trabaho.  Hindi
na siya palangiti, hindi na palabiro, at wala na siyang tinuring na matalik na kaibigan.

Hindi na niya inalam pa kung ano ang kinahinatnan ni Lily.  Halos nalimutan na niya ang
pangalan, ang anyo...hanggang kaninang makita niya ang babaeng nakaitim sa Al-Khobar.

Pero paanong magiging si Lily iyon?  Kung hindi ko siya matagpuan sa Maynila o sa Cagayan,
naisip niya, imposibleng dito pa kami magkita.

Inaantok na siya.  Bago siya tuluyang nakatulog, muli siyang nakarinig ng saglit at impit na
iyak sa dilim.  Hindi na niya kailangang alamin ang pinagmulan.  Ang hikbi ay galing sa kanya.
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9.

NASA ILALIM ng isang trak na pick-up si Ruben.  Nakahiga siya sa isang platapormang de-
gulong habang hinihigpitan niya ang kaha ng transmisyon.  Naramdaman niyang tumatayo ang balahibo
sa kanyang batok.

“Pinapanood mo na naman ako, Habib?” sabi niya, habang patuloy na nakatingin sa ginagawa.
“Aiwa, Sadik.”  Sa bandang ulunan niya nanggaling ang sagot.  Tumingala siya at nakitang

sinisilip siya ng Arabong tsuper.  “Salaam, ya Pilipini.  Keef-halak alyoom?”
“Mabuti naman, Habib.  At ikaw?”
“Tayyib, ilhamdulilah.”  Mabuti rin, sa awa ng Diyos.  Lumipat siya sa gilid ng sasakyan at

dumapa sa sahig upang lalong masuri ang inaasikaso ni Ruben.  “Kayong mga Pilipino, hanga ako sa
inyo.”

“Bakit mo nasabi iyon?”
“Sa lahat ng mga banyaga dito, kayo ang pinakamasipag.  At marami kayong alam.  Marami

kayong laman dito sa itaas.”  Tinapik niya ang kanyang ulo.  “Wajid mukk!  Ikaw halimbawa, lagi
kang maagang pumasok.  Pagpasok naman, trabaho kaagad!  Samantalang ‘yung iba diyan — mga
Pakistani, mga Yemeni — isang oras munang iinom ng tsa at magkukwentuhan.  Sabi ni Oscar ay
dalawa daw ang trabaho mo sa Pilipinas, totoo ba iyon?”

“Totoo iyon, Habib.”
“Isa ka raw guro?”
“Oo.”
“Dito sa aking bayan, ginagalang nang labis ang isang guro.  Kapag kausap nami’y laging

tinatawag na Sayeed.  Ibig sabihi’y isang tinitingala.”
Natawa si Ruben.  “Walang titingala sa akin dito sa ilalim ng sasakyan,” sabi niya.  “Paki-

abot nga, Habib, niyang liyabe-medya.  Isa diyan sa mga katabi mo.”
Hindi kumilos ang Arabo.
“Liyabe-medya, Habib.  May markang one, ‘tapos lihis, ‘tapos two sa ibaba.”
Umiling lamang si Habib.  Pinagulong ni Ruben ang kanyang plataporma at inabot ang liyabe

na nasa paanan ng kaibigan, bago muling bumalik sa piyesang hinihigpitan.
“Afwan, ya Sadiki,” marahang sabi ni Habib.  “Kinalulungkot ko.  Hindi ako marunong

bumasa ng al-Ingleezi.”
Tapos na sa ilalim si Ruben.  Lumabas siya at hinarap si Habib.  “Okay lang, Habib.  Matatas

ka naman sa pagsasalita ng Inggles.  Mas tuwid pa nga ang Inggles mo kaysa sa ibang Pilipino.  Saan
ka natutong mag-Inggles?”

“Dati akong tsuper sa ARAMCO.  Nakapulot ako ng mga salita sa mga Amerikanong
kasamahan ko sa trabaho doon.  Pero ang salita ay...ganoon lang, salita.  Pagkasabi mo’y tinangay
na ng hangin.  Gusto kong matutong bumasa at sumulat.  Ang salitang isinulat ay may mahabang
buhay...kadalasa’y mas tumatagal pa kaysa sa lumikha.”

“Pero marunong kang bumasa at sumulat ng Arabo?”
“Oo, sapat na salita para pumirma sa araw ng suweldo at bumasa ng karatula sa kalsada.

Pero ano iyon?  Kahit ‘yung mga Yemeni diyang tagahugas ng sasakyan at pakamot-kamot ng puwit
ay marunong ng Arabo.  Ngayon, kung matututo ako ng Inggles, isipin mo na lang kung gaano pa
kalayo ang mararating ng isipan ko...kung ilan pang mga aklat ang puwede kong maunawaan...kung
ilan pang karunungan ang puwede kong maangkin.  Hindi ko gustong humarap sa Diyos, Sadik,
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bilang isang kulang sa pinag-aralan.  Gusto kong makita niya na sinikap kong maging kagalang-
galang.”

“Kung inaakala mo bang makakatulong ako, Habib, payag ako,” sabi ni Ruben.
“Handa akong magbayad, Sadik.”
“May sinabi ba akong bayad?  Kaylan mo gustong magsimula?”
Nagsimula sila noong araw din na iyon, pagkatapos nilang kumain ng baong pananghalian,

habang sila’y nagpapahinga.  Sinimulan ni Ruben sa letrang A.
“Hey?” tanong ni Habib.
“Akala ko ba’y Inggles ang pinag-aaralan ninyo?” puna ni Oscar, na nanonood sa malapit.

“Kapampangan iyon, di ba?”
Tuwang-tuwa si Habib nang, pagkatapos ng sampung subok, nakuha niya ang tamang bigkas

at sulat ng una niyang titik na banyaga.

Ï   Ï   Ï

Tuwing hapon, pagkatapos ng gawain, at bago sila sumakay sa mga bus na maghahatid sa
kanila sa kanilang mga uwian, naging ritwal ng mga trabahador ng Al-Jamil Brown ang dumaan sa
Personnel Office upang alamin kung may dumating silang sulat noong araw na iyon.

Mahirap ipaliwanag ang kahalagahan ng sulat sa isang taong malayo sa kanyang mahal sa
buhay.  Oo nga’t kapirasong papel lamang na siniksik sa maliit na sobre at dinikitan ng mas maliit
pang selyo sa isang sulok.  Kadalasan, ang nilalaman ay hindi malalim na kaisipan na maaaring
magbago sa takbo ng kamunduhan.  Umuulan ngayon dito...tumaas na naman ang presyo ng
bigas...nanganak ng limang tuta si Bantay...ibili mo ng robot na Transformers si Jun-jun.  Nguni’t,
para sa mga Sadik na pay pangalang Ruben o Oscar o Pedro o Juan, ang kapirasong papel na iyon ay
katunayan na hindi sila tinapon lamang at kinalimutan.  Ang sulat ang nagsasabing may kabuluhan
ang kanilang pagsisikap...na mayroon silang ugat na bagama’t iniwan ay maaaring balikan.

Tatlong linggo ang dumaan mula nang dumating siya sa Dhahran bago tinanggap ni Ruben
ang una niyang sulat mula sa Pilipinas.  Pagkahapunan, dali-dali siyang pumasok sa silid at hinarap
ang liham, bagama’t binasa na niya iyon nang makalawa habang siya’y nasa bus pa lamang.  Ang
liham ay galing kay Becky.

“Dear Kuya,
“Sana’y nasa mabuti kang kalagayan pagtanggap mo nito, at sana’y nakapag-adjust

ka na sa bago mong kinalalagyan.
“Tumanggap kami ng telegrama kahapon galing sa ahensyang nagpadala sa iyo diyan.

Sabi’y nagpadala ka ng pera sa pamamagitan nila, na agad daw naman nilang inilipat sa
bank account mo dito sa PNB Tayuman.  Nang pumunta kami ni Kuya Gani sa bangko,
kinumpirma naman na naka-credit ang pera sa account mo.  Hiniram ang passbook mo para
mailagay doon ang nadagdag na pera.  Pina-xerox namin ni Kuya Gani ang passbook at
balak naming ipa-kuwadro.  Unang perang kinita mo sa Saudi Arabia!

“Biro mo, wala ka pang isang buwan diyan, nakapagpadala ka na ng pera sa amin.
Paliwanag doon sa ahensya, lahat daw ng new employees diyan sa Al-Jamil Brown ay
binibigyan ng maliit na advance salary.  Nauunawaan daw kasi na may naiwang pamilya sa
Pilipinas na naghihintay ng pera.  Matino at matatag daw naman ‘yang kumpanyang
napasukan mo.
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“Huwag kang magagalit, nag-withdraw kami ng 300 pesos.  Inuwian namin si Nanay
ng litsong manok at kalahating galong ice cream.  Sinabi naming kunwari na lang ay ikaw
ang may-uwi noon at kasalo ka namin sa pagkain.  As usual, tulo ang luha ni Madir,
samantalang ang super-alalay niyang si Uping ay bumira ng isang mahabang talumpati
tungkol sa kung gaano niya pinagmamalaki ang kanyang pamangking si Ruben.

“Noong nakaraang linggo ay sinamahan namin si Nanay sa Heart Center para sa
follow-up exam niya kay Dr. Teng.  Ayos naman ang resulta.  Pero, s’yempre, binilin pa rin ni
Dr. Teng na huwag makakalimot sa gamot, huwag munang labis na magpapagod, etc., etc.
May appointment kami sa susunod na buwan para sa isa pang check-up.  Komo summer vaca-
tion namin ngayon ni Kuya Gani, kami ang gumagawa ng mga trabahong-bahay.  Sabi ni
Tiya Uping, bago magpasukan ay baka daw makakuha siya ng isang katulong sa Nueva Ecija.
Hindi na raw siguro problema ang ibibigay na suweldo dahil Saudi Boy na raw ang
kanyang...alam mo na.

“Speaking of Kuya Gani and me, nakuha namin kaylan lang ang aming mga grades.
Puwede bang magyabang nang kaunti?  Heto ang sa akin: Engl. Literature, 92; Pilipino, 93;
Geometry, 91; Phil. Social Life, 93; Biology, 90; PE, 90.  Palagay ko’y naabot ko ang required
average para maging full scholar sa susunod na taon.  Ibig sabihin noon, Sir, libre ako sa
tuition fees sa fourth year.  Miscellaneous fees at mga libro lang ang pagkakagastusan ko.
Hayan, ha, malaki ang matitipid mo sa akin.

“Sabi ni Kuya Gani, sabihin ko daw sa iyo na pasado siya sa lahat ng subjects niya,
pati raw sa Strength of Materials.  At hindi raw niya kinailangang maglagay sa kanyang
instructor!  Pero hahayaan kong siya ang sumulat sa iyo tungkol naman sa mga grades niya.

“Huwag mo kaming alalahanin dito.  Lagi ka naming pinagdadasal.  Mag-iingat ka
lagi.  Kahit alam kong matagal pa, hinihintay namin ang pagbabalik mo.  You’re the best
brother in the world!

“Nagmamahal,
“Becky”

Binalik ni Ruben ang sulat sa sobre at minarkahan ito ng numerong “1”, bago nilagay sa
ilalim ng kanyang unan.  Maghahanap ako ng kahon ng sapatos para paglagyan ng mga sulat na
darating pa, naisip niya.  Pinatay niya ang ilawan sa tabi ng higaan.  Nakangiti siya hanggang sa
pagtulog.

Ï   Ï   Ï

Nasa kusina si Oscar.  May tinanggap din siyang sulat, dalawa.  Ang una’y may sulat-kamay
ng kanyang anak.  Ito ang una niyang binuksan.

“Dearest Da,
“Kasama nito ang kopya ng aking class cards.  Check it out, Da!  Puro 2 at 2.5, ha?

Oops, excuse me, may isang ‘tres’ pala, sa Humanities.  Ito kasi, Da, ‘yung subject na ang
pinag-aaralan ay arts, music, sculpture, architecture, ‘yung mga gano’n.  Dapat ay sa mga
Arts student lang ito, hindi ko alam kung bakit kailangang pag-aralan din ng Economics
major tulad ko.  Ang final exam namin dito ay analysis ng isang modern painting ni Piccaso.
Hindi ko alam kung alin ang ulo at alin ang paa!

“Da, aywan ko lang kung matutuwa ka sa susunod kong sasabihin.  May summer job
na ako!  Nag-apply ako sa isang advertising agency after the final exams at two days ago,
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pinadalhan nila ako ng notice na tanggap ako bilang Marketing Research Assistant.  Ang
ganda ng title, ano?  Hindi halatang ang magiging trabaho ko ay door-to-door survey lang.
‘Ano po ang iniinom na gatas ng inyong pamilya?  Gaano kayo kadalas bumili ng gatas?  Sa
sari-sari store po ba o sa supermarket?  Pati po ba lata ay iniinom ninyo?’  Mga ganoong
klaseng tanong.  Ngayong summer break lang naman, Da.  Better than being idle, di ba?
Hindi ko pa alam kung magkano ang suweldo.  Sana malaki, para hindi mo na kailangang
magtrabaho diyan at makauwi ka na.

“Speaking of ‘uwi’, sa December ay matatapos na ang kontrata mo diyan, kung hindi
ako nagkakamali.  Hindi kaya, Da, oras na para mag-settle down ka na dito this time?  Nuong
una kang umalis, Grade Six pa lang ako.  Na-miss mo ang graduation ko sa elementary at sa
high school.  Sa isang taon, tatanggapin ko na ang college diploma ko.  Masarap sana kung
narito ka sa graduation ko, at...araw-araw pagkaraan.

“Alam ko ang sasabihin mo: Gusto mong magpatuloy ako ng Law o kaya ay MBA para
mas may laban ako sa job market, kaya kailangan mong kumayod pa nang kaunti diyan.  Sa
opinyon ko naman, Da, oras na para tulungan kita sa paghahanapbuhay.  Alam kong
magandang tingnan ang mga MBA, Ph.D., Ll. B., etc., kasunod ng pangalan.  Pero puwede
namang ipagpaliban ang mga iyon, Da.  May kilala nga ako diyan, hindi nakatapos ng col-
lege.  Pero, huwag ka, nasa overseas ngayon at parang executive sa Makati ang suweldo.
(Bow naman diyan.)  Wala yata sa degree iyan, Da, kundi sa utak ng mayhawak ng degree.  At
kung utak lang naman ang pag-uusapan, aba, Da, umaapaw sa taynga ng anak mo ang utak.

“Pag sinasabi ko iyan kay Polet, laging tumitingin sa itaas at sinasabing, ‘Sobra ang
lakas ng hangin!  May bagyo kayang darating?’

“Sino si Polet?  OK, rewind muna tayo ng kaunti.  (Winggg...winggg...ikot...ikot...stop.)
Si Polet.  Tunay na pangalan, Paulette Miranda.  Natatandaan mo ba, Da, ‘yung malaking
bahay na nasa kabilang kalsada natin dito sa Herran?  Classmate mo pa nga yata sa high
school ‘yung may-ari noon, si Aling Angela.  Well, nagbalik si Aling Angela dito sa Herran
last month at kasama niya ang anak niyang babae na halos kasing-edad ko.  Si Polet iyon.
Looks like they’re going to stay here permanently.  Nuong nagkita kami ni Polet, nagka-vibes
agad kami.  She’s pretty, she’s smart, and she’s fun to be with.  But more importantly, we have
a good chemistry and we’re having a good time together.

“Ikaw na lang ang kulang, Da.  Kung narito ka, siguro talagang kumpletong-kumpleto
na ang kasiyahan ko.  Miss you much, Da.  Love ya!

“Son, friend and No. 1 fan,
“Joey”

Bawat salita ng anak ay nirepaso ni Oscar, lalo na ang bahagi na nagbabalitang bumalik na si
Angela at ang anak niya sa kanilang lugar.  Hindi siya makapaniwala.  Akala niya’y binenta na sa
kamag-anak ang bahay na iyon.  “Miranda,” iyon pala ang pangalan ng napangasawa niya.  Binalingan
niya ang ikalawang sulat.  Galing sa kapatid niyang nakababata, si Maring.  Kay Maring niya hinabilin
si Joey nuong siya’y nangibang-bansa.

“Dear Kuya Oscar,
“Bago ang lahat ay hayaan mo munang mag-report ako sa iyo, tulad ng nakagawian

ko.  Uunahin ko sa anak mo.  Tapos na ang klase ni Joey.  Matataas naman ang grades na
nakuha, maliban yata sa isa.  Magtatrabaho ito sa isang ad agency ngayong bakasyon.
Nagpaalam naman muna sa akin.  Pinayagan ko na dahil kung pipirme lang ito sa bahay,
tiyak na iinisin lang ako palagi.  Ginagawa lang akong laruan at tuwang-tuwa pag nakikitang
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napipikon ako.  Kung ano ang tahimik nuong maliit ay siya namang karos ngayon!
“Kalakip nito ay ang statement of account mo sa Citibank.  Malaki na naman pala ang

pinadeposito mong halaga nuong nakaraang buwan.  Baka naman hindi ka na kumakain
diyan, o baka puro basahan na lang ang sinusuot mo?  Dito na lang yata sa dollar account
mo napupunta ang lahat ng kinikita mo?  Kinausap ko ang Bank Manager, tulad ng bilin mo,
at tinanong ko kung hindi problema ang paglilipat ng account mo sa pangalan ni Joey.  Madali
daw namang magagawa iyon, basta’t makatanggap ng authorization mo.  Sabi ko’y hindi pa
naman ngayon.  Balak mong gawing regalo sa anak mo pag-graduate sa isang taon, wika ko.

“Hindi ako sigurado kung paano mo tatanggapin ang susunod kong ibabalita.  Kung
hindi ako nagkakamali ay ikatutuwa mo.

“Bumalik na dito sa Herran si Ela.  Kasama ang anak niyang si Polet.  (Solo ding
anak, tulad ni Joey mo.)  Namatay na pala ang asawa nuong bago mag-Pasko, at noon pa
balak bumalik dito, kaya lang ay hinintay munang matapos ang school year, para nga naman
hindi mabitin ang pag-aaral ng anak.  Binenta na yata ang negosyo at lahat ng pag-aari ng
asawa sa Hawaii at pipirme na dito nang tuluyan.  Tiyempo namang lumipat na sa sariling
bahay sa Alabang itong pinsang nakatira dati dito sa kanilang bahay.  Nalulungkot nga si
Ela dahil hindi naman daw masyadong inalagaan ang bahay.  Hayun at panay ngayon ang
ayos at dekorasyon sa kanila.  Makikita mong unti-unti na namang sumisigla at nagkaka-
buhay ang kanilang tirahan tulad ng dati.

“Natatandaan kong sinabi mo sa akin noon na ayaw mong pag-usapan pa natin ang
tungkol sa inyo ni Ela.  Pero ngayong malaya na siya, at kayo naman ng asawa mo ay
imposibleng magkabalikan pa, hindi kaya panahon na para umuwi ka rito tulad ng pag-uwi
ni Ela?   Hindi panghihimasok  ang sa akin.  Ang hangad ko lang ay ang kaligayahan ninyong
dalawa.”

“Nagmamahal,
“Maring”

Pinamulsa ni Oscar ang mga sulat.  Lumabas siya ng apartment.  Tahimik ang buong Home-
sick Hotel.  Umakyat siya ng hagdanan patungo sa bubong.  Ang bubong ng isang bahay-Arabo ay
bukas, tila isang buong palapag na walang taklob.  Doon nagsasampay ang mga taga-Homesick
Hotel ng kanilang mga nilabhan.  Sa isang sulok ng palapag na iyon ay nakatayo ang isang toreng
bakal na kinalalagyan ng isang malaking tangke ng tubig.  Umakyat si Oscar sa tuktok ng tore.  May
labi roon ng pugad ng ibon.  Marahil ay kalapati, wika ni Oscar sa sarili.  Isang pamilya ng kalapati
na naging buo na sa pagsilang ng mga supling at malaon nang lumisan.  Umupo si Oscar sa ibabaw
ng tangke, paharap sa silangan.  Maliwanag ang gabi.  Abot-tanaw niya ang mga kukuti-kutitap na
ilaw ng Bahrain.  Subali’t ang pilit na inaabot ng puso niya ay mas malayo pa doon.

Mula sa moske sa kabilang kanto ay nanawagan ang imam para sa panghuling dasal.  “Alahu
akbar!”

Sinabayan ito ni Oscar ng sarili niyang sigaw.  “Elaaa!”
Sa kalsada sa ibaba, isa-isang naglabasan ang mga kapitbahay nilang Arabo upang magtipon-

tipon sa panalangin.  Walang nakarinig sa tawag ni Oscar.  May sarili siyang dalangin, na sana’y
narinig siya ng malayo niyang minamahal.
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10.

ARAW NG BIYERNES.  Araw ng pahinga sa Saudi Arabia.  Katumbas ng Linggo natin.
Biyernes ng hapon kung maglinis sina Ruben at Oscar ng kanilang tirahan.

Pinupunasan ni Ruben ang ulunan ng kanyang higaan nang bigla siyang napa-aray.  Tiningnan
siya ni Oscar na noo’y naglalagay ng wax sa sahig.  “Ano’ng nangyari?” tanong ni Oscar.  “Tinuka ka
ba ng ahas?  Kinagat ng alakdan?”

“Nasalubsob ako,” sabi ni Ruben.  “Dito sa nakaukit sa kahoy.  Nakasanayan ko na kasi.
Nakalimutan kong nariyan pa.”

“Hindi mawawala iyan,” ani Oscar.  “Luisa — Dugo, luha at pawis.  Memento iyan ni
Doming sa lahat ng susunod sa kanya.”

“Paano ba dumarating ang pagkabaliw?  Sa kaso ni Doming, biglaan ba?”
Tinigil ni Oscar ang ginagawa at umupo sa sahig.  “Hindi.  Mabagal.  Sa simula kasi’y hindi

siya makapaniwala na iniwan siya ng kanyang asawa si Luisa na nakasulat diyan upang sumama sa
ibang lalaki.  ‘Mayroon lang naiinggit na kamag-anak o kapitbahay na gustong sirain ang aming
pamilya,’ sabi niya.  Pero nang ang mga anak na niya mismo ang nagpatunay na pati mga alahas at
pera nila ay itinakbo nga ni Luisa, hindi na natanggihan ni Doming ang katotohanan.”

“Ang tindi siguro ng galit, ano?” hula ni Ruben.
“Hindi ganoon si Doming.  Hindi siya nagwala.  Sa halip nga, sinuri niyang mabuti kung may

nagawa siyang kasalanan kaya sinuklian siya nang gayon ng kanyang asawa.  Wala siyang maisip.
Tapat naman siya, wala siyang ibang babae.  Hindi siya nagpabaya sa pagsulat at pagpapadala ng
sustento.  Halos buong-buo nga kung magpadala iyan ng suweldo.  Kuntodo tipid dito iyan.  Alam
mo ang kinakain lang — umaga, tanghali, gabi, araw-araw?  ‘Yung Nissin’s — ‘yung instant noodles.
Biniro ko nga minsan.  ‘Doming, mag-iba ka naman ng putahe paminsan-minsan.  Baka imbes na
buhok, noodles na ang tumubo sa ulo mo?’  Kailangan daw niyang magtipid, para mabuhay nang
kumportable ang pamilya niya.  Nang lumayas ang asawa niya, alam mo ang sabi ni Doming sa akin?
‘Oscar, hindi sulit ang Nissin’s.’”

Napailing si Ruben.  “Mabigat ‘yon.”
“Nakiusap siyang makapag-bakasyon muna.  Para makita lang ba kung ano ang lagay ng mga

anak niyang napabayaan.  Hindi pumayag si Kamal.”
“Kontrabida talaga,” sabi ni Ruben.
“Tiyempo kasing maraming mekaniko ang nasa bakasyon noon.  Kulang kami sa tao.  Ayun,

nagkasama-sama na siguro ‘yung sama ng loob, pag-aalala, dami ng trabaho...bumigay!  Araw ng
Biyernes tulad nito, nagisnan kong may hawak na kutsilyo at inuukit iyan.  Hindi ko naman sinaway,
dahil baka ‘kako lalong makasama kung iipunin sa loob.  Nang natapos, ang sabi sa akin, ‘Pustahan
tayo kung ano’ng ginagawa ngayon ng babaeng ‘yon?  Nagtatawa siguro habang katabi ng boyfriend
niya sa kama, at pinag-uusapan kung gaano ako katanga.’  Tumayo at pumasok sa banyo.  Ang tagal
sa loob.  Kailangang sipain ko pa ang pinto para mabuksan.  Natagpuan kong walang malay sa sahig
at laslas ang pulso.

“Sinugod namin sa ospital.  Nailigtas naman, pero nang natauhan, nilalabanan na ang sinumang
lumapit at kung anu-ano ang isinisigaw.  Tumahimik namang muli makaraan ang ilang araw, pero
pinasya na ng kumpanya na pauwiin oras na lumabas ng ospital.”

“Di ba sabi mo’y naka-strait jacket nang umalis dito?”
“Hanggang sa airport lang naman.  Tinanggal rin yata nang pasakay na sa eroplano.”
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“Paano kaya nagagawa ng isang tao na pagtaksilan pa ang kanyang asawa, gayong kuntodo
sakripisyo naman pala ‘yung narito para mabigyan ng maginhawang buhay ang kanyang pamilya?
Ang lupit naman noon!”

“Sino ang makapagsasabi, Sadik?” wika ni Oscar.  “Hindi natin alam ang buo nilang kasaysayan
kaya hindi natin puwedeng hatulan.”

“Malinaw na nawala ang pagmamahal ng babae kay Doming,” sabi ni Ruben.  “Namatay ang
pag-ibig, sa tingin ko.  Ano naman kaya ang pumalit?  Kawalan ng malasakit, gano’n kaya ang
matatawag natin?  ‘Wala akong pakialam kung ano’ng mangyari sa iyo, Doming.  Basta sasama ako
sa boyfriend ko.  Bahala ka sa buhay mo.’  Gano’n siguro ang sabi ng babae.”

Tuluyang nahiga si Oscar at saglit munang nag-isip.  “Hindi yata namamatay ang pag-ibig,”
sabi niya.  “Kung nagiging mapait man ang pagpapalagayan ng dalawang dati’y nag-iibigan, maaaring
kahit simula pa lamang ay hindi na iyon tunay na pag-ibig.  Iyon ang palagay ko.”

“Maaaring may katwiran ka,” inamin ni Ruben.  “Pero paano malalaman ang tunay na pag-
ibig sa huwad?”

“Panahon, ano pa?” sagot ni Oscar.  “Kapag nakapasa ang pag-ibig sa pagsubok ng panahon,
iyon ang tunay na pag-ibig.  Kapag ang iniibig mo ay maputi na ang buhok at kulubot na ang balat,
nguni’t sa puso mo’y lagi siyang maganda, bata at sariwa, tunay na pag-ibig iyon.  Kahit ang iniibig
mo’y mamatay, nguni’t sa puso mo’y lagi siyang buhay at di maaaring palitan, iyon ang pag-ibig na
walang katapusan.  Pero kung sa saglit lang na pagkakawalay — natalikod lang ‘yung kabiyak o
kasintahan mo — ay madali kang natukso ng iba, kahit umpisa’y hindi mo na siya minahal.  Marahil
ay naakit ka lang.  At paulit-ulit kang maaakit at manghihinawa, maaakit at manghihinawa.  Hindi
kaya ng puso mo ang magmahal.  Hindi mo hanap ang tunay na ginto.  Ang hanap mo ay kinang
lamang.”

“Paano kung mayroon kang inibig, at umibig rin sa iyo minsan, pero dahil sa di-inaasahang
pangyayari, kayo’y nagkawalay?  Hindi masasabing namatay ang pag-ibig, pero paano mo matitiyak
na iyon ay buhay pa rin, gayong hindi kayo nagkikita?”

“Kailangang samahan mo ng sampalataya,” wika ni Oscar.  “Lagi mong iisipin na kung kayong
dalawa ang talagang nakalaan para sa isa’t-isa, kahit ilang dagat ang namamagitan sa inyo, kahit
ilang kalendaryo ang palipasin ninyo, sa wakas ay kayo pa rin ang magkakasama.  Kundi man sa
buhay na ito, sa darating pa.  Samantala, kailangan mong matutong mabuhay sa pangungulila.”

Napailing si Ruben.  “Mahirap labanan ang pangungulila,” halos pabulong niyang winika.
“Totoo,” sang-ayon ni Oscar.  “Parang ikaw ang pinaka-kawawang tao sa buong mundo.

Pero hindi ka naman susubukan kung hindi mo kayang lampasan.”
“Okey ang mga sagot mo, Oscar, pero palagay ko’y kuhang lahat diyan sa mga librong nasa

ulunan mo.  Hindi gano’ng kadali sa tunay na buhay.”
“May ikukwento ako sa iyo,” sabi ni Oscar.  “Hindi ito galing sa libro.  Ito’y tunay na

buhay...”  Biglang naputol ang kanyang sinasabi.
“Ano iyon?”
“Hindi na bale, Sadik.  Kalimutan mo na.”
“Ituloy mo na,” pilit ni Ruben.  “Inumpisahan mo, ‘tapos ibibitin mo?”
“Mayroon akong kaibigan.  Tawagin natin siyang Carlos.  Hindi importante ang tunay niyang

pangalan.  Mayroon siyang minahal, na tawagin naman nating Celia.  Sabay na lumaki sina Carlos at
Celia mula pagkabata, at abot-tanaw lamang ang kanilang mga bahay.  Sa simula’y para silang
magkapatid.  Sabay sila sa pagpasok sa eskwela, sabay sa pamamasyal, sabay sa pagsimba...  Pamilyar
ka ba sa lugar ng Santa Ana?”
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“Hindi gaano,” sagot ni Ruben.  “Batang-Blumentritt ako.”
“Para ding Blumentritt nuong araw, nuong kakaunti pa lamang ang mga tao at hindi pa nagiging

magulo at siksikan.  Mayroon kayong Simbahan ng Espirito Santo, sa Santa Ana din ay mayroong
matandang simbahan ng mga Pransiskano.  Nuong kabataan nina Carlos at Celia — mga bandang
1955, ganyan — magandang lugar pa ‘yung paligid na iyon ng simbahan.  Sa gitna ng Herran ay may
plasa.  May nakahanay doon na mga upuan at mga tanim na mababang puno.  Doon ang pasyalan ng
mga tao noon.”

“Doon lumaki sina Carlos at Celia?”
“Doon sa plasa sila madalas maupo at magkuwentuhan, magbiruan, magkantahan — alam

mo na, mga katuwaan ng kabataan.  Pag may nakahiligan ang isa, magiging interesado rin ang isa.
Mag-aral magbisikleta, halimbawa, o kaya’y mag-aral ng hula hoop.  Minsan, naisipan ni Celia na
mag-aral ng piyano.  Gumaya si Carlos at sumabay ring mag-aral.  Ang maestra nila ay ‘yung kantora
sa simbahan na malapit lang ang bahay sa kanila.  Ang kaso, mabigat ang kamay ni Carlos kaya’t
laging pinapalo ng kanilang maestra.  ‘Nagbabayad po ako para mag-aral, ‘tapos pinapalo lang n’yo
ang kamay ko,’ nagreklamo na si Carlos kalaunan.  ‘Hindi na lang po ako babalik dito.’

“Pero nagpatuloy si Celia.  Naging mahusay siya sa pagtugtog.  Binili siya ng kanyang ina
ng sarili niyang piyano.  At pag naroon si Carlos sa kanilang bahay, madalas siyang magparinig ng
ilan niyang natutunan.  ‘Pakinggan mo ito, Carlos,’ sasabihin ni Celia.  ‘Ito’y kay Chopin.’  Kung
minsan nama’y Rachmaninoff.  O kaya’y Brahms.  Handel.  Felipe Padilla-de Leon.  Gustong-
gusto ni Carlos ang lahat ng iparinig sa kanya ng kanyang kaibigan, lalo na ‘yung malalambing na
musikang naaayon sa maamo at magandang mukha ni Celia.  ‘Kung hindi ka lang tumigil, siguro’y
mas mahusay ka ngayon kaysa akin,’ sabi ni Celia sa kanya.

“Kakaiba ang pagiging malapit nila sa isa’t-isa.  Kaya tuloy madalas matukso si Carlos ng
kapatid at mga kaklase niya, lalo na nuong umabot sila sa edad-high school.  ‘Bakit kay Celia ka
laging nakabuntot?’ tanong nila. ‘Bakla ka ba?’  At si Celia ay ganoon din.  ‘Bakit ba si Carlos ang
palagi mong kasama?’ laging sinasabi ng nanay niya.  ‘Bakit hindi ka bumarkada sa kagaya mong
babae?’  Hindi raw magandang tingnan na oras-oras, araw-araw, ay sila lang dalawa ang palaging
nakikita — iyon ang payo kay Celia.

“Sa pag-aakala na iyon ay para sa ikabubuti nilang dalawa, sinabi ni Celia kay Carlos, ‘Bawasan
muna natin ang pagsasama.  Humanap ka ng ibang kaibigan.  Matalino ka.  Tiyak na maraming
gustong makipag-kaibigan sa iyo.  Marami ring mga kaklase nating babae ang may crush sa iyo,
baka akala mo.’

“‘Bakit parang itinataboy mo ako?’ tanong ni Carlos.
“Nangiti lang si Celia.  ‘Puwede ba kitang itaboy ay magkalapit-bahay lang tayo?  Ang gusto

kong sabihin, hindi ka ba naliliitan sa iniikutan natin?  Ako lang nang ako ang nakikita mo.’
“‘Tama na sa akin ‘yon,’ sabi ni Carlos.  ‘Magkatulad tayo ng hilig at isip.’
“‘Paano mo malalaman ay hindi ka naman naghahanap ng iba?’ ganti ni Celia.  ‘Subukan

nating magkanya-kanya muna.  Pustahan tayo, madidiskubre mo kung gaano ka ka-popular sa  ating
eskwela.’

“Mula nga noon, kapag dinadaanan ni Carlos sa bahay si Celia para sabay silang pumasok,
nauna nang umalis ang babae.  Pagkatapos ng klase, pag niyayaya ni Carlos si Celia upang umuwi
na, sasabihin ng dalaga na mauna na si Carlos.  May pag-uusapan pa raw sila ng mga kaibigan niyang
babae.”

“Sa ganyang edad maramdamin ang isang lalaki,” singit ni Ruben.  “Mabigat siguro ang
dating kay Carlos ng mga pag-sopla sa kanya ni Celia?”



50

“Hindi naman,” patuloy ni Oscar, “dahil hindi naman pag-soplang punado.  Sa halip nga,
madalas ipares ni Celia si Carlos sa mga kaibigan niyang babae.  Bini-build-up ba.  Sa mga activi-
ties sa eskwela, si Ruben ang lagi niyang itinataas.  ‘Class president?  I nominate Carlos, Ma’am!’
Pambato ng klase sa debating contest?  ‘Kayang-kaya ni Carlos iyan, Sir!’  Sino ang mainam
gawing Florante para kay Laura?  ‘Ma’am, huwag na n’yong pag-isipan.  Si Carlos na!’  Talagang
gusto niyang lumabas ang potensyal ni Carlos.”

“Tulad ng isang tunay na kaibigan?” sabi ni Ruben.
“Tulad ng isang tunay na kaibigan.”
“Bakit alam mo ang lahat ng ito?” tanong ni Ruben.
“Di ba sabi ko, kaibigan ko si Carlos?” tugon ni Oscar.  “Iisa lang ang klase namin sa high

school.”
“Ano’ng high school iyon?”
“Sa Villamor.”
“A, oo,” sabi ni Ruben.  “Napunta na ako sa gawing iyon minsan, nuong bata ako.  Sinamahan

ko ang Nanay ko na dalawin ang isang kamag-anak niyang nakatira sa Del Pan.  Bumalik tayo sa
kuwento mo.  Palagay ko’y naging outstanding na estudyante si Carlos dahil sa pagtulak ni Celia,
umani siya ng tagumpay, pero nagkahiwalay sila.  Kalaunan ay nagkatagpo uli sila, tinanaw na utang
na loob ni Carlos kay Celia ang narating niya, at sila rin ang nagkaisang-palad sa wakas.  Gayon ba?”

Nangiti si Oscar.  “Maganda sanang wakas iyon kung iyon nga ang nangyari, pero iba ang
kinalabasan.  Inaapura mo ang kuwento.  Nababagot ka na ba?”

“Hindi, hindi,” sabi ni Ruben.  “Sasabihin ko na sanang parang hindi naiiba sa akin ang
kuwento.  Pero kung hindi iyon ang kinalabasan, ano?”

“Nasa high school pa lang tayo.  Talagang gusto mong ituloy ko?”
“Ituloy mo,” pakiusap ni Ruben.
“Sa Villamor, nuong nag-aaral kami, may kasabay kaming isang babae na sa panahong ito

siguro ay matatawag na ‘tukso’.  Alam mo na, maganda ang mukha, maagang nagkahugis ang katawan,
alam kung ano’ng damit ang nakakaakit, marunong magdekorasyon ng sarili, alam kung paano ang
paglakad at pagtawa para siya ang tingnan ng mga lalaki.  Higit sa lahat, talagang gustong siya ang
tinitingnan, sinusundan, at pinag-aawayan ng mga lalaki.”

Tumawa si Ruben.  “Alam ko na ang tipo.  Mayroon din kami noon sa Espirito Santo.
Nakalimutan ko na ang pangalan.  Pero natatandaan ko pa kung paano kumembot.”

“‘Yung sa amin ay tawagin nating Marivic.  May mga babaeng mahilig mangolekta ng manyika,
o kaya’y bag, o pabango.  Sa lalaki mahilig si Marivic.  Sunud-sunuran lang sa kanya ‘yung basket-
ball captain namin.  ‘Yung cadet commander naman ay hila-hila niyang parang tuta.  Si Carlos
naman ang sumunod niyang nakursunadahan.

“Mahina ang resistensya ni Carlos nuong tiyempong iyon.  Oo nga’t busog siya sa paggalang
ng kanyang mga kaklase.  Pero kapos siya sa atensyon ng isang babae na para sa kanya’y siya pa
namang pinakamahalaga — si Celia.

“Kandapilipit si Marivic sa paglalambing kay Carlos, sino ba naman ang hindi bibigay?
‘Carlos, sabay tayong mag-review sa bahay, ha?  Sige ka, babagsak ako pag hindi mo ako tinuruan!’
‘Maganda raw ‘yung Blue Hawaii ni Elvis, Carlos.  Samahan mo akong manood, ha?’  ‘Pinagalitan
ako ni Ma’am dahil hapit na hapit daw itong suot kong T-shirt.  Hindi naman, ano, Carlos?’

“Hindi man lang nahalata ni Carlos na puro pakagat lang iyon.  Isang araw, nasa canteen si
Celia.  Nasa katabing mesa niya sina Marivic at ilang mga kabarkada nitong babae.

“‘Talaga bang si Carlos na ang steady mo ngayon, Marivic?’ narinig niyang sabi ng isa.
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‘Pinagpalit mo kay Roldan?  Di hamak namang mas he-man si Mister Basketbol.  Hindi ka ba
nagkakamali?’

“‘Hindi ko steady si Carlos, oy!’ sagot ni Marivic.  ‘Sweet lang ako sa kanya dahil iginagawa
niya ako ng mga term paper, at pinapakopya pa ako ng assignment at sagot sa mga test.  Alam mo
na.  Ang lagay, papasa kayo, maiiwan ako dito?  Kita mo naman ang mga grades na nakukuha ko
ngayon, ha?  Mahusay yata ang nakuha kong tutor, libre pa!’

“‘Baka naman siya na talaga, ayaw mo lang aminin?’ pilit ng mga kabarkada.
“‘Puwede ba?’ sabi ni Marivic.  ‘Ang dry-dry noon!’
“‘Hindi si Roldan, hindi rin si Carlos.  Bakit ka sumasama sa kanila?’
“‘Si Roldan, pang-displey.  Si Carlos, para maka-gradweyt.’
“‘At si Mister PMT?’
“‘Si Mister PMT na anak ng prinsipal, very obvious, di ba?  Pero hindi pa dumarating talaga

ang aking ideal man.  Pagdating niya, nakasakay siya sa isang Cadillac, may makintab na nakasabit
sa kanyang leeg at nakasuot sa kanyang mga daliri...’

“Hindi na tinapos ni Celia ang usapan.  Likas na mahinahon si Celia pero namumula siya sa
galit nang sandaling iyon.  Agad niyang hinanap si Carlos.  Kapulong ni Carlos ang student council
nang matagpuan siya ni Celia.  ‘Puwede ba kitang makausap sandali?’ tanong ng dalaga.  Humanap
sila ng isang tahimik na sulok.

“‘Ano’ng problema?’ tanong ni Carlos.
“Kinuwento ni Celia ang narinig niya sa kantina.  ‘Ano’ng gusto mong mangyari ngayon?’

sabi ni Carlos pagkatapos.
“‘Hindi ako,’ sagot ni Celia.  ‘Ikaw.  Baka gusto mong itanong kay Marivic kung ano talaga

ang intensyon niya sa iyo.  Kung tatanungin mo ako, palagay ko’y pinaglalaruan ka lang niya.’
“‘Ikaw ang naglapit sa akin kay Marivic, kung hindi mo pa nakakalimutan.’
“‘Alam ko, pero hindi para masaktan ka lang.’
“‘Baka naman nag-o-over-react ka lang?  Mahirap maunawaan si Marivic, lalo na ng isang

katulad mong kaiba niya ng ugali.  Masiyahin si Marivic, mapag-kaibigan, palaging puno ng buhay...’
“‘Samantalang ako ay patay?’ singit ni Celia.
“‘Hindi ko sinabi iyon.  Palagay ko’y nagiging emosyonal ka lang.  Kalimutan mo na’ng

narinig mo.  Bukas, pag lumamig ka na at pinag-isipan mo uli iyan, pustahan tayo’t magiging iba ang
interpretasyon mo.  Kailangan kong bumalik sa miting.  May binabalak kaming music festival.
Baka gusto mong sumali?  Linya mo ito.’

“‘Huwag na.  Baka makasira lang ako sa usapan n’yo.  Emosyonal ako, di ba?’
“‘Hindi ko talaga maunawaan kung ano’ng kinagagalit mo, Celia.’  Medyo tumaas na ang

boses ni Carlos.
“‘Kahit kaylan naman ay talagang hindi mo ako naunawaan,’ ganti ni Celia.  ‘Akala ko’y

matalino ka.  Pero hindi ka marunong kumilala ng nagkukunwari lang at ang tunay na nagmamalasakit
sa iyo.’

“Napikon si Carlos.  ‘Tama ka, tanga ako,’ sagot niya.  ‘Kung matalino ako, hindi siguro ako
nag-aksaya ng mahabang panahon na pakikisama sa iyo.’

“Masakit na mga salita iyon.  Aaminin mismo ni Carlos kalaunan na nagkamali siya sa
pagsabi noon, pagkaraan ng maraming taon.  Pero gusto man niyang bawiin, nabitawan na niya.
Umabot na sa pandinig ni Celia, humiwa na sa puso.  Hindi nakapagsalita agad si Celia, hindi
makapaniwala sa sinabi ng kaibigan.  Yumuko na lang siya para itago ang luha na nagsisimula nang
mabuo sa kanyang mga mata.
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“‘Sige na, bumalik ka na sa miting mo,’ marahan niyang sabi.  ‘Sorry kung naistorbo kita.’
Tumalikod ang dalaga at iniwan si Carlos.  Hindi na muli sila magkakausap at magtitinginan bilang
magkaibigan mula noon.”

“Malungkot,” ang tanging nasabi ni Ruben.
“Malungkot,” sang-ayon ni Oscar.  “Mahirap bumuo ng isang tunay na pakikipag-kaibigan.

Maraming taon ang kailangan, at malaking puhunan sa pagtitiwala, pagmamalasakit at pagbibigay.
Kaydaling mawaldas kung hindi pag-iingatan.  Isang maling salita o kilos lamang “

“Humingi sana ng tawad si Carlos,” sabi ni Ruben.
“Kung ilang beses niyang binalak,” sagot ni Oscar, “pero palagi siyang pinipigil ng maling

paniniwala na siya ang lalaki, at hindi siya ang dapat maunang magpakumbaba.  Isa pang nakapigil sa
kanya ay si Marivic.  Hindi s’yempre nalihim kay Marivic ang pagkakagalit ng dalawa.  ‘Pabayaan
mo siya, Carlos,’ sabi ni Marivic.  ‘Hindi mo kailangan ang ganyang kaibigan na mahilig gumawa ng
maling bintang.’  Teka, ano’ng oras na, Sadik?”

Inabot ni Ruben ang relo niya na nasa ulunan ng higaan.  “Alas-singko na,” sabi niya.
“Malapit nang dumilim,” ani Oscar.  “Dapat na siguro tayong maghanda ng kakaning hapunan.”
“Marami pang lamig na kanin, Oscar,” sabi ni Ruben.  “At marami pa tayong tirang ulam sa

ref.  May nakasigang kang kuwento.  Tapusin mo na ang pagkakaluto.”
“Umiinom ka ba?”
“Ano’ng gusto mong sabihin?” nagtatakang tanong ni Ruben.
“Ng alak,” sabi ni Oscar.
“Oo,” sagot ni Ruben.
Isang kahong karton ang nilabas ni Oscar mula sa ilalim ng kanyang kama.  Ang laman nito

ay ilang matataas na boteng bilog at kulay-berde.  Binuksan niya ang isa at pinaamoy ang laman kay
Ruben.  Mabango at matamis, hindi matapang, hindi masansang.  “Akala ko’y bawal dito ang alak?”
sabi ni Ruben.  “Saan ka kumuha niyan?”

“Ginawa ko,” wika ni Oscar.  “Sid ang tawag dito.  Nasa Iran pa lang ako’y natuto na akong
magtimpla.  Mga Puti ang nagturo sa akin.  Pinaghalong grape juice, tubig at asukal, ‘tapos ay
kaunting yeast para maging alkohol.  Para sa sariling gamit ko lang naman ito, hindi ko
kinokomersyo.  Pag ayaw akong dalawin ng antok, nakakatulong ang isang bote.”

“Kung mahuli tayo?”
“Kung sosobra nga ang inom mo, ‘tapos ay lasing kang lalabas nitong bahay at mamemerwisyo

ka, s’yempre mahuhuli ka.  Magpapainit lang naman tayo para mas ganahan tayong kumain ng hapunan,
at saka dito lang naman tayo sa loob ng bahay.”

“Sandali lang,” sabi ni Ruben.  Lumabas siya, at nang bumalik sa kuwarto ay may dala nang
dalawang baso at isang malukong na may lamang yelo.  Pinuno ni Oscar ng sid ang mga baso.
“Okey!” nasambit ni Ruben matapos matikman ang alak.  “Suwabe sa lalamunan.”

“Dahan-dahan lang,” payo ni Oscar.  “Nagpapagana lang tayo, tandaan mo — hindi
nagpapatumbahan.”

“Ano’ng sunod na nangyari kay Carlos?” tanong ni Ruben.
“Malayo pa ang tatakbuhin ng kuwento, Sadik.  Talagang gusto mong malaman?”
“Mayroon pa ba tayong ibang dapat gawin kundi magkuwentuhan?” pilit ni Ruben.  “Hindi na

natin kailangang magluto, at halos tapos na ang ating linisin.”
“Kung sabagay,” sabi ni Oscar.  “May tatlong bote pa tayong bubunuin dito.  Tiyempo sigurong

nasa huling bote tayo, tapos na rin ang kuwento natin.  Saan na ba tayo?”
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“Nagsumbong si Celia kay Carlos na pinapaikot-ikot lang siya ni Marivic, pero hindi naniwala
si Carlos “

“ Kaya nagkahiwalay sina Carlos at Celia,” patuloy ni Oscar.  “At dahil sa paghihiwalay nila,
lalo namang napalapit si Carlos kay Marivic.  Isang araw, nagpunta si Carlos sa bahay nina Marivic.
Malapit na ang eksamen, kaya’t nakiusap si Marivic kay Carlos na tulungan siya sa pagrerebyu.

“Bukas ang pinto ng bahay.  Tuloy-tuloy na pumasok si Carlos.  Tila walang tao.  ‘Marivic?’
tawag niya.

“‘Carlos, ikaw ba iyan?’ sagot ni Marivic.  ‘Kapapasok ko lang sa banyo.  Hintay ka lang,
ha?’

“‘Wala ka yatang kasama?’ tanong ni Carlos.  ‘Ang nanay mo?’
“‘Nasa madyungan, saan pa?  Mamaya pa uuwi ‘yon.  Maupo ka lang diyan, ha?  Maliligo

lang ako sandali.’
“Naupo si Carlos sa sala.  Sa mababang mesa na kaharap ng upuan niya ay may nakapatong

na album ng mga litrato.  Binuklat niya ito.  Mga litrato ni Marivic nuong bata pa.  Mga litrato ni
Aling Ason, ang nanay niya.  Bihirang abutan ni Carlos si Aling Ason sa bahay.  Balita ang
pagkakagumon ni Aling Ason sa madyong.  Walang litrato ng ama ni Marivic.  Hindi pa sinisilang si
Marivic ay lumayas na ang kanyang ama at hindi na bumalik, iyon ang dinig ni Carlos.  Umabot si
Carlos sa isang pahina na may litrato ng kasalukuyang Marivic.  Naka-maigsing bikini si Marivic
dito.  Solong kuha sa tabing-dagat, at sa tingkad ng kulay at talim ng mga guhit ay madaling hulaan
na ito’y kuha ng isang propesyonal.  Matagal na tiningnan ni Carlos ang litrato.  Napansin niyang
bumilis ang tibok ng kanyang dibdib.  Hindi niya maitangging nakakaakit ang katawan ni Marivic.
Maputi at makinis ang balat.  Mas hinog ang dibdib kaysa ibang mga babaeng kasing-edad niya.
Ayos ang pagkakabilog ng laman sa mga balikat.  Makitid ang baywang na sa wari ni Carlos ay
kayang paikutan sa isang yakap lamang.  Siksik ang laman sa kahabaan ng hita at binti.  Hindi ito
larawan ng isang estudyanteng taga-Villamor na atrasado sa pag-aaral.  Ang nasa larawan ay isang
engkatadang umahon mula sa dagat upang maghanap ng taga-lupang mapupusuan.

“Ang litrato sa susunod na pahina ay kay Marivic pa rin, doon pa rin sa dalampasigan.
Nakaluhod siya sa buhangin.  Ang suot niya’y isang mahabang sando na hinihila niya pababa upang
matakpan ang kanyang kayamanan.  Basa ang suot niyang sando, basa ang kanyang katawan, at
nanganganinag ang malusog niyang dibdib at ang kulay-kastanyas na mga dulo nito.

“Ang litrato sa susunod na pahina ay kay Marivic pa rin sa gayon pa ring tagpuan.  Dito ay
nakalusong na siya sa tubig at ngayo’y nakatalikod sa kamera.  Wala na siyang suot kundi ang pang-
ibaba ng bikini.  Nakapamaywang siya at nakangiti sa kamera, habang tila inaalok sa sinumang
tumitingin ang mabilog niyang hulihan.

“‘Marivic?’ tawag ni Carlos.
“‘Bakit?  Ano ‘yon?’ sagot naman, mula sa loob ng banyo.
“‘Para saan ang mga litratong ito?’
“‘Ano’ng litrato?’
“‘Itong mga kuha mo sa beach?’
“‘Ay, nakakahiya ‘yan!  Pinadala ng nanay ‘yan sa estudyo ng pelikula.  Pilit na pinapasok

akong kahit na ekstra.’
“‘Saang estudyo?’ tanong ni Carlos.
“‘Sa Tagalog Ilang-Ilang.’
“‘Ano’ng nangyari?’
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“‘Wala.  Hindi naman ako tinanggap, dahil menor-de-edad pa raw ako.’  Biglang napasigaw
si Marivic.  ‘Aay, ang sakit!’

“Napatayo si Carlos at dali-daling lumapit sa pintuan ng banyo.  ‘Napaano ka diyan?’
“‘Nahilam ako ng shampoo.  Tulungan mo ako, Carlos.’
“‘Paano kita matutulungan?’
“‘Nasipa ko ang tabo.  Hindi ko makapa.  Puwede ka bang pumasok dito para iabot sa akin?

Hindi naman nakakandado itong pinto.  Teka’t magtatakip ako ng tuwalya.’
“‘Seryoso ka ba?’
“‘Oo. Dali at may shampoo ang mata ko.’
“Tinulak ni Carlos ang pinto at pumasok.  Nakapikit nga si Marivic at puno ng bula ang

buhok pati mga mata.  Nakapaikot ang tuwalya sa kanyang katawan nguni’t hindi sapat upang maitago
ang lahat ng dapat takpan.  Dinampot ni Carlos ang tabo mula sa sulok, pinuno ito ng tubig mula sa
timba na naroroon, at mabagal na binuhos ang tubig sa ulo ni Marivic.  Matapos na mahilamusan
ang mukha, unti-unting dumilat si Marivic.

“‘Salamat, ha?’ sabi ng babae.  ‘O, sige na, lumabas ka na.’
“Bahagyang tumawa si Carlos.  ‘Teka muna, hayaan mo munang tingnan kita nang husto.’
“‘Loko ka, Carlos, ha?  Sinasamantala mo.’
“Sa halip na sumagot, dahan-dahang tinanggal ni Carlos ang tuwalyang nakabalabal kay

Marivic, hanggang nalantad na sa kanya ang kabuuan ng dalaga.  Mas maganda, mas nakakabighani
ang tunay kaysa larawan.  Pinagmasdan lang siya ni Marivic habang ginagawa niya ito.  Hindi man
lang umimik o tumutol.  ‘Ako na’ng magsasabon sa iyo,’ alok ni Carlos.

“‘Mababasa ang damit mo,’ sabi ni Marivic.
“‘Tatanggalin ko,’ sagot ng binata.  Hinubad niya ang kanyang suot at tinapon ito sa labas ng

banyo.  Kapwa sila balat na lamang.  Niyakap ni Carlos at hinagkan si Marivic.  Pakabig ding humawak
sa kanya ang babae, hindi patulak.  Matagal munang nagsagutan ang kanilang mga labi bago bumitaw
si Marivic.  Tumabo ng tubig ang babae at binusan si Carlos sa ulo, sa itaas ng katawan, sa ibaba.
Hindi matandaan ni Carlos kung gaano katagal din silang nagsabunan, naghimasan, nagbasaan, habang
sa pagitan ay nagtutuksuhan at naghahalikan.  ‘Ayoko na, papasok na ako sa kuwarto,’ sabi ng dalaga
kalaunan.

“Lumabas ng banyo si Marivic at nagtuloy sa kanyang tulugan, subali’t iniwan niyang
nakabukas ang pinto.  Saglit lamang natigilan si Carlos bago sumunod sa loob.  Nakahubad pa rin si
Marivic at nagpapatuyo ng kanyang buhok.  Sinunggaban ni Carlos ang kamay ng babae at natatawang
hinila siya sa higaan.  Nagtatawanan silang nagbunuan at nagpagulong-gulong muna sa kama.  Sa
wakas ay tahimik na sumuko si Marivic at hinayaang magpakabusog si Carlos sa kanyang pagkababae.

“Hindi nila namalayang inabutan na sila ng dilim.  At lalong hindi nila namalayan ang pagdating
ng ina ni Marivic.  ‘Marivic!’ tawag ni Aling Ason.  ‘Kanino’ng damit itong nakakalat sa sahig?’

“Ni hindi nila nakuhang magtakip ng kumot nang bumukas ang pinto at sa biglang pagliwanag
ng silid ay binulaga sila ni Aling Ason.  ‘Aba, naku, mga walanghiya kayo!’ sigaw ng ina.  ‘Ganito
pala’ng ginagawa ninyo pag wala ako, ha?’  Sinugod ni Aling Ason si Marivic at sinabunutan ang
anak.

“Dali-daling namagitan si Carlos upang awatin ang galit na galit na ina mula sa umiiyak na si
Marivic.  ‘Aling Ason, hindi ho kasalanan ni Marivic ang nangyari.  Huwag na ho n’yo siyang
saktan!’

“‘Tarantado ka, ikaw pa’ng may ganang umawat sa akin?  Menor-de-edad itong anak ko.
Kung ipapupulis kita, mabubulok ka sa kulungan, hayup ka!’



55

“‘Aling Ason, handa ho akong tumanggap ng kahit ano’ng parusa ang gusto n’yong ibigay,’
alok ni Carlos.

“‘Sunduin mo ang mga magulang mo, ngayon din,’ utos ng ina.  ‘Kailangang mag-usap kami.
Kailangang makasal kayo agad ni Marivic.  Hindi mo puwedeng takasan itong ginawa mo!’”

Tinungga ni Oscar ang alak niya at matagal munang tiningnan ang basyong baso.
“Akalain mo, isang bote na lang ang natitira,” sabi niya kay Ruben.  “Pag nag-iisa ako, isang

bote lang, ang tagal bunuin.  Pagsuweldo, magtitimpla tayo ng bagong batch, Sadik.  Pagkatapos
noon, kailangang imbakin muna nang isang buwan para magka-edad at maging alak.”

“Si Marivic ang napangasawa ni Carlos?” tanong ni Ruben.
“Si Marivic,” ulit ni Oscar.
“At si Celia?”
Napapikit si Oscar.  “Nasaktan nang matindi si Celia sa nangyari, tulad ng dapat asahan,

bagama’t hindi niya pinahalata kaninuman.  Malaki ang naging epekto kay Carlos ng maaga niyang
pag-aasawa.  Nuong ikasal sila ni Marivic ay hindi pa sila tapos ng high school, bagama’t nasa
huling taon na sila.  Tuluyan nang tumigil ng pag-aaral si Marivic nang mahalata na ang pagdadalantao
niya.  Ayaw daw niyang tinititigan sa eskwela ang malaki niyang tiyan.  Nakatapos naman si Carlos,
sa awa ng Diyos, pero wala siyang tinanggap kahit pampalubag-loob na karangalan.  Nuong mga
huling buwan kasi ng pag-aaral ay naging pabaya na siya.  Marahil dahil sa kakapusan ng oras dahil
may asawa na siya.  Marahil dahil hindi pa rin niya matanggap na nawalan siya ng kalayaan nang wala
sa panahon.  Higit sa lahat, marahil dahil hindi niya matanggap na hindi sila ni Celia ang nagkatuluyan.
Anupaman, mabilis ang naging pagkahulog niya sa pag-aaral.  Muntik pa nga siyang hindi nakapasa
sa dalawang subjects, kundi lang pinagbigyan ng mga guro niya alang-alang sa magandang pakita
niya sa simula.

“Malinaw na hindi puwedeng magtuloy sa kolehiyo si Carlos.  Magkakaroon na sila ng anak
ni Marivic.  Pinasya niyang kumuha ng isang maikling kurso na puwedeng pagkakitaan kaagad.
Mekaniko...ng radyo.  Samantala, sinuwerte naman siyang mapasok na tsuper ng dyipni.  Biyaheng
Taft-Santa Ana.  Hindi siya maligaya, mas lalong hindi maligaya ang asawa niya.”

“Alam mo,” muling ginambala ni Ruben ang kuwento, “maraming mag-asawang nag-uumpisa
sa ganyan.  Sa hindi sinasadya.  Pero, kalaunan, at sa sarili nilang sikap at tiyaga, napagyayaman nila
ang kanilang pagsasama at nagiging maligaya din sila.”

“Diyan pumapasok ang pinag-usapan natin kangina,” sabi ni Oscar.  “Kung sa simula ay
talagang nagmamahalan ang isang babae at isang lalaki, totoong kahit na pangit ang kanilang simula,
malaki ang pag-asa na sa pagdaraan ng panahon ay makakabawi sila.  Nananaig kasi ang pag-ibig sa
anumang balakid.  Pero kung sa umpisa pa lang ay wala man lang silang kahit katiting na pag-
ibig...parang kapwa sila natakam lamang...sa pagdaraan din ng panahon, ang kanilang pagsasama ay
magiging parang bitag...parang bilangguan.  Kasusuklaman nila ang kanilang kinabagsakan.

“Sa kaso nina Carlos at Marivic, ni hindi bumilang ng panahon.  Buntis pa lang si Marivic sa
panganay nila, panay na ang reklamo niya na hindi ganoong klaseng buhay ang inaasahan niya.  Hindi
na raw siya makapasyal, hindi na makapunta sa mga party, hindi na makasama sa dating barkada.
Hindi raw niya makasundo ang pamilya ni Carlos na pinakikisamahan nila sa bahay.  At dahil
alanganing-estudyante, alanganing-nagtatrabaho si Carlos, wala silang gaanong pera.  Ni hindi raw
siya makabili ng bagong damit o iba pang luho na nakasanayan niya.  ‘Para akong buhay na patay,’
daing niya kay Carlos.

“Ang asa ni Carlos ay magbabago ang pagsasama nila nang isilang ang una nilang anak...isang
lalaki.  Pero huwag ka’t ni hindi nakatikim ng gatas o matagal na karga ng ina ang bata.  Nang sa
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pakiramdam niya’y kaya na ng katawan niya, pumorma nang lalabas ng bahay si Marivic.  ‘Maghahanap
ako ng trabaho dahil kulang pa sa pang-lipstick ko ang inuuwi mo,’ sabi niya kay Carlos.

“Napasok namang salesgirl sa Abenida.  Halos hindi na sila nagkikitang mag-asawa sa bahay.
Madaling araw pa lang ay bumibiyahe na si Carlos.  Bandang tanghali, pag nakalampas na siya ng
boundary, umuuwi siya.  Nakaalis na si Marivic noon.  Aabutan ni Carlos na inaalagaan ng kapatid
niyang babae ang anak niya.  Rerelyebo siya sandali sa pag-aalaga ng bata, bago siya naman ang
kailangang pumasok sa eskwela.  Gabi na siya umuuwi.  Aabutan niyang tulog na si Marivic.  Ang
kapatid pa niya ang naghahain ng hapunan niya.  Kung umiiyak man ang anak niya, hindi man lang
binabangon ng ina.  Lalabas silang mag-ama sa balkon ng kanilang bahay.  Pinaghehele niya ang bata
hanggang makatulog.  Pagkaminsan, pag sinusuwerte sila, natitiyempuhan nilang tumutugtog ng
piyano si Celia.  ‘Kay Brahms iyon, anak,’ ibubulong ni Carlos sa bata.  ‘Malambing, hindi ba?
‘Yung nauna doon ay kay Handel.  At itong sumusunod ay kay Rachmaninoff.  Patawarin mo ako,
anak.  Kung hindi ako nagkamali, sana’y pinaghehele ka ngayon ng ina mo sa matatamis na tugtugin.’”

“Alam ba ni Celia ang paghihirap ng kalooban ni Carlos?” tanong ni Ruben.
“Kung alam man niya, ano’ng magagawa niya?  Si Carlos ang nagsarado ng pinto sa kanilang

pagkakaibigan.  Alam rin ni Celia na wala na siyang karapatang manghimasok pa.  Batid ni Marivic
na espesyal ang pagtingin ni Carlos kay Celia.  Kung makikitaan sila ng anumang tanda ng pagbabalik-
loob — kahit na walang malisya — maaaring pag-awayan iyong lalo ng mag-asawa.

“Isa pa, bihira nang umuwi sa Herran si Celia mula nang nag-aral siya sa kolehiyo.  Musika
ang kursong kinuha niya.  Sa UP, sa Diliman.  Doon siya tumira sa dormitoryo ng mga babae sa
loob ng kampus, at kung Sabado’t Linggo lamang siya umuuwi sa Herran.

“Kapag nasa Herran naman ay bihirang lumabas ng bahay si Celia.  Upang masilip man
lamang ni Carlos ang kanyang kaibigan — kahit pahapyaw — kapag Linggo’y nagsisimba siya sa
oras na kasabay na pagtungo ni Celia sa simbahan.  Alas-sais ng gabi, kalimitan.  Hindi siya lumalapit
kay Celia, hindi siya nagpapakita.  Lagi siyang nagkukubli sa mga anino.  Isang kanto ang pagitan
nila kapag sumusunod siya sa dalaga.  Tama na kay Carlos ‘yung malanghap niya ang naiwang bango
ni Celia sa kanyang dinaanan.  Maliit na bagay, pero may malaking kahulugan sa isang lalaking
walang makitang konswelo sa sarili niyang buhay.

“Sa loob ng simbahan, tumutuloy si Celia sa balkonahe ng koro.  Kapag naroon siya, siya
ang hinahayaan ng Maestra Kantora na tumugtog ng organo.  Walang nakakapagbigay-buhay sa
Panis Angelicum at Gloria tulad ni Celia.  Sa ibaba, kasama ng tumpok ng mga karaniwang tao,
wari ni Carlos ay anghel nga ang bumaba mula sa langit at tumitipa ng mga tiklado.”

“Hindi ba siya nagpakita kahit minsan lang?” tanong ni Ruben.  “Hindi siya nagparamdam na
siya’y malapit lang?”

Umiling si Oscar.  “Ni minsan ay hindi.  Napakataas ng paggalang ni Carlos kay Celia.  Isa
pa, kung minsan ay nakikita niyang may ibang mga lalaking lumalapit kay Celia.  Mga kasamahan sa
koro, mga ibang manliligaw, gayon.  Ayaw niyang masira ang pagkakataon ni Celia na makatagpo
naman ng sarili niyang pag-ibig at kaligayahan.

“Isang araw, may dumating na kamag-anak sina Celia na galing sa Hawaii.  Tiyahin yata sa
panig ng kanyang ina.  Sa bahay nina Celia tumuloy habang nagbabakasyon.  Niyaya si Celia ng
kanyang tiya na sumama sa kanya pagbalik sa Hawaii.  Siya raw ang sasagot sa pag-aaral ni Celia.
Magandang pagkakataon ‘yon, s’yempre, na hindi dapat palampasin.  At tinanggap nga ng dalaga.

“Dumating ang araw ng pag-alis ni Celia.  Tiyempong pag-uwi ni Carlos galing sa pasada,
siya namang paglabas ni Celia ng kanilang bakuran.  Patungo na siya sa paliparan, kasama ang tiya at
ang mga maghahatid sa kanila.  Nang makita niya si Carlos, nagpaumanhin muna siya sa kanyang
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mga kasama, at nilapitan si Carlos.  May hawak siyang isang manipis na libro.  Inabot niya ito sa
kaibigan.

“‘Sa iyo itong libro, Carlos,’ sabi niya.
“Tiningnan ni Carlos ang pabalat ng libro.  Five Finger Exercises for Piano Beginners.
“‘Naiwan mo iyan sa bahay ni Maestra nuong pinasya mong tumigil sa pag-aaral ng piyano,’

paliwanag ni Celia.  ‘Noon ko pa dapat sinauli sa iyo pero lagi kong nakakalimutan.  Nuong isang
linggo, nang naghahanda na ako para umalis at nililigpit ko ang mga gamit ko, saka ko lang uli nakita
iyan.’

“Ngumiti si Carlos.  ‘Hindi ka na sana nag-abala.  Hindi ko na kailangan ito.’
“‘Sino’ng makapagsasabi?’
“‘Aalis ka na ba talaga?’
“‘Oo.’
“‘Mayroon akong gustong sabihin sa iyo, Celia.  Matagal ko na dapat sinabi ito ‘
“Bumusina ang taksing naghihintay kay Celia.  Kinawayan siya ng kanyang tiya.  ‘Tutuloy na

kami, Carlos,’ paalam ni Celia.  ‘Baka maiwan kami ng eroplano.’
“‘Susulat ka.’
“Umiling si Celia.  ‘Baka bigyan ng masamang kahulugan ng ibang tao, mapahamak ka pa.’
“‘Alam ko.  Tama ka.  Ayoko ring malagay ka sa alanganin.’
“‘Subukan mong pagandahin ang buhay mo, Carlos.  Alam kong magagawa mo.  Puwede mo

bang ipangako sa akin?’
“Tumango na lamang si Carlos.  Nag-iwan si Celia ng isang huling ngiti, bago bumalik sa

mga kasamahan.  Malungkot na pumasok si Carlos sa kanilang bakuran.  Binuklat niya ang librong
hawak.  Sa loob nito’y nakasingit ang isang larawan ni Celia.  ‘Lagi ka sa puso,’ ang nakasulat dito.
Tumakbo uli siya palabas, nguni’t nakaalis na ang sasakyan ng dalaga.  Hinagkan niya ang larawan at
maingat itong sinilid sa kanyang pitaka.”

“‘Lagi ka sa puso,’” inulit ni Ruben.  “Iilang salita lang, pero ang tindi ng kahulugan, ano?”
Natawa si Oscar.  “Tulad din lang niyang nakaukit sa ulunan ng higaan mo.  ‘Luisa.  Dugo,

luha at pawis.’”
“Palagay ko’y hindi na nag-asawa si Celia?”
“Nag-asawa din,” sabi ni Oscar.  “Sa iba.  Sa unibersidad sa Hawaii, may nakilala siyang

isang Pilipino rin.  Anak ng isang old-timer doon.  Medyo maykaya.  May-ari yata ng grocery na
puro pagkaing-Pinoy ang tinda.  Nagkaroon sila ng isang anak...babae.”

“Wala rin palang nangyari sa sinabing ‘Lagi ka sa puso,’” puna ni Ruben.
“Kailangang unawain nating mabuti ang sinabing iyon ni Celia,” ani Oscar.  “Hindi iyon

panata, kundi isang pahayag.  ‘Saan man ako magpunta, anuman ang mangyari sa akin, hindi ka
mabubura sa aking puso.  Kung maging pag-aari man ako ng iba, may puwang ka pa rin sa puso ko na
hindi mapapasok ng kahit sino.’  May sarili siyang buhay na kailangan niyang ipagpatuloy.  Si Carlos
ay gayon din.”

“Tuluyan na sigurong nagdilim ang daigdig ni Carlos nang umalis si Celia?” tanong ni Ruben.
“Tuluyan na siyang sumuko?”

“Hindi!” tugon kaagad ni Oscar.  “Nangako siya kay Celia.  Pinilit niyang tuparin iyon.  Mas
lalo siyang nagsumikap sa pag-aaral at pagtatrabaho.  Pag nasa bahay naman ay buhos na buhos ang
oras niya sa kanyang anak.  Kahit kay Marivic ay sinubukan niyang maging mas maunawain at
mapagbigay.  Pero anuman ang gawin niya ay bale-wala sa kanyang asawa.  Zero.  Walang sukli.
Hanggang kalaunan, pati sa higaan ay hindi na sila magkatabi.
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“Minsan, maagang umuwi si Marivic.  Tuloy-tuloy sa kuwarto.  Nag-impake ng mga damit
niya sa isang maleta.  Umiiyak ang bata pero hindi man lang pinansin.  Si Carlos ang kumarga sa
anak upang tumahan.

“‘Mukhang pang-matagalan ‘yang biyahe mo?’ tanong niya sa asawa.
“‘Talaga!’ paangil na sagot ni Marivic.  ‘Lalayas na ako!’
“‘Pigilan man kita’y wala rin tiyak na mangyayari.  Kung may maghahanap sa iyo, saan kita

puwedeng ituro?’
“‘Bakit ko sasabihin sa iyo?  Para sundan mo ako?’
“Natawa si Carlos.  ‘Marivic, hindi ako ganoong ka-desperado.  Ito lang ang masasabi ko:

Huwag mong asahang makikita mo pa uli ang anak mo paglabas mo ng pintong iyan.’
“‘Hindi ako interesado sa anak mo,’ sagot ni Marivic.
“‘Mabuti na ‘yung malinaw,’ sabi ni Carlos.  ‘May pamasahe ka ba?’
“Lalo iyong kinagalit ni Marivic.  Malalakas ang padyak ng kanyang mga paa nang lumabas

siya ng bahay, at halos magiba ang mga pinto at ang tarangkahan na kanyang dinaanan.
“‘Hindi ka man lang hinalikan, anak!’ sabi ni Carlos sa bata nang mawala na ang taksing

sinakyan ni Marivic.  ‘Ako din!  Hindi bale, anak.  Narito pa rin ako.  Malalampasan din natin ito.
Babawi tayo at makakabangon tayo, makikita mo!’”

“Ano ang lagay ni Carlos ngayon?” usisa ni Ruben.
“Parang tayo din.  Nagtatrabaho sa ibang bayan upang may maipundar para sa kanyang anak.”
“Hindi ba siya nag-asawa uli?”
“A, hindi na!  Natuto na siya ng leksyon.  Iisa lang ang magandang dahilan para ang isang tao

ay mag-asawa — pag-ibig, tulad ng pinag-uusapan natin.  Kadalasan, nag-aasawa tayo dahil sa mga
maling dahilan.  Ang iba’y natatakot na sila’y mapaglipasan ng panahon.  Ang iba’y gustong tumakas
mula sa isang magulong tahanan.  Ang iba nama’y dahil nababagot lamang.  Puro kalokohang dahilan.
Nagkamali nang minsan si Carlos.  Pinangako niyang mag-aasawa lamang uli siya kung ang
makakapareha niya’y ang tanging babaeng minamahal niya.

“Si Marivic ay hindi natuto.  Kaya pala siya lumayas ay dahil sumama siya kay Roldan, isa sa
mga manliligaw niya nuong high school.  Naging bodyguard ng isang pulitiko sa Mindanao si
Roldan.  Sumunod doon si Marivic.  Ang kaso’y hindi pala siya lang ang asawa ni Roldan.  Nang
magsawa sa kanya, dinispatsa na lang siya.  Naging kabit yata pagkatapos ng isang pulis.  Kung kani-
kanino pang mga lalaki nagpalipat-lipat.  Puro pagsasamang walang pag-ibig kaya’t hindi pang-
matagalan.  Hindi na sinubaybayan ni Carlos kalaunan.”

“Sayang lang, ano?” wika ni Ruben.  “Oo nga’t nakalaya si Carlos, pero si Celia naman pala
ang naging asawa ng iba.”

“Hindi na,” sagot ni Oscar.  “Balita ko’y namatay na ang asawa ni Celia.  Hindi na rin balakid
iyon, kung tutuusin.”

“Gayon pala, bakit hindi pa sundan ni Carlos si Celia?”
“Ewan ko, Sadik.  Marahil, iniisip niyang baka dahil sa mga nangyari, hindi na siya karapat-

dapat kay Ela.  Tinatanong siguro niya sa sarili kung tatanggapin pa siya ni Ela.”
“Ela?” tanong ni Ruben.  “Sino naman ‘yung Ela?”
“Ano ba’ng sinabi ko?”
“Sabi mo, Ela.”
“Celia!” biglang bawi ni Oscar.  “Kumakapal talaga ang dila pag nakainom.”
Saglit silang kapwa natahimik.  “Marami akong natutunan sa kuwento mo, Sadik,” si Ruben

ang unang nagsalita uli.  “Salamat.”
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“Maghahapunan na ba tayo?”
“Ubos na ang iniinom natin, di kumain naman.  Iinitin ko muna ang ulam.”  Tumayo si

Ruben.  Nang nasa may pinto siya, muli niyang hinarap si Oscar.  “Kaylan matatapos ang kontrata
mo, Sadik?”

“Sa Disyembre, bago mag-Pasko,” sagot ni Oscar.  “Bakit?”
“Kung ako ikaw, aalis na ako dito at hahanapin ko si Ela.  Kung nagkamali ka man nuong

araw, labis-labis na ang naging kabayaran mo.”
Napangiti si Oscar.  “Paano mo nahulaan?” tanong niya sa kaibigan.
“Cum laude itong kausap mo, nakalimutan mo ba?”
“Oo nga pala,” natatawang napailing si Oscar.  “Salamat, Sadik.  Pag-iisipan ko.”
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11.

KARAMIHAN SA MGA MAY MATATAAS na katungkulan sa Saudi Arabia ay may isang
pinaniniwalaan: “Kung gusto mong matapos nang maayos at mabilis ang isang trabaho, ibigay mo
sa isang Pilipino.”

Ang Palestinong si Kamal, na superbisor sa talyer ng mga sasakyan ng Al-Jamil Brown, ay
hindi sang-ayon sa kaisipang ito.  Minsan, isang kotse ng kumpanya ang pinasok sa talyer para sa
buwanang tsekap.  Simpleng trabaho, kung tutuusin.  Palitan ng langis ang makina, siguruhing may
sapat na tubig at coolant ang radiator, tiyaking may sapat na karga ang baterya, tingnan kung sapat
ang brake fluid, palitan ang air filter , tingnan kung malinis pa ang fuel filter, suriin kung hindi pa
gastado ang mga spark plug.  Sinumang uhuging mekaniko ay kayang gawin ang lahat ng ito kahit
may takip ang mata at nakatali ang isang kamay.  Basta Pilipino.

Binigay ni Kamal ang trabaho sa isa niyang mekanikong Pakistani.  Mabigat ang loob ng
Pakoy habang ginagawa ang trabaho dahil nagambala ang pag-inom niya ng tsa at pakikipag-huntahan
sa mga tsuper na Arabong naka-istambay doon.  Nagawa niya ang lahat ng trabahong hinihiling,
maliban sa isa.  Inalisan niya ng maruming langis ang makina, subali’t nalimutan niyang lagyan ito
ng bagong langis bago pinaandar.  Di-katagalan, nag-init ang makina at pumutok.

Hindi na muli binigyan ng mabigat na gawain ang mekanikong Pakoy.  Inatasan na lang siya
sa pagbobomba ng hangin sa mga plat na gulong.  Maligaya siya sa bagong gawaing iyon.  Mas
marami siyang oras ngayon upang magpakabusog sa tsismis at tsa.

Ang sasakyang pinutukan ng makina?  Bumalik sa talyer at pinasa sa ibang mekaniko.  Sa
isang Pinoy na ang pangalan ay Ruben Moreno.

Nailigtas ni Ruben ang makina.  Hindi naman nabiyak ang bloke kundi ang takip lamang.
Nagpa-order si Ruben ng bagong head at mga bagong balbula upang palitan ang mga bumaluktot
dahil sa sobrang init.  Muli niyang naisaayos ang mga bahaging ito, at kababalik lamang niya ng
makina sa sasakyan nang dumaan sa kanyang puwesto si Oscar.

“Hindi ka pa ba aayaw?” tanong ni Oscar.  “Mag-aalas singko na.  Baka maiwan ka ng bus?”
“Ayokong iwan ito na nakabitin,” turo ni Ruben sa kinukumpuning sasakyan.  “Kaya kong

tapusin ito ngayon.”
“Kailangan mo ng tulong?”
“Hindi na, salamat.  Patapos na ito.”
“Hindi ka yata humingi ng obertaym kay Kamal?  Ober-tawad iyan.”
Nagkibit-balikat si Ruben.  “Maffi muskula,” wika niya.
“Paano ka makakauwi pagkatapos mo?  Iyon ang problema.  Malayong lakad mula dito

hanggang bahay.”
Minuwestra ni Ruben ang kanyang hintuturo.  “Puwede akong mag-hitchhike.”
“Hindi ko ipapayo iyon, Sadik.  Delikadong gawin ‘yon dito sa Saudi Arabia.  Baka matipuhan

ka ng lokong Arabo.  Walang kinikilalang butas dito, ma-lalaki o ma-babae.  Kung papalag ka naman,
baka ipahuli ka pa sa pulis at isumbong na ikaw ang nagpapa-upa.”

“Magtataksi ako,” pasya ni Ruben.  “Bente riyal lang naman siguro hanggang bahay.”
“‘Yung puting taksi ang hanapin mo.  Pinoy na tsuper, kung maaari.  Umiwas ka sa dilaw na

taksi, lalo na’t Arabo ang tsuper.  Lekat din ‘yang obertaym mo.  Ikaw pa ang abunado!”
Natawa din si Ruben.  Nang nakaalis na ang kaibigan, muli niyang hinarap ang kanyang

ginagawa.  Nalibang siya nang husto.  Matapos niyang isalpak sa tamang lugar ang lahat ng mga
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piyesa at lagyan ng langis ang mga dapat lagyan, pinihit niya ang susi at masiglang nabuhay ang
sasakyan.  Nilapit niya ang kanyang taynga sa makina.  Walang katok.  Pinatay muli niya ang makina.
Nuon siya napatingin sa paligid at napansing madilim na pala.

Nagsisimula na siyang magligpit ng mga gamit nang pumasok sa bakuran ang isang kotse.
Isang makintab na pulang DeLorean.

Natigilan si Ruben nang huminto sa tapat niya ang sports car.  Nakabasa na si Ruben ng
tungkol sa DeLorean, nguni’t sa tanang buhay niya’y hindi niya inasahang makakakita siya ng ganitong
sasakyan.  Alam niyang mamahalin ang DeLorean.  Tunay na pulido ang pagkakayari kaya’t iilan
lamang ng ganitong uri ng kotse ang lumabas sa pabrika nito sa Ingglatera bago tuluyang tinigil ang
paggawa.

Lalo siyang napamangha nang bumukas ang pinto ng kotse.  Hindi patagilid ang bukas ng
pinto ng DeLorean, kundi pataas tulad ng isang higanteng ibon na akmang lilipad.  Bumaba sa kotse
ang isang lalaking Puti.  May katamtamang edad at matipunong katawan.

“Hi, hiya doin’?” masaya niyang bati kay Ruben, sabay abot ng kamay.
“ I’m fine, Sir,” sagot ni Ruben.
“You the only mechanic around here?”
“ It’s past six o’clock, Sir.  All the others have gone home.”
Tiningnan ng Amerikano ang kanyang relo at natawa.  “So it is!  Darn, looks like I’m run-

ning behind my schedule as always.  Anyway, I need your help on my car here.  Ikukuwento ko
sa iyo ang nangyari sa akin kaninang hapon.  Nasa highway ako, see?  Galing ako sa Jubail.
Tumatakbo ako ng syento-singkwenta.  Biruin mong may isang kamelyong biglang tumawid sa
dadaanan ko!  Bigla kong kinabig ang manibela para umiwas.  Lumundag ang kotse ko sa ibayo ng
balikat ng daan!  Sabi sa iyo, isang oras siguro bago ako nakasampa uli sa highway.”

Atubiling tumugon si Ruben.  “Ano ho ang maibibigay kong tulong sa inyo?”
“Paki-tingnan nga ang ilalim nitong kotse ko.  Sabihin mo sa akin kung may nabali, o nayupi,

o nadispalinghado.”
“Sir,” wika ni Ruben, “hindi pa ho ako nakakahawak ng DeLorean kahit minsan.”
“Huwag kang matakot,” sabi ng lalaki.  “Walang iniwan iyan sa ibang kotse.”
“Sasakyan ho ba ito ng kumpanya, Sir?” tanong ni Ruben.  Wala siyang makitang tatak ng Al-

Jamil Brown sa sasakyan.
“Hindi, personal kong sasakyan.”
“Hindi ho kaya ako mapagalitan kung gagawin ko dito ‘yan?  Empleyado ho ba kayo dito?”
Nangiti ang lalaki.  “Bago ka dito, ano?” wika niya.  “Kaylan ka nag-umpisa?”
“Nuon lang hong isang buwan,” sagot ni Ruben.
“Ano’ng pangalan mo?”
“Ruben Moreno po.”
“Ruben, ako si Tony Brown.  Ako ‘yung Brown sa Al-Jamil Brown.  Ako’ng may-ari ng

kumpanyang ito.”
Namula sa kahihiyan si Ruben.  “Naku, pasensya na ho kayo, Sir!  Hindi ho sa tinatanggihan

ko kayo.  Kaya lang ho, istrikto si Mr. Kamal sa — “
“Nauunawaan ko,” sabi ni Brown.  “Sumusunod ka sa boss mo.  Nagkataon namang ako ang

boss ng boss mo.  Ano sa tingin mo, matutulungan mo ba ako?”
“Opo, Sir!”
“Mabuti!” sabi ni Brown, sabay tapik sa balikat ng binata.  “Tutuloy ako sa opisina ko doon

sa Admin Building.  Doon ako sa tuktok...sa penthouse.  Kung puwede, puntahan mo ako mamaya
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at sabihin mo sa akin kung ano’ng lagay ng kotse ko.”
“Opo, Sir!”
Natatawang napailing si Brown.  “Ruben, wala tayo sa army.  Tony na lang ang itawag mo sa

akin.  See ya later, okay?”

Í   Í   Í

Nasa ikalimang palapag ang penthouse.  Paglabas ni Ruben sa elevator, halata niyang palapit
na siya sa opisina ng may-ari ng kanilang kumpanya.  Habang patuloy siyang naglalakad sa pasilyo,
paganda nang paganda ang palamuting kanyang nakikita, at pakapal nang pakapal ang karpet sa sahig
na kanyang tinatapakan.

Sa dulo ng pasilyo’y may isang pinto na bahagya lamang ang pagkakapinid.  Mula sa loob ng
silid na ito’y narinig ni Ruben ang tinig ni Brown.  Wari’y may kausap na ibang tao.  Kumatok nang
magalang si Ruben at bahagyang sumilip sa puwang.  Nakaupo sa likod ng isang malaking mesa si
Brown.  Kaharap niya ay isang bukas na computer.  May kausap siya sa telepono.  Sinenyasan niya
si Ruben na pumasok at maupo sa isang silyang nasa harapan niya.

Disenyo ng isang makina ang nakalarawan sa iskrin ng computer ni Brown, at kahalo dito ay
ilang pormula at maraming numero.  Nakilala ni Ruben ang makina sa plano.  Isang central air-
conditioning system.  Malaki, pang-malaking gusali.

“ I’m telling you, Jay, there’s something wrong with your design,” sabi ni Brown sa
telepono.  “I don’t know.  I can’t pin it down, but my gut feeling tells me it’s wrong...I’m looking
at the size of your AC plant.  Hell, man, I could freeze a football stadium with this sucker...You
guys are the engineers.  You figure it out...I’m willing to bet you’ll find the screw-up is over at
your side...How much?  Ten bucks?  Make it fifty...You’re on, man...Are you still planning to
visit us at the end of the month?...Okay, let me know when you’ve got a firm booking...Hang in
there.  ‘Bye.”

Binaba niya ang telepono.  “Mga kasosyo natin sa Amerika,” paliwanag niya kay Ruben.
“Alas-nuwebe pa lang ng umaga doon.  Ngayon pa lang sila nagsisimulang magtrabaho.  Okay, Kid.
What have you got?”

“Sir, tungkol po sa kotse n’yo,” sabi ni Ruben, “sinuri ko po nang husto.  Mukhang hindi
naman po tinamaan ang propeller shaft at diperensyal.  Pero makabubuti po sigurong palitan na
ang suspension sa likuran.  Hindi po ba may talagang espesyalistang mga mekaniko na kumukumpuni
ng mga DeLorean?”

“Wala sa bayang ito.  At nakakatawa naman kung ipapadala ko pa iyan sa Europa o sa Amerika
gayong marami akong mekaniko dito.  Hindi mo ba kaya iyan?”

“Kung ipagkakatiwala po n’yo sa akin,” sabi ni Ruben.
“Sure!” sagot ni Brown.  “Mukhang nakakaintindi ka naman ng mga kotse.”  Bumaling siyang

muli sa plano na nakababad sa iskrin ng kanyang computer.  “Kung nakakaintindi ka nga lang ng
HVAC — “

“Mali po ang komputasyon na nakalagay diyan, Sir,” parang nahihiya pang singit ni Ruben.
Saglit muna siyang tiningnan ni Brown.  “Iyon nga ang sabi ko sa telepono kanina,” wika

niya, “pero hindi ko makita kung saan ang mali.”
“Metro po ang sukat ng gusali, pero piye po ang ginamit sa komputasyon ng air condition-

ing system,” paliwanag ni Ruben.
Muntik nang napalundag si Brown.  “Sumbitch!” sigaw niya.  Mabilis na lumipad ang mga
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daliri niya sa mga tiklado ng computer.  Isang huling pindot, at nagbago ang lahat ng mga numerong
nakalarawan sa iskrin.  Nagliwanag ang mukha ni Brown, at napangiti siya mula isang taynga hanggang
kabila.  “Iyan ang gusto kong makita!  Iyan ang tama!”

Muli niyang dinampot ang telepono at dumayal ng ilang numero.  “Pakinggan mo ito,” sabi
niya kay Ruben.  “Jay Whitney, please.  Tony Brown...Hey, bubba, you owe me fifty...Yeah, I
found it...Look at your effing screen and change your English to Metric...Dumb, right?...Stop
laughing and write me a check...What can I say, man?  My people here are smarter than yours
over there...You’ll send us a new set of plans after you make the changes, right?  Okay, we’ll
be waiting.  So long.”

Natatawang tiningnan muli ni Brown ang mga winastong numero sa iskrin.  “Maliwanag na
maliwanag, pero walang nakakita kundi ikaw, Ruben,” wika niya.  “Hanga ako sa iyo, may matang-
lawin ka yata.”

“Hindi naman po, Sir.  Kadalasan pong ganyan ang nagiging mali ng mga estudyante ko
noon.”

Napataas ang kilay ni Brown.  “Ano’ng estudyante?  Nagturo ka ba?”
“Opo.  Sa kolehiyo.  Madalas po naming gawin ang ganyang kalkulasyon sa Power Plant

Engineering.”
“Inhinyero ka?”
“M.E. po.”
“Bakit ka napunta sa vehicle repair yard?”
Napakamot ng ulo si Ruben.  “Mahaba pong istorya.”
“Palagay ko nga,” sabi ni Brown.
“Sir, kung wala na po kayong iuutos, magpapaalam na po ako.”
“May sasakyan ka ba pauwi?”
“Kaya ko naman pong lakarin.”
“Kalokohan!” wika ng manedyer.  “Ihahatid kita.”
“Naku, huwag na po!” tutol ni Ruben.  “Nakakahiya po.”
“Nanalo ako ng fifty dollars dahil sa iyo.  Hayaan mong makaganti ako sa iyo.”
“Kung hindi po ba gaanong abala — “
“Walang abala.  Pauwi na rin ako.  Mauna ka na sa shop.  Isasarado ko lang itong opisina.

Kasunod mo na ako.”
Nang makalabas na si Ruben, binuklat ni Brown ang kanyang appointment book at sa pahina

para sa kinabukasan ay sinulat: Check out personnel records and qualifications — Reuben
Marinoh!!!

Í   Í   Í

Huminto ang DeLorean ni Tony Brown sa tapat ng tinutuluyan ni Ruben.  Natawa siya nang
napansin niya ang karatula sa harapan ng gusali.  “Homesick Hotel?” wika niya.  “Hindi na ako
tutuloy.  Baka mahawa ako sa inyo!”

“Maraming salamat po sa hatid, Sir,” sabi ni Ruben.
“Hey!  Ako’ng dapat magpasalamat.  Goodnight, Ruben,” paalam niya, bago tuluyang

pinatakbo ang sasakyan.
Tumalikod si Ruben upang pumasok sa gusali, at noon lamang niya napansin ang ilang

mukhang kanina pa pala nakadikit sa harapang bintana.  Pagpasok niya, naroon na naman ang umpukan
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ng mga manlalaro ng bilyar at ping-pong sa bulwagan.  Tulad ng una niyang pagdating, tahimik na
naman silang nakatingin sa kanya.  Tulad noon, muli na naman siyang bumati.  “‘Gandang gabi sa
inyo,” wika niya.  At tulad ng dati, wala na namang sumagot sa kanya.

Hindi na yata ako makapaniwala sa mga ito, wika ni Ruben sa sarili habang binubuksan ang
pinto ng kanyang apartment.  Natagpuan niya si Oscar na nanonood ng telebisyon.

“Kain na, Sadik,” ani Oscar.  “Nasa ref ang ulam.  Iinitin na lang.  Nauna na ako.”
“Kakatwa ba ang hitsura ko o ang bihis ko?” tanong ni Ruben sa kaibigan.  “Bakit ba pag

nakikita ako ng ibang mga kasama natin diyan sa labas, napapatigil sila at parang nakakita ng taga-
ibang planeta?”

“Ngayon lang kasi sila nakakita ng Pinoy na DeLorean ang taksing sinakyan,” sagot ni Os-
car.

“Nakita mo rin?”
“Nagkataong napadungaw ako.  Si Mr. Brown ba ‘yung naghatid sa iyo?”
Tumango si Ruben.
“Marami sa mga kasama nating Pinoy ay matagal nang nagtatrabaho dito,” paliwanag ni

Oscar.  “Tatlong taon, apat, lima...pero ni hindi man lang nakakausap si Mr. Brown.  Samantalang
ikaw na bagito ay hinatid pa sa bahay.  Sa bagay na iyan ay marami kang nalamangan.  Pero, sige
lang, Sadik.  Basta pag ginawa kang manedyer, huwag mo namang kalilimutan itong iyong abang
lingkod.  Gusto ko ring magka-kotse ng DeLorean.”

Napailing si Ruben at natawa.  “Uunahan na kitang matulog, Sadik,” wika niya.  “Madugo
itong araw na ito para sa akin.”

“Mukhang kayang-kaya mo naman,” sabi ni Oscar, sabay kindat sa kaibigan.
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12.

PINAG-ARALANG MABUTI ni Tony Brown ang laman ng folder, samantalang pinapanood
siya ni Bob Maloney.  Si Maloney ang personnel manager ng Al-Jamil Brown.  Matagal na silang
magkaibigan ni Tony Brown, mula nang di-sinasadya’y magkatagpo sila sa Korea nuong 1951.

Nasa kainitan ng isang labanan noon.  Si Kapitan Bob Maloney, U.S. Marines, at ang kanyang
platun ay napaligiran ng mas nakararaming mga kaaway.  Malapit na silang maubusan ng bala, at
halos ubos na rin ang kanilang pag-asa, nang heto’t lumitaw sa kanilang ulunan ang isang helikapter
upang iligtas sila.  Naunang pinasakay ni Maloney ang natitira pa niyang mga tauhan.  Siya ang
pinakahuli, at sasakay na lang siya, nang napansin niyang buhay pa at kumakaway ang isa niyang
sugatang tauhan.  Samantala’y patuloy ang ulan ng bala at granada ng mga kaaway.  Tinakbo ni
Maloney ang sugatang kawal, pinasan ito, at saka lamang sumakay sa nagmamadaling helikapter.

Galit na galit ang piloto ng helikapter.  Isa ring kapitan na ang pangalan ay Tony Brown.
“Sira yata ang ulo mo!” sigaw ni Brown nang malayo na sila sa putukan.  “Muntik na tayong namatay
na lahat!  Dahil lamang sa isang tao!  Iisang tao!”

Bagama’t pagod at duguan ay nakuhang ngumiti sa kanya si Maloney.  “Hindi basta-basta
tao, Kapitan.  Isang Marino.  Lagi mong tatandaan ito: You take care of your people, and your
people will take care of you.”

Pumasok iyon sa isipan ni Brown.  Nang lumabas siya sa militar at nagtayo ng sarili niyang
negosyo, hinanap niya si Maloney upang maging kanyang personnel manager.  Tuwing may
katanungan si Brown tungkol sa nararapat na pamumuno sa kanyang mga tauhan, sumasangguni
muna siya kay Maloney.  Tulad ngayon.

“Ano’ng palagay mo diyan kay Moreno, Bob?” tanong ni Brown.
“Mukhang may ibubuga,” sagot ni Maloney.  “Cum laude nang natapos sa kolehiyo.”
“Ibig sabihin noo’y ‘may karangalan,’” pabirong  sabi ni Brown.  “Grumadweyt siya na may

karangalan.”
“Alam ko’ng ibig sabihin noon, Boss.”
“S’yanga?” sabi ni Brown.  Sa militar, laging tampulan ng tukso ang mga Marino dahil

diumano’y walang laman ang ulo ng mga ito.  “Ikaw lang ang kilala kong Marino na nakakaintindi ng
Latin.”

Natawa rin si Maloney.  “Up yours, Tony!  Even when Marines get drunk, we shout
‘Semper fidelis!’  You Air Force guys just throw up and drop on the floor.”

“Nabanggit mo ang inuman,” wika ni Brown, “bibisita dito sa atin si Jay Whitney.  Puwede
ka bang maghanda ng isang party para sa kanya?  May makukuha ba tayong Johnny Walker, o
Chivas...alam mo na?”

Napabuntong-hininga si Maloney.  Tuwing magkakaroon sila ng bisita mula sa Amerika,
ang akala ng mga ito’y madaling maghanap ng inumin sa Saudi Arabia.  “Pakikiusapan ko uli ‘yung
kilala ko sa consulate.”

“Salamat.  Bumalik tayo kay Moreno.  Kailangan ko talaga ng isang technical assistant.
Balak kong bigyan siya ng promosyon.”

“Bakit hindi mo muna siya bigyan ng pagsubok?” wika ni Maloney.  “Tingnan mo kung kaya
niya ang dagdag na pressure.”

“Ano’ng klaseng pagsubok ang maipapayo mo?” tanong ni Brown.
Hindi na nakuhang sumagot ni Maloney.  Ginambala sila ng isang garalgal na tinig.  Galing
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ito sa radio transceiver na nakapatong sa likurang mesa ni Brown.
“Al-Khunn to Brown Fox,” sabi ng tinig sa radyo.  “Al-Khunn to Brown Fox.  How copy,

over?”
“Si Mike Gaines ‘yang tumatawag, di ba?” tanong ni Maloney.
Tumango si Brown.  Dinampot niya ang mikroponong nakakabit sa radyo at nagsalita dito.

“Al-Khunn, this is Brown Fox.  Copy you loud and clear.  Go ahead, over.”
“Got a problem here in the camp site, Boss.”
“How’s that, Mike, over?”
“We had to rush a guy to the hospital this morning.  Our site engineer.”
“What happened to him?”
“Looks like a bad case of food poisoning, Boss.  He was throwing up all over the

place.”
“He’s the new engineer, right?”
“Affirmative.  Just two weeks on the job.  City slicker, Boss.  Can’t survive in the desert.”
“Hope he gets out of this okay.  Over.”
“Oh, I’m sure he’ll survive, Boss.  It’s us who are in deep shit out here.”
“Say again, Mike.  Over.”
“Main power unit blew up one hour after we got the engineer out.  Bad timing.  There’s

no one here to fix it.  We’re on auxiliary right now.  We probably have minimal power for one
hour more.  Hotter than hell here with no AC.  How about sending us someone who can fix our
generator, over?”

Hindi nakasagot agad si Brown.  “I’m flying out there myself, Mike.”
“Only if you take an engineer with you, Boss.  Otherwise, no offense, but this is no time

for a visit.  In fact, I’m stealing power by talking with you on this radio.  Gotta sign off, Boss.
Al-Khunn out.”

Tiningnan ni Brown ang kanyang personnel manager.  “Puwede bang papuntahin mo dito si
Moreno?” wika niya.

Tumango si Maloney.  “Tatawagan ko rin ang airport at ipahahanda ang helikapter mo.
Kung tama ang hula ko, doon mo dadalhin itong si Moreno.”

“Saan pa?”

Í   Í   Í

Nakasuot ng coveralls na puro langis si Ruben nang pumasok siya sa opisina ni Brown
ilang minuto ang nakaraan.  “Pasensya na po kayo sa hitsura ko, Sir,” nahihiya niyang sabi.  “Hindi
na po ako nakapaghugas dahil ang sabi’y emergency daw ang — “

Pinutol ni Brown ang kanyang sasabihin.  “Emergency nga, Ruben.”  Lumapit siya sa isang
mapa na nakasabit sa dingding.  “Dito tayo pupunta, sa Al-Khunn.  Limandaang kilometro sa timog
mula dito.  Kulang sa isang oras na biyahe sa helikapter.  Mayroon tayong kampo sa gitna ng
disyerto dito.  Nasira ang generator nila kani-kanina lang, at walang marunong kumumpuni.  Pag
nasa disyerto ka at wala kang kuryente...kailangan mo ng saklolo, tiyak iyon.  Kaya mo bang mag-
ayos ng generator?”

“Kung gasolina o diyesel po ang makina, magagawan ko ng paraan,” sagot ni Ruben.  “Kung
makabago po at may halong elektroniko, makakaya ko rin, pero matatagalan nang kaunti.”

“Gawin mong lahat ang makakaya mo, Ruben.  May sampung tauhan tayo sa kampong iyon.
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Ngayon pa man ay unti-unti na silang naluluto sa disyerto.  Pumunta ka sa stock room.  Alam nila
ang specifications ng generator sa Al-Khunn.  Magbaon ka ng mga piyesa at kasangkapan na sa
akala mo’y kakailanganin mo.  Pag mayroong umangal, sabihin mong utos ko.  Gusto nating abutang
buhay ang mga tao natin sa kampo.  Wala tayong panahon para sa mga tsetse-buretse.”

“Opo, Sir!” ang tanging nasambit ni Ruben, bago siya dali-daling lumabas ng silid.

Í   Í   Í

Isang higanteng kumot ng buhangin ang nasa ibaba nila.  Matatag magpalipad ng helikapter
si Tony Brown.

Alam ni Ruben na mabilis ang kanilang lipad.  Nguni’t sa kalawakan ng nakasisilaw na
buhangin, waring sila’y lumulutang lamang at hindi gumagalaw.

“Dito nagsisimula ang Rub al-Khali...ang Basyong Bahagi ng lupaing ito,” paliwanag ni
Brown.  May kahirapang sundan ang kanyang sinasabi sa headphone na suot ni Ruben dahil sa
ingay ng helikapter.  “Walang puno, walang hayup, walang taong puwedeng mabuhay dito.  Walang
matatagpuan dito kundi buhangin...walang-katapusang buhangin.”

Kung gayo’y bakit nagtayo ng kampo ang Al-Jamil Brown dito?, nais sanang itanong ni
Ruben.  Hindi na niya nakuhang magsalita dahil isa pang naiibang tinig ang narinig nila sa kanilang
headphone.

“Brown Fox, Al-Khunn.  Come in, over.”
“Brown Fox here,” sagot ni Brown.  “Go ahead, Mike.”
“How soon you gonna be here, Boss, over?”
“I must be near you now, Mike.  You’re coming in strong.  Will you fire a flare, over?”
Sa gawing harapan at kanan nila, isang tila-kuwitis ang lumipad at kumislap.  Mga tatlong

kilometro ang layo.
“I see it, Mike.” sabi ni Brown.  “Two o’clock and three clicks out.  Okay, boys, you can

relax now.  The cavalry’s here.”
Ilang sandali pa’y palapit na sila sa kampo, na binubuo ng limang maliliit at tila-kahong mga

bahay.  Mga porta-cabins kung tawagin, ayon kay Brown.  Dahan-dahang lumapag ang helikapter
di-kalayuan sa isang porta-cabin na may malaking antena sa bubong.  Hinulaan ni Ruben na ito ang
punong-gusali at dito nagbuhat ang mga mensahe sa radyo na nasagap nila.

Dalawang lalaki ang patakbong lumapit kina Brown at Ruben habang sila’y bumababa sa
helikapter.  Isang Puti at isang Arabo.  Ang Puti ay kasing-edad ni Brown.  Siksik ang katawan at de-
balbas sarado.  Basang-basa siya ng pawis gayong nakahubad at naka-korto na lamang.  Nagkamayan
sila ni Brown.

“You okay, Mike?” tanong ni Brown.
“Just barely, Boss,” sagot ng kausap.  “Am I glad to see you!”
“Mike, ito si Ruben.  Ruben, Mike Gaines.  Si Mike ang field ops manager dito.”
Kinamayan ni Mike si Ruben.  “Pinoy?” tanong niya.
“Opo, Sir,” tugon ni Ruben.
“Sigurado kong mailalagay mo sa ayos ang generator namin,” sabi ni Mike.  “Kilala ko

kayong mga Pinoy.  Kahit ano’ng sira, kayang gawin...kahit walang gamit kundi chewing gum.”
Natawa pati si Ruben.
Binalingan ni Mike ang katabing Arabo.  “Sultan, ikaw ang magbuhat ng tool box ni Ruben.

Samahan mo siya sa kinaroroonan ng generator.  At alalayan mo siya, maliwanag?”
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“Ta’l, ya sayiddi,” sabi ng Arabo kay Ruben.  “Tfaddal.”
“Pagbutihin mo, Ruben,” wika ni Brown.  “Kung may kailangan kang anuman, narito lang

kami ni Mike sa main cabin, okey?”

Í   Í   Í

Nasira ang generator dahil sa kapabayaan, bulong ni Ruben sa sarili.  Simpleng makina
lamang ang generator kung tutuusin.  Ang makinang nagpapatakbo dito’y walang iniwan sa makinang
nagpapatakbo sa isang kotse.  Imbes nga lamang na gulong ang pinapaikot, ang umiikot sa genera-
tor ay isang armatura na nababalutan ng mga pinong alambre.  Ang armatura ay napapaikutan ng mga
batu-balani.  Tuwing dadaan ang isang pirasong alambre sa harapan ng isang batu-balani, may
nalilikang kuryente sa alambre.  Oo nga’t mahinang kuryente.  Subali’t damihan mo ang alambre at
bilisan mo ang ikot, sapat na kuryente ang malilikha upang magpatakbo ng mga air conditioners,
magpalamig ng mga pagkain, at sagutin ang iba pang pangangailangan ng isang kampong tulad nito.

Matagal ang buhay ng isang generator kung aalagaang mabuti ang makina.  Ang isang ito’y
hindi pinag-ingatan.  May nagtanggal ng takip ng generator.  Tuloy ay pinasok ng pinong buhangin
ang mga bearing na siyang iniikutan ng armatura.  Sa katagalan ng panahon, nasiksik sa loob ng
mga bulitas ang mga piraso ng buhangin.  Habang umiikot, lalong nasiksik...parang mga mumunting
bato na nasasama sa kanin, at kung makakagat ay nakakabungi ng ngipin.  Gayon nga ang nangyari.
Nadurog ang mga bulitas, kaya’t tumigil sa pag-ikot ang generator.

Madali niyang mapapaandar muli ang generator, tiyak iyon ni Ruben.  May panghalili siyang
mga bearing.  At sa konting tiyaga ay mapapalis niya ang buhangin na nakasingit sa loob.  Ang
matagal ay ang paggawa ng takip upang hindi na muling makapasok ang dumi.  Pinasya niyang
gumawa muna ng pansamantalang takip na kahoy.  Saka na lamang siya gagawa ng takip na metal sa
laterya pagbalik nila sa Khobar.

Basta paaandarin ko ito bago matapos ang maghapon, wika niya sa sarili.  Kahit dikitan ko
muna ng babol gam.

Í   Í   Í

“Mukhang alam naman ng bata mo ang ginagawa niya, Boss,” puna ni Mike Gaines.
Pinagmamasdan nila si Ruben mula sa bintana ng kanilang porta-cabin.  “Kung puwede’y huwag
mo nang isama pabalik sa Khobar.  Iwan mo na lang dito.”

Natawa si Brown.  “Huwag,” sabi niya.  “Tama na sa iyo ang isang inhinyero.”
“Nasabi ngang mayroon akong inhinyero, pipitsugin naman.  Baka mas madalas pang isugod

sa ospital iyon kaysa magamit sa trabaho.”
“Bigyan mo ng kaunti pang panahon, Mike.  Pero hindi ko ibibigay sa iyo itong si Moreno.

Mukhang malaki ang maitutulong niya sa akin sa Khobar.”
“Ano’ng trabaho niya sa Khobar?” tanong ni Mike.
“Mekaniko ng kotse,” sagot ni Brown.
“P’wera biro, Boss?  Hindi ba sabi mo’y inhinyero iyan?”
Nagkibit-balikat si Brown.  “Siguro’y sinunggaban ang unang bakanteng trabaho sa Saudi na

nakita.  Madalas mangyari iyon, lalo na’t matindi ang pangangailangan sa pera.”
“Laking aksaya ng talino, ano?”
“Maraming nasasayang na talino sa bayang pinanggalingan niya,” sang-ayon ni Brown.
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Bigla at maingay na lumabas ang malamig na hangin mula sa air conditioner na nasa kanilang
katabing-dingding.  Sa labas, narinig nila ang masayang tawanan at palakpakan ng mga taga-kampo,
na kanina pa mga naka-usyoso sa ginagawa ni Ruben.

Kinindatan ni Brown si Mike.  “Tagumpay ang operasyon,” wika niya.  “Wala sa inyong
matutulog nang nakahubad mamayang gabi.”

Í   Í   Í

Mababa na ang araw sa dulong kanluran.  Ang buhangin ng disyerto ay nagsisimula nang
mag-iba ng kulay.  Ang kanina’y dilaw, ngayon ay nagiging mapusyaw na pula.  Hinatid ni Mike
Gaines sina Brown at Ruben sa helikapter.

“Kanina ko pa sana gustong itanong, Mr. Gaines,” sabi ni Ruben, “Ano’ng ginagawa n’yo
dito sa gitna ng disyerto?”

“Tinapon kami ni Mr. Brown dito sa Al-Khunn,” sagot ni Mike.  “Parusa namin bilang mga
salbaheng empleyado ng Al-Jamil.”

Tumawa si Brown.  “Magtatayo kami dito ng isang base-militar, Ruben,” sabi niya.  “Buweno,
isang firing range, kung saan puwedeng makapag-target practice ang mga sundalong-Saudi na de-
tangke.  Komo totoong bala ang gagamitin nila, kailangang malayo sa kabihasnan ang lugar na ito.
Ang ginagawa ngayon nina Mike ay kumuha ng sukat at gumawa ng analisis ng lupa dito.  Iyon ang
magiging batayan ng plano ng itatayong base.”

“Ano sa palagay mo, Ruben?” wika ni Mike.  “Magugustuhan mo kayang magtrabaho dito?”
“Kung ipapadala po ba ako ng kumpanya dito, bakit hindi?” sagot ni Ruben.
“Pinoy ka nga, pati pagsagot,” sabi ni Mike.  “Basta laban, laban.  Paano, hindi ka namin

mapapasalamatan nang sapat.  Kapag hindi maganda ang trato sa iyo ni Mr. Brown sa Khobar,
tawagan mo ako dito.  Lagi kang may lugar dito sa amin.”

Í   Í   Í

Madilim ang lupa at langit.  Hangga’t maaari’y ayaw lumipad ni Tony Brown sa disyerto
kapag gabi, lalo na’t gabing walang buwan at bituin.  Para siyang bulag na lumilipad.  Wala siyang
mapagbatayan sa lupa sa ibaba.  Walang kalsada, walang ilaw, walang ilog na maaari niyang sundan.
Ang tanging gabay niya ay ang kompas sa loob ng kanyang helikapter na nagsasabing siya’y patungong
hilaga.  Pag-abot ko sa Hofuf, saka ako makakahinga nang maluwag, wika niya sa sarili.  Ang Hofuf
ang unang bayan pagkatapos ng Al-Khunn.  Madali na niyang masusundan ang daan mula sa Hofuf
patungong Dhahran at Al-Khobar.

Nilingon niya si Ruben.  Tulog ang binata.  Pagod sigurado.  Sobra kung magtrabaho ang
taong ito, naisip ni Brown.  Sulit ang bawa’t riyal na sinusuweldo.  Mamaya ko na gigisingin.
Tiniyak na lamang niya na nakasukbit ang safety belt ni Ruben.

Naalala niya ang sinabi ni Mike Gaines kanina.  Sayang ang talino ni Ruben.  Malas lang at
isinilang ang taong ito sa maling bahagi ng daigdig, wari niya.  Kung hindi, baka siya ang naging
amo ko at ako ang mutsatso.
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13.

“OKEY, HABIB.  Nasa letrang N na tayo ngayon.”  Nilabas ni Ruben ang isang notebook
mula sa bag na lalagyan ng kanyang baong tanghalian.  Katatapos lamang nilang kumain at may
kinse minutos pa silang nalalabi sa kanilang noon break.

Matiyagang estudyante si Habib.  Hindi siya lumiliban sa araw-araw nilang pag-aaral.  Madalas
isipin ni Ruben na kung nagkaroon lamang siguro ng pagkakataong makapag-aral si Habib nuong
kanyang kabataan, marahil ay mas mataas ang narating niya ngayon sa buhay.  Hindi miminsang
inalok siya ng bayad ni Habib sa kanyang pagtuturo.  Tumanggi sa tuwina si Ruben, at sinabing hindi
niya pinagtutubuan ang isang kaibigan.

“Kung ipahihintulot mo, Sadik, nais ko sanang baguhin ang ating pag-aaral ngayon,” paalam
ni Habib.  Naglabas din siya ng isang maliit na aklat.  “Binigay ito sa akin ng isang Amerikanong
naging amo ko sa ARAMCO, bago siya bumalik sa kanyang bayan.”

“Isang atlas,” sabi ni Ruben.
“Atlas.”  Ilang beses inulit ni Habib ang salita.
“Pinagsamang mga mapa ng mga lupain sa buong mundo,” paliwanag ni Ruben.
“Lahat ng mga lupain?”
“Lahat, Habib.”
“Saan dito ang Saudi Arabia?”
Binuklat ni Ruben ang mga pahina hanggang umabot siya sa mapa ng Saudi Arabia.  “Ito ang

bayan mo.  Narito tayo sa Al-Khobar.  Taga-Qatif ka, hindi ba?  Heto naman ang Qatif.”
Natawa si Habib.  “Isang oras paroo’t-parito kung takbuhin ng sasakyan ko araw-araw, gayong

magkalapit lamang pala sa mapa!”
“Napakalaki ng Saudi Arabia,” sabi ni Ruben.  “Pinakamalaking bansa sa bahaging ito ng

daigdig.”
“ Ilhamdulillah,” sagot ni Habib.  Sa kagandahang-loob ng Diyos.  “Ang bayan mo naman,

nasaan?”
“Ang Pilipinas?”  Ilan pang buklat ang ginawa ni Ruben hanggang dumako sila sa pahinang

sakop ang buong daigdig, mula Asya hanggang Amerika.  “Ito ang Pilipinas.  Ikatlo mula sa silangan.”
“Nasaan uli ang Saudi Arabia?”
“Narito.  Sa gitna.”
“Kami pala ang nasa gitna,” wika ni Habib.  “Kami ang puso ng buong mundo.”
“Masasabing gano’n” sang-ayon ni Ruben.
Muling tumingala si Habib.  “Ilhamdulillah.  Dito ka nanggaling sa dulong silangan.  At

ngayo’y narito ka sa puso.  Napakalayo!  Kalahati ng daigdig ang nilakbay mo upang makarating
dito?  Iniwan mo ang iyong mga mahal sa buhay upang magtrabaho dito?”

Nagkibit-balikat si Ruben.  “Narito ang pera, Habib.  Kailangan kong kumita ng malaki
upang mabuhay nang marangal ang aking mga mahal sa buhay.  Mahirap lamang ang aming bansa.”

“Hindi yata ako makapaniwala doon,” sabi ni Habib.  “Kapag nanonood ako ng balita sa
telebisyon, kung minsan ay nakikita ko ang inyong hari.”

“Hari?  Pangulo ang tawag namin doon, Habib.”
“Mukhang mayaman siya.  At ang inyong reyna “
“Unang Ginang,” singit ni Ruben.  “Pero puwede na rin.  Reyna naman ang tingin niya sa

sarili niya.”
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“Ang ganda ng kanyang mga suot lagi.  Tiyak na mamahalin, pati na ang mga alahas na nakasabit
sa kanyang leeg at mga kamay.  At ayon sa mga balita’y kung saan-saan nakakarating ang inyong
Reyna — sa Amerika, sa Europa, sa Rusya, sa Tsina...”

“Totoo,” wika ni Ruben, “mayaman ang aming ‘hari’ at ‘reyna’, at ang kanilang mga anak, at
ang mga malalapit sa kanila.  Pero kaming mga karaniwang tao ay mahihirap lamang.  Kaya ganoon
ay ninanakaw ng hari ang kayamanang dapat sana’y nauukol sa kanyang mga nasasakupan.”

“Ano’ng uri ng hari ang magnanakaw mula sa sarili niyang mga tauhan?” tanong ni Habib.
“Ano’ng uri ng hari ang matitiis na maglakbay nang napakalayo ang kanyang mga tauhan upang
mayroon lamang maipakain sa kanilang mga mahal sa buhay?”

“Isang haring hindi dapat naging hari,” marahang tugon ni Ruben, “at marahil ay hindi dapat
manatiling hari.”

Tumunog ang hudyat ng katapusan ng pamamahinga.  Sinauli ni Ruben ang atlas kay Habib.
Binalikan niya ang kinukumpuni niyang sasakyan.  Ilang sandali pa’y nalimutan na niya ang usapan
nila ni Habib.  Isa na naman siyang hamak na mekaniko.  Isang puwing sa napakalaking daigdig na
pinatatakbo ng mabubuti at masasamang hari.
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14.

“GUSTO MONG KUMITA ng ekstrang pera?” tanong ni Oscar kay Ruben minsang
naghahapunan sila.

“S’yempre,” sagot ni Ruben.  “Ano’ng gagawin?”
“Magwe-weyter.  Sa isang linggo, may darating na bisita na si Mr. Brown.  Galing sa Amerika.

Bibigyan ng welcome party.  Kulang sa tauhan ang food service, kaya’t naghahanap sila ng mga
part-time na weyter.  Isandaang riyal ang bayad.”

“Hindi masama,” wika ni Ruben.  “Saan gagawin ang party?”
“Sa bahay ni Mr. Brown.  Sa Al-Bilad.”
“Al-Bilad?”
“‘Yun ang village na tinitirhan ng mga Puting manedyer at empleyado ng kumpanya natin.”
“Malayo dito?”
“Hindi gaano,” ani Oscar.  “Patungong Dammam.  Doon sa lugar ng talagang mayayaman.

Pinaka-Greenhills nila, kung baga.”
“P’wede ba ako talagang mag-weyter?” tanong ni Ruben.  “Hindi ba may special training

para maging weyter?”
“Marunong ka bang magsuot ng butterfly na kurbata?”
“Marunong.”
“Pasado ka na,” hatol ni Oscar.

Í   Í   Í

Karamihan ng mga nakatira sa loob ng Al-Bilad ay mayayamang banyaga na may mataas na
katungkulan sa iba’t-ibang kumpanya sa Dhahran, sa Al-Khobar, at sa mga karatig-bayan.  Napakalawak
ng lupang sakop nito.  Kaya nga iyon ang binigay na pangalan.  Al-Bilad...Ang Bayan.

Kumpleto sa mga pasilidad ang Al-Bilad.  May pagamutan, may groserya, may sinehan,
may munting paaralan para sa mga bata.  May malaking swimming pool, may bowling center, may
mga korte ng tenis at basketbol.  Gumastos rin ng malaki ang may-ari ng Al-Bilad upang magpatubo
ng damo at makabuo ng isang laruan ng golf.  Para sa mga mahilig naman sa sopbol ay mayroon
ding nauukol na laruan, kumpleto pati mga dugout at electronic scoreboard.  Ang resulta ay isang
bayan-bayanan na wari’y hinugot sa Amerika at tinanim sa disyerto ng Saudi Arabia.

May dalawandaang bahay ang napapaloob sa Al-Bilad.  Karamihan ay mga bungalow na
may tigalawa o tigatlong silid-tulugan.  Ang ilan naman ay mas malalaking mga townhouse na
tigalawang palapag at apatang tulugan.

Nakatira si Tony Brown sa pinakamalaki at pinakamagandang bahay sa Al-Bilad.  Ang bahay
niya’y nasa tuktok ng isang mababang bundok na siyang pusod ng buong bakuran.

Alas-sais ng gabi ang piging para sa bisita ni Brown, subali’t alas-kuwatro pa lamang ay
dumating na sa kanyang bahay ang mga taga-food service, kasama sina Ruben at Oscar.  Kailangang
ayusin muna ang mga mesang-kainan at upuan, gayundin ang buffet table at salad bar.

Dala na rin nila ang mga pagkain na nuong umaga pa lang ay sinimulan na nilang lutuin sa
dining hall ng opisina.  Ang mga pampagana ay mga mumunting sandwich na tinapay at biskwit, na
pinalamanan ng hamonadong karne, keso, haleya o caviar.  “Ors-durs” daw ang tawag sa mga ito,
paliwanag ng isang kusinero kay Ruben.  (Saka lamang nalaman ni Ruben, matapos niyang tingnan
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sa disksyonaryo kalaunan, na ang tamang banghay pala ay hors d’oeuvres.)  Ang menu para sa
mismong hapunan ay kinabilangan ng mushroom soup, potato salad, baked turkey, mashed po-
tato and gravy, cornbread, Thai fried rice with crab meat.  Para sa himagas ay pumpkin pie at
strawberry shortcake.  Habang tumutulong siya sa paghahanda ng mga ito, kinailangang itanong pa
ni Ruben kung ano ang tawag sa mga pagkaing iyon na noon lamang niya unang nakita.  Humiling
din si Brown ng mga pagkaing-Pilipino na natutunan na niyang kainin — kamaron rebosado, lumpiang
prito, at pansit Malabon.  Ang bistik at barbekyung manok ay doon na mismo sa bakuran ni Brown
iihawin.

Sa bar ng mga inumin natoka si Oscar.  “Talaga bang alam mo ang ginagawa mo?” biro ni
Ruben nang mapadaan siya sa puwesto ng kaibigan.

“Sa mga Puti ko rin natutunan ito,” sagot ni Oscar.
“Baka mauna ka pang malasing?”
“Nagbibiro ka ba?  Malayo pa ang uuwian natin pagkatapos nito, samantalang ang mga Puting

ito’y diyan lang sa tabi-tabi.  Kung masisita tayo ng pulis sa labas, kahit na katiting na alkohol lang
ang ininom mo’y matagal mong pagsisisihan sa kalaboso.”

“Paano nila malalamang nakainom ka?” usisa ni Ruben.
“Mayroon silang dalang pang-test,” paliwanag ni Oscar.  “Pahihingahin ka sa lobo.”
Bumaba si Tony Brown mula sa ikalawang palapag ng kanyang bahay.  Naka-akbay sa kanya

ang isang magandang babae.  Ito marahil si Misis Brown, hula ni Ruben.  Nagulat si Brown nang
malamang isa si Ruben sa mga magsisilbi sa kanyang piging.  “Weyter ka naman ngayon?” sabi
niya.

“Sayang din po ang bayad,” sagot ni Ruben.  “Wala naman akong ginagawa sa bahay.”
“Aba, kailangang dagdagan namin ang binibigay sa iyong trabaho, kung gayon,” wika ni Brown.

Bumaling siya sa kasama niyang babae.  “Honey, ito si Ruben.  Siya ang kinukuwento ko sa iyong
troubleshooter na sinama ko sa Al-Khunn.  Ruben, ang asawa ko, si Diana.”

Yumuko nang bahagya si Ruben bilang paggalang.  “Misis Brown,” sabi niya.
Inabot ni Mrs. Brown ang kanyang kamay.  “Nagagalak akong makilala ka, Ruben,” wika

niya.  “Abut-abot ang papuri ni Tony kapag nagkukuwento siya tungkol sa iyo.”
“Salamat po, Ma’am,” sagot ni Ruben.
“Hon, pagpaumanhinan mo muna kami ni Ruben,” paalam ni Brown.  “May gusto lang akong

ipakita sa kanya bago magdatingan ang mga bisita.  Halika muna sandali dito sa aking library,
Ruben.”

“Tony, akala ko ba’y araw ito ng katuwaan at pamamahinga?” tutol ni Mrs. Brown.  “Hanggang
dito’y trabaho pa rin ang nasa isip mo, at idadamay mo pa si Ruben.”

“May hinahanda akong ambus para kay Jay Whitney,” sabi ni Brown, “at kailangan ko ng
tulong ni Ruben.  Pasukin mo kami sa loob pag narito na ang mga bisita.”

Pumasok silang dalawa sa isang silid na puno ng mga aklat na teknikal.  Nakabukas ang
isang computer sa isang sulok.  Sa ibabaw naman ng isang drafting table ay nakapatong ang sapin-
saping mga plano ng isang gusali.

“Tingnan mo ang mga planong ito, Ruben,” anyaya ni Brown.  “Ito ang control tower na
itatayo sa Al-Khunn.”

“Dito po ba ginawa ang mga planong iyan?” tanong ni Ruben.
“Hindi,” sagot ni Brown.  “Sa Amerika.  Hayaan mo munang ipaliwanag ko sa iyo.  Ang

tunay na kontratista ng itatayong firing range sa Al-Khunn ay ang Whitney Defense Systems sa
Amerika.  Sila rin ang nagtayo ng firing range na ginagamit ngayon ng U.S. Army doon.  Nang
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napanalunan nila ang kontrata upang magtayo ng firing range dito para sa mga Saudi, nagkaroon
sila ng problema.  Wala silang sariling kumpanya dito na kayang gumawa ng konstruksyon.  Diyan
ngayon pumasok ang kumpanya natin, ang Al-Jamil Brown.  Establisado na tayo dito.  Kinontrata
tayo ng Whitney Defense.  Sila pa rin ang gagawa ng disenyo, pero tayo ang babalikat ng
konstruksyon.”

“Ang tagal po siguro bago makarating ang mga plano dito?” tanong ni Ruben.  “Ang layo po
ng Amerika.”

“Sandali lang,” sabi ni Brown.  “Sa mga computer ginagawa ang mga plano doon sa kanila.
‘Tapos, pinadadala nila sa mga computer natin sa opisina sa pamamagitan ng telepono.  Computer-
to-computer ang nag-uusap.  Dito na natin iniimprenta ang plano.  Ilang minuto lang matapos
nilang ipadala mula doon, mayroon na tayong naka-imprentang plano dito.  Kung kinakailangan ay
puwedeng ideliber ng helikapter sa kampo natin sa Al-Khunn.  Bago matapos ang maghapon ay
nasa kamay na ni Mike Gaines ang plano.”

Napailing si Ruben sa paghanga.  “Sa amin po’y de-mensahero o de-koreo pa rin ang pasahan
ng ganyang mga dokumento,” wika niya.

“Mahalaga ang maging mabilis,” sabi ni Brown, “pero mas mahalaga ang maging tama.  Itong
planong nasa ibabaw, halimbawa, hindi maganda ang pakiramdam ko pag tinitingnan ko.  Wala ka
bang napapansing mali?”

Ilang sandali munang sinuri ni Ruben ang nakalatag na papel.  “Ang pundasyon, Sir,” wika
niya kapagdaka.  “Mababaw po yata.  Hindi po kaya dapat laliman pa nang kaunti?”

Naningkit ang mga mata ni Brown.  “Bakit mo nasabi iyon?”
“Nakita ko po ang buhangin sa Al-Khunn,” sagot ni Ruben.  “Maluwag po.  Kailangan po

sigurong humukay muna ng malalim bago marating ang matigas-tigas na bahagi.  Kung ganyang
kababaw lamang po ang gagawing pundasyon, baka lumubog o tumagilid ang gusali sa maikling
panahon lamang.  Mahirap pong manghula.  Kailangan po siguro’y gumawa ng analisis ng lupa sa
Al-Khunn at alamin kung ano ang kakayahan noon na pumasan ng bigat.”

Napangiti si Brown.  “Pinagawa ko na iyon kay Mike Gaines, Ruben,” aniya.  “Pinasok ko sa
computer ang resulta ng kanyang pagsusuri.”  Pumindot siya ng ilang tiklado ng katabi niyang
computer.  Lumitaw sa iskrin ang larawan ng gusali na katulad ng nakaguhit sa papel.

“Enter soil bearing capacity in pounds per square foot?” tanong ng computer.  Binigay
ni Brown ang hinihinging impormasyon.

“Enter height of foundation from top of foundation wall to base of footing?” tanong
muli ng computer.  Nagbigay muli ng sagot si Brown.

Ilang mga tanong pa ang lumabas, at sa bawa’t isa’y nagpasok ng mga numero si Brown.
Pagkatapos ng huling sagot niya’y nabura ang mga larawan at isang pangungusap ang lumitaw sa
gitna ng iskrin.  “Structure expected to sink at rate of 0.5 to 0.75 ft per year.  Foundation
appears to be inadequate for type of soil given.”

Napanganga si Ruben sa kanyang namalas.  “Nahulaan po kaagad ng computer na lulubog
ang gusali?” sabi niya.

“Natuos, Ruben,” tugon ni Brown.  “Hindi nanghuhula ang computer.”
Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Diana Brown kasunod ang isang Amerikanong

may malapad na katawan.  Napansin agad ni Ruben ang suot ng lalaking sombrerong-koboy at botas
na makintab na katad.  “Here he is, Jay,” sabi ni Misis Brown, “subsob pa rin sa trabaho hanggang
dito sa bahay, tulad ng sabi ko sa iyo.”

“Hell, Tony,”  sabi ng bagong-dating.  Pati salita ay puntong-koboy, puna ni Ruben.  “Pag
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nagbigay ka ng piging, kailangang nakikipagsaya ka rin.  Bakit ka nagkukulong dito?”
“Kung ginawa ninyo nang maayos ang mga planong ito tulad ng dapat n’yong gawin, puwede

akong makipagsaya sa inyo,” ganti ni Brown.  “Puro palpak itong trabaho ninyo, Jay.”
“Sino’ng maysabi?” hamon ng koboy.
“Sabi ko,” sagot ni Brown.  “Sabi din nitong si Ruben.  Jay, ito si Ruben Moreno.  Ruben,

Jay Whitney, ang panauhing pandangal natin.  Si Mr. Whitney ang may-ari ng Whitney Defense
Systems.  Siya ang kumontrata sa atin para itayo ang  firing range sa Al-Khunn.  Sabihin mo kay
Mr. Whitney ang mga napansin nating mali sa kanyang plano.”

“Teka muna,” awat ni Whitney.  Hinila niya sa isang sulok si Brown.  “Tony,” bulong niya,
“weyter iyan!”

Natawa si Brown.  “Hindi, Jay,” paliwanag niya.  “Inhinyero ‘yang si Ruben.  Ang totoo,
maraming papel si Ruben dito sa kumpanya ko.  Nagkataong ngayong gabi, kunwari ay weyter siya.
Pero, maniwala ka, matinik na inhinyero ‘yan.”

Bumalik sila sa kinatatayuan ni Ruben malapit sa mesa ng mga plano.  “Okey, Ruben,” wika
ni Whitney, “nakikinig ako.”

Inulit ni Ruben ang mga napuna niyang mali sa plano, tulad ng naunang napag-usapan nila ni
Brown.  Nang matapos siya, binalingan ni Whitney si Brown.  “Pinasok mo ba ito sa computer,
Tony?”

Tumango si Brown.
“At?”
“Tama si Ruben.  Mali ka.  Muntik ka nang nalugi ng milyun-milyong dolyar kundi nahuli ni

Ruben ang pagkakamali mo, at kung tinuloy ang paggawa ng gusali ayon sa disenyo ng mga bata
mo.”

Napailing si Whitney.  “Biruin mo iyon!  Malalaking suweldo pa naman ang binibigay ko sa
mga arkitekto at inhinyero ko!  Gumamit din sila ng computer nang ginagawa nila ang plano.  Pumunta
pa sila sa disyerto ng Nevada para pag-aralan ang buhangin doon.”

“Iba ang Nevada, iba ang Al-Khunn, Jay,” sabi ni Brown.  “Pihado kong mahuhusay ang mga
bata mo.  Pero malayo sila.  Hindi nila alam ang tunay na kondisyon sa lugar na ito.  Anu’t-ano pa
man, kailangang malutas natin ito.  Kundi, maraming araw lang ang masasayang kung magpapadala
kayo ng plano, at ibabalik lang namin, dahil hindi naman magagamit dito.”

“Huwag ka nang magpaliguy-ligoy, Tony.  Alam kong mayroon kang ibebentang ideya sa
akin.”

“Hon,”  sabi ni Brown sa misis niya, “walang umiistima sa mga bisita natin sa labas.  Baka
hinahanap ka na doon.  Kailangan na rin siguro si Ruben para makatulong doon.”

“Oh, okay!”  pabirong sagot ni Diana.  “Pera na naman siguro ang pag-uusapan ninyong
dalawa kaya gusto n’yong magkasarilinan.  Iwan natin ang mga iyan, Ruben.”

“May sinasabi ang batang ‘yon,” sabi ni Whitney kay Brown nang sila na lamang dalawa ang
naiwan sa silid.  “Bakit hindi mo bigyan ng promosyon?”

“Mabuti’t sa iyo nanggaling, Jay.  Iyan talaga ang imumungkahi ko sa iyo.”
“Empleyado mo ‘yon.  Bakit kailangan pang bigyan kita ng pahintulot?”
“Dahil tataasan ko ang suweldo niya at ikaw ang magbabayad noon,” sabi ni Brown.
“Bakit ko naman gagawin ‘yon?”
“Kasasabi ko lang sa iyo, Jay.  Nakatipid ka ng malaking pera sa ginawa niya ngayon.  At

saka, tingnan mo, ha?  Kung magpapadala ka ng tauhan mo dito para makatiyak na nasa ayos lahat
ang mga plano at ang takbo ng trabaho, malaki ang gagastusin mo.  Pero kung magkakaroon ako ng
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isang technical assistant o staff engineer tulad ni Ruben — “
“Okey, magkano’ng suweldo ang pinag-uusapan natin?”
“Dalawang libong dolyar isang buwan.”
“Walang Pilipinong sumusweldo nang gano’n!” tutol ni Whitney.  “Sa totoo lang, kahit

Amerikano ay bihirang sumweldo nang gayon!”
“One-five,” tawad uli ni Brown.  “He’s very good, Jay.  Hindi ka magsisisi.”
“Magkano ang kinikita niya ngayon?”
“Pitong daan yata.”
“Kita mo na ‘yon?  One-two.  Matutuwa na ‘yon!”
“One-five, Jay,” pilit ni Brown.  “Huwag kang kuripot.”
“Okey, okey!” payag ng koboy.  “Ngayon, puwede na ba tayong lumabas at makipag-party?”
Maingay na ang handaan nang sumali ang dalawa.  Hinuli ni Brown ang kanyang asawa at

nanguna sila sa pagsayaw ng boogie.  Dumeretso naman si Whitney sa bar at humingi agad ng isang
mataas na baso ng scotch.  Nang sa dadaan si Ruben na may dalang bandehadong puno ng barbekyung
baka.  Pinara siya ni Whitney.

“Salamat sa paliwanag mo kanina, Ruben,” sabi ni Whitney.  “Babalik ako sa Amerika sa
isang linggo.  Kung hindi ka maligaya dito kay Mr. Brown, sumulat ka sa akin.  Puwede kitang
gamitin sa opisina ko doon.”

Ngumiti si Ruben.  “Bilang weyter po, Sir?” tanong niya.
Humagalpak nang tawa ang koboy.  Tinapik niya sa likuran si Ruben.  Napalakas nga lang

nang bahagya kaya’t halos kinasubsob ng binata.
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15.

PINASOK ni Kamal ang kanyang Land Rover sa loob ng transportation yard.  Yupi ang
unahang tapalodo nito, basag ang isang headlight, at may bahagyang lamat na tila agiw ang harapang
salamin.  Tinawag niya si Ruben upang lumapit.

“Ayusin mo itong sasakyan ko,” utos ng superbisor na Palestino.
“Mukhang naaksidente po, Sir?” puna ni Ruben.
“Nakikita mo na, huwag mo nang itanong.”
“May police clearance po ba iyan?”
“Wala,” sagot ni Kamal.
“Hindi ko po puwedeng ayusin, kung gano’n,” wika ni Ruben.
“Ano!”  Lumipad ang laway ni Kamal sa pagkakabigla.
“Ang pagkakaintindi ko po, pag sangkot sa aksidente ang isang sasakyan dito, bawal na

kumpunihin ng kahit ano’ng talyer hangga’t hindi nagbibigay ng pahintulot ang pulisya.”
“Ako ang amo mo!” sigaw ni Kamal.  “Sinabi kong gawin mo, gawin mo!”
“Dinaramdam ko po, Sir,” pilit ni Ruben.  “Alam po n’yong ilegal ‘yon.  Baka po pareho

tayong mapahamak, pati na ang kumpanya.”
Pinanonood na sila ngayon ng mga natigilang mekaniko sa talyer.  Namumula sa galit at

kahihiyan si Kamal.  “Kung gusto kitang sisantihin, hindi ko na siguro kailangang humingi ng
pahintulot ng pulisya?”

“Nasa inyo po iyon, Sir,” tugon ni Ruben.  “Pipiliin ko na pong umuwi, kaysa makulong.”

Í   Í   Í

Nagtiyagang makinig si Bob Maloney habang inuulat sa kanya ni Kamal ang nangyari sa
kanila ni Ruben.  May isa siyang panuntunan bilang isang personnel manager: obligado siyang
makinig sa sinumang may gustong sabihin sa kanya, maging yaong alam niyang wala sa katwiran.
Alam rin niyang kinulayan ni Kamal ang kanyang kuwento upang palabasin na si Ruben ang may
pagkukulang.

“Ano ngayon ang gusto mong gawin natin kay Moreno?” pinutol na niya ang sinasabi ni
Kamal.  Maliligo ako sa laway ng taong ito kung pababayaan ko, naisip niya.

“Gusto kong tanggalin siya sa trabaho,” sagot ng Palestino.  “Pauwiin!”
“Sa ano’ng dahilan?”
“Kasasabi ko lang sa iyo, Mr. Maloney.  Pagsuway sa utos ko.  Insubordinasyon!”
“Hindi natin puwedeng gawin iyon,” sabi ni Maloney.
“At bakit hindi?”
Tiningnan nang deretsahan ni Maloney ang kaharap.  “Unang-una, tama siya, mali ka.  Mali

ka sa ginawa mong pagtakas sa lugar ng aksidente, gayong ikaw ang may kasalanan.”
“Sino’ng maysabing ako ang may kasalanan?” tutol ni Kamal.
“Ang pulisya.  Pula na ang ilaw, hinabol mo pa.  Kaya mo nabangga ang kotseng tumatawid

sa daraanan mo.  Akala mo’y walang nakakita sa iyo?  Akala mo’y makakalusot ka?  Naisulat ng
nabangga mo ang plaka ng Land Rover mo.  Natunton ng pulisya dito.  Pinagre-report ka sa himpilan
ng trapiko bukas.  Kailangang lumagda ka sa pangakong pananagutan mo ang pinsala ng sasakyang
nabangga mo, at ang pagpapa-ospital ng nagmamaneho.  Gusto pa ngang ikulong ka nang beinte-
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kwatro oras, pero puwede na siguro naming pakiusapang ipagpaliban iyon.”
Sinubukang magsalita ni Kamal pero ilang pabulol na salita lamang ang lumabas sa kanya.
“Mali ka na sa bagay na iyon, mali ka pa nang inutusan mo si Moreno na lumabag sa batas

para mapagtakpan ang ginawa mo,” patuloy ni Maloney.  “Nasa matuwid si Moreno nang sumuway
sa utos mo, at hindi patakaran ng kumpanya natin na sisantihin ang mga empleyadong nasa matuwid.
Isa pa, wala na sa ilalim mo si Moreno.”

“Ano’ng gustong sabihin noon?” tanong ni Kamal.
“Sa isang linggo ay gagawin na siyang special technical assistant ng pangulo ng kumpanya.

Pangangasiwaan niya para kay Mr. Brown ang lahat ng teknikal na gawain natin.  Kung tutuusin,
ikaw, Kamal, ang mapapailalim sa kanya.  Puwedeng hilingin ni Moreno na tanggalin ka.”

Napatayo ang Palestino.  “Hindi niya magagawa iyon!  Isa akong Arabo, at isang Muslim!
Kung idedemanda ko siya at ang kumpanya sa hukuman, tiyak na ako ang papanigan.  Hindi kayo.”

Pinulot ni Maloney ang isang pirasong papel mula sa kanyang mesa.  “Iyon ang akala mo,
Kamal.  Mayroon akong sinumpaang pahayag ng mga tauhan mo dito, na puwede kong ipakita sa
hukuman.  Sinasabi nilang madalas kang tumakas sa trabaho, kung nasa opisina ka man ay madalas
kang lasing.  Abusado ka sa mga tauhan mo.  Kumukuha ka ng mga spare parts sa bodega natin at
binebenta sa labas.  Ilan sa mga nakalagda dito ay mga Arabo din, mga Muslim, at — higit sa lahat
— mga Saudi.  Gusto mo pang magdemanda?”

Napayuko ang Palestino sa pagkatalo.
“Malapit nang matapos ang kontrata mo, hindi ba, Kamal? Sa isang buwan, hindi ba?  Walang

intensyon ang kumpanya na baguhin ang kontrata mo.  Ang totoo pa nga, hindi na namin hihintaying
matapos ang kontrata mo.  Bibigyan ka namin ng maagang bakasyon.  Puwede ka nang umuwi sa
bayan mo sa isang linggo.  Huhustuhin na namin ang bayad mo hanggang sa isang buwan.  Kami na
rin ang magbabayad ng sasagutin mo sa aksidente.  Umalis ka na lang.”

“Wala akong babalikan sa aming bayan,” sabi ni Kamal.  “Naguguton ang mga tao doon.”
Bahagya siyang napapiyok nang sabihin iyon.

“Dinaramdam ko,” wika ni Maloney.  “Hindi ka naging mabuting miyembro ng team.”
Malungkot na tumayo si Kamal at mabagal na lumabas ng silid.
Napabuntong-hininga si Maloney at napailing.  “What an asshole,” nasambit niya nang

marahan nang siya’y nag-iisa na lang.
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16.

SUMAPIT ang Ramadan.  Ito ang ika-siyam na buwan sa kalendaryo ng mga Arabo.  Ito rin
ang tinuturing nilang pinakabanal.  Diumano’y buwan ng Ramadan nang ipahayag ng Diyos ang
kanyang mga tagubilin kay propetang Muhammad.  Nang naitala, ang mga salitang ito ang naging
Qur’an.

Nagsisimula ang Ramadan sa kabilugan ng buwan, at nagwawakas sa susunod na kabilugan
ng buwan — kalimita’y tatlumpung araw ang kahabaan.  Sa buong panahong ito’y nag-aayuno ang
mga Muslim.  Mula bukang-liwayway hanggang takipsilim araw-araw, hindi sila kumakain o umiinom.
Inaasahang ang bawa’t oras nila sa maghapon ay kanilang gugugulin sa pag-aaral ng Qur’an at sa
pagdarasal.

Pagkatapos ng huling dasal sa gabi at saka bumabawi ang mga Muslim.  Noon nagtitipon ang
mga buong kabahayan at nagsasalu-salo sa pagkain.  Sa gabi rin sila lumalabas at namamasyal, dahil
sa gabi lang nagbubukas ang mga tindahan na sa buong maghapon ay walang buhay.  Puno ng mga tao
at sasakyan ang mga lansangan sa buong hatinggabi.  Hanggang muling sumilip ang araw.  Muling
mag-uuwian ang mga tao upang magbaon ng kahit sandaling tulog, at sa paggising ay muling mangilin
at magmuni-muni tungkol sa buhay.

Maigsi ang oras ng trabaho ng mga Muslim tuwing sasapit ang Ramadan.  Hindi sila
inaasahang dumating sa trabaho bago mag-alas-diyes ng umaga.  At alas-dos pa lamang ng hapon,
mag-uuwian na ang mga iyan.  Buong-araw na suweldo sa kalahating araw na trabaho.  Kung trabaho
ngang matatawag ang maghanap ng isang sulok na pahingahan, umiwas sa gawain hangga’t maaari, at
magpadala sa antok na likha ng puyat.

Lugi ang mga Kristiyano at iba pang mga di-Muslim tuwing sasapit ang Ramadan.  Napipilitan
silang mag-ayuno rin maghapon.  Kumain man o uminom ay palihim.  Sinumang mahuli ng isang
Muslim na lumalabag sa ayuno ay puwede nilang pangaralan.  O saktan.  O isumbong sa pulis.

Di tulad ng mga Muslim, buo ang araw ng trabaho ng mga Kristiyano kahit Ramadan.  Nuong
umagang magsimulang magtrabaho si Ruben para kay Tony Brown, dumaan muna siya sa transpor-
tation yard upang magpaalam kay Habib.  Subali’t wala pa doon ang matandang tsuper.

“Ramadan ngayon, Sadik,” paalala ni Oscar.  “Mamaya pa ang dating noon.”
“Gusto ko sanang sabihin sa kanya na puwede ko pa ring ituloy ang pagtuturo sa kanya ng

Inggles,” sabi ni Ruben.  “Puwede naming ilipat sa oras at araw na gusto niya.”
“Hayaan mo’t sasabihin ko,” alok ni Oscar.  Kunwari’y sinipat niya ang bihis ng kaibigan.

Nakasuot si Ruben ng puting kamisadentro at asul na kurbata, na sa palagay niya’y angkop sa bago
niyang papasukan.  “Okey ang porma natin, Kabayan.  Para kang magpe-first communion.  Pero
bakit nakabukas ang zipper mo?”

Biglang napatingin si Ruben pababa sa kanyang pantalon.  Sarado naman.  Tumawa nang
malakas si Oscar.  “Salbahe ka talaga,” natatawa ring sabi ni Ruben.  “Nadale mo ako doon.”

“Kita mo na?  Seryoso ka kasing masyado.  Relaks lang.”
“Sige, tutuloy na ako sa admin building.  Nakakahiya kung mauunahan pa ako ni Mr. Brown.”
“Ma’salaama, ya habibi,” wika ni Oscar.  “Pasiklaban mo sila.”

Í   Í   Í
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SARADO PA ANG OPISINA ni Tony Brown nang pumanhik si Ruben sa penthouse.  Ilang
minuto lamang siyang naghintay bago dumating ang Amerikano.

“Good morning, Ruben,” masayang bati nito.  “Mukhang tatalunin mo ako sa unahan ng
pagpasok.  Iyan ang magiging opisina mo, ‘yang katabing-pinto ko.  Hindi ka ba binigyan ng susi ng
Personnel?”

“Hindi po ako napadaan doon dahil niligpit ko ang mga gamit ko sa talyer,” sagot ni Ruben.
“May susi ako dito,” sabi ni Brown.  “Hayaan mong buksan ko para sa iyo.”
Amoy-sariwang pintura ang loob ng silid na binuksan ni Brown.  Katamtaman lamang ang

laki nito subali’t kumpleto sa kasangkapang angkop sa isang inhinyero.  Bukod sa mesang sulatan,
mayroon ding isang malaking drafting table.  At napalunok si Ruben nang napansin niyang mayroon
din siyang sariling computer.

“Mayroon kang sariling telepono at fax machine,” wika ni Brown, habang tinuturo ang mga
ito.  “May international access ang telepono mo.  Libre ang long-distance na tawag kung kaugnay
sa trabaho.  Puwede mo ring gamitin para sa mga personal na tawag.  Halimbawa, kung gusto mong
kausapin ang pamilya mo sa Pilipinas.  Ilista mo lang ang numerong tinawagan mo at ibabawas ‘yon
sa iyong suweldo.  Mayroon ka ring sariling transceiver na radyo.  Puwede mong tawagan ang mga
yunit natin sa labas kung kinakailangan.  Hanggang Al-Khunn, aabot, basta’t maganda ang panahon.
Kailangang umisip tayo ng call sign na puwede mong gamitin.  Ang tawag sa akin ay Brown Fox.
Ikaw naman ay si — “

“Small Fox?” mungkahi ni Ruben.
Natawa si Brown.  “Huwag.  Nakakahawa iyon.  Little Fox!”
“Paano nga po pala nakakaabot sa Al-Khunn ang tawag gayong napakalayo?” tanong ni Ruben.
“May relay stations tayo sa Jubail at sa Hofuf,” paliwanag ni Brown.  “Subukan nating

tawagan si Mike Gaines.”  Inangat ni Brown ang mikropono ng radyo ni Ruben.  “Al-Khunn, this is
Brown Fox.  Come in, over.”

Sandaling tahimik bago bumalik ang boses ni Mike Gaines sa radyo.  “Brown Fox, Al-
Khunn.  Go.”

“Good morning, Mike.  How copy, over?”
“Loud and clear, Boss.  Hiya doin’ today, over?”
“Doin’ fine, Mike.  Wanna introduce you to a new player on the team.  His handle is

Little Fox, over.”
Inabot ni Brown ang mikropono kay Ruben.  “Magsalita ka,” sabi niya.
“Hello, Mr. Gaines,” nahihiyang sabi ni Ruben.
“Ruben!  Is that you, buddy?” napahalakhak si Gaines.  “You made it to the penthouse

after all.  Attaboy, kid!”
“Thank you, Sir.”
“No, kid.  You’re in the big league now.  You don’t say ‘hello’ and ‘Sir’ on the brick.

You use call signs and say ‘roger’ and ‘over’.  Copy, Little Fox?”
“Yes, Sir.  I mean, copy, over.”
“That’s my man!  Stay close to your radio.  I’ll be calling you always when I run into a

glitch here.  Al-Khunn out.”
Nakangiti si Brown.  “Different ball game, Ruben.  Pero wala akong dudang masasanay ka

rin.  Ang una kong gustong gawin mo ay pag-aralan ang paggamit nitong computer.  Nariyan sa
ibabaw ng mesa ang mga user’s manual.  Isang linggo siguro ang kakailanganin mo para matutunan
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nang husto iyan.  Take your time.  Kung mayroon kang hindi maunawaan, narito lang ako sa opisina
ko sa kabila.”

“Salamat po, Sir,” wika ni Ruben.
“At, Ruben — ?” pahabol ni Brown bago siya lumabas.
“Sir?”
“Relaks.  Huwag mong kalilimutang huminga paminsan-minsan.”

Í   Í   Í

Pinindot ni Ruben ang isang tiklado ng computer at ang planong ginuhit niya kanina ay
kusang nagkaroon ng hugis at naging isang gusali sa iskrin.  Sa kanyang pagkalibang, hindi niya
namalayang pumasok si Tony Brown.  Nagulat pa siya nang magsalita ang Amerikano.

“Ano’ng palagay mo sa bagong laruan mo?” tanong ni Brown.
“Kamangha-mangha po, Sir,” sagot ni Ruben.  “Kung manu-mano ko gagawin ang planong

ito, aabutin ako ng maraming araw.”
Sinipat ni Brown kung ano ang nasa iskrin.  “Nasa computer-aided design ka na pala.  Mabilis

ka talaga.  Sabi ko kanina’y linggo ang aabutin bago ka mahasa.  Pero wala pang maghapon ay nasa
CAD ka na.”

“Nakahawak po ako ng computer nuong ako’y nasa kolehiyo.  Pero isang semestre lang po.
At hindi po ganito ang pinag-aralan namin.  ‘Yung malaking makina po na sinusubuan ng mga punch
card.”

Nangiti si Brown.  “Lolo ng computer iyon.  Kakaunti na lang ang gumagamit noon sa mga
abanteng bansa.  Mabagal, magastos, limitado ang nagagawa.  Kailangang maging super-bilis ka sa
panahong ito.  Kundi’y mahuhuli ka sa kompetisyon.  Ikaw na rin ang maysabing kung manu-mano
ang ginamit mo sa paggawa niyan ay bibilang ka ng araw.  Ang mga kasangkapang tulad niyan ang
nagpapasya kung ang isang negosyo ay susulong o maiiwan.”

“Kaya po siguro napag-iiwanan ang mga negosyo sa Pilipinas.  Kahit po lolo ng computer
ay hindi pa laganap sa amin.”

“Halos isang taon din akong namalagi sa Pilipinas,” kuwento ni Brown.  “Nuong ako’y nasa
air force, nadestino ako sa Clark.  Doon ako nagtapos ng jungle survival training.  May espesyal
na lugar sa aking puso ang Pilipinas at ang mga Pilipino.  Dapat ay mayaman ang inyong bansa.
Masagana kayo sa likas na yaman.  At ang mga tao — katulad mo, p’wera bola — ay may pambihirang
talino, sipag, at kakayahan.”

Pumalakpak ang taynga ni Ruben sa huling sinabi ng kanyang amo.
“Bakit hindi kayo makaahon, kung gano’n?” patuloy ni Brown.  “Bakit kayo naunahan at

naiwan ng Hapon at ng Korea, halimbawa?  Nilampaso namin ang Hapon nuong Ikalawang Digmaan.
Sabi ng marami’y hindi na makakabangon ang Hapon.  Pero hindi lang muling bumangon kundi
lumipad pa!  At ang Korea?  Naroon ako nuong giyera.  Parang dinaanan ng salot ang Korea pagkatapos
ng giyera.  Sabi ko’y kawawa ang mga Koreano.  Walang pag-asa, walang magandang hinaharap,
walang-wala.  Pero tingnan mo kung gaano kayaman ang Korea ngayon!  Kaya pag naiisip ko ang
Pilipinas ngayon, naitatanong ko sa sarili, ‘Bakit?  Ano’ng nangyari?’”

“Dahil po siguro sobra ang pulitika sa amin?” ani Ruben.
“Kahit saan ay sobra ang pulitika,” sabi ni Brown.  “Kailangang magkaroon ng sirko upang

malibang ang mga tao.  Pero may uri ng pulitika na sa kabila ng ingay ay may natatapos na trabaho.
Mayroon namang hanggang porma lamang.”



82

“‘Yun pong huli ang mayroon kami,” wika ni Ruben.  “Idagdag pa po natin na mayroon
kaming pangulo na nakadukot ang kanyang kamay sa aming mga bulsa.  At tila walang balak na alisin
iyon.”

“Malaking problema nga ang presidente ninyo,” sang-ayon ni Brown.  “At dinaramdam kong
sabihin na may papel ang gobyerno ko sa pananatili niya sa puwesto.  Gayunpaman, tao lamang siya.
Sa malao’t-madali ay hukay din ang uuwian ng taong iyan.  Balita nga’y isang lamok na lang ang di
pa pumipirma para siya ay tumumba.  Ang tanong ay: Ano ang gagawin n’yo pag nawala na nga ang
inyong pangulo?  Ano’ng paghahanda ang ginagawa n’yo para kayo ay makabawi?”

“Mahirap pong sagutin, Sir,” tugon ni Ruben.  “Napakalayo na po ng pagkakaiwan namin.
Mukhang kailangan namin ng isang milagro para kami ay umabot sa kinalalagyan ng Hapon, o
Korea, o Taiwan, o Singapore.”

“Hindi kayo makakahabol.  Alam mo kung bakit?  Pag narating n’yo ang kinalalagyan ng
inyong hinahabol, nakaalis na ang naroroon at nakaakyat na sa mas mataas pa.  Hahabol na naman
kayo.  Lalayo na naman sila.  Ang kapalaran ng naiiwan ay kumain ng alikabok ng nauuna.  Narinig
mo na ba ang pangalang Alvin Toffler?”

“Hindi pa po, Sir,” sagot ni Ruben.
“Si Toffler ay isang manunulat.  Isang ekonomista at manunuri ng lipunan.  Ayon kay Toffler,

tatlong panahon ng pagbabago ang dumaan sa kasaysayan ng sangkatauhan.  Nagsimula ang mga
sinaunang tao — ang mga ninuno natin — sa pangangaso...sa pagtugis ng mga hayup sa parang.
Kung wala silang huli, wala rin silang pagkain.  Mahirap na buhay iyon.  Kalaunan, nadiskubre nila
ang pagtatanim...ang pagsasaka.  Natutunan ng tao ang paggamit ng araro, asarol, suyod, patubig.
Iyon ang unang pagbabago.  Dumating sa tao ang agrikultura.

“Sa pagitan ng ika-17 at ika-18 na siglo, isa pang bagong panahon ang nagsimula.  Nadaanan
mo marahil sa iyong pag-aaral ang tungkol sa Rebolusyong Industriyal?”

“Sa World History po, nuong ako’y nasa hayskul,” sagot ni Ruben.  “Sa Europa po nag-
umpisa, kung hindi ako nagkakamali.”

“Isang napakagandang panahon!” patuloy ni Brown.  “Sunod-sunod na mga imbensyon  ang
nilikha ng tao nuong Rebolusyong Industriyal.  Mga makina, mga sasakyan, mga bagong
pamamaraan...  Sa Europa nagsimula, tama ka, pero madaling kumalat sa Amerika at sa ilan pang
mga lugar.  Biglang nagbago ang anyo ng mga bansang ito.  Lumaganap ang mga pabrika.  Nasapawan
ang mga lupang-taniman.  Hindi na agrikultura ang naging mahalaga sa mga tao.  Iniwan nila ang
mga bukid at nagsiksikan sa kinaroroonan ng mga pabrika upang magtrabaho.

“Nagbago rin ang katayuan ng mga bansang ito.  Parang batu-balaning humigop ng pera ang
kanilang mga pabrika mula sa lahat ng sulok ng mundo.  May mga bansang sumakay sa alon ng
industriyalisasyon.  Iyon ang mga bansang yumaman — tulad ng Amerika, Ingglatera, Alemanya, at
Hapon.  May mga bansang hindi umabot o kusang nagpaiwan.  Iyon ang mga bansang nanatiling
mahirap.”

“Tulad po ng bayan ko?” tanong ni Ruben.
Napangiti na lamang si Brown.  “Hindi ko na kailangang sabihin.  Ikaw mismo ay aamin.

Nasa unang rebolusyon pa lamang ang bayan mo.  Umaasa pa rin kayo sa agrikultura bilang
pangunahing pagkakakitaan.  Maaaring sapat iyon nuong panahon ng ating mga ninuno, pero hindi
iyon sapat ngayon.  Tingnan mo ang paligid mo, Ruben.  Tuyong disyerto.  Kung ang pag-uusapan ay
agrikultura, pobreng-pobre itong Saudi Arabia.  Pero bakit sila ang mayaman?  Bakit ikaw ang
naninilbihan dito, at hindi ang mga Saudi ang dumadayo sa inyo?  Dahil mayroon silang binebenta
na hinahanap ng lahat ng tao.”
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“May pag-asa pa po kaya kami?”
“A, oo!” dali-daling tugon ni Brown.  “Hindi pa naman tapos ang laro.  Kasisimula pa lamang

ng ikatlo at pinakamagandang rebolusyon.  Isang palatandaan nito ay iyang nasa harap mo.”
Tiningnan ni Ruben ang iskrin na kaharap niya.  “Ang computer?”
Tumango si Brown.  “Tumpak,” wika niya.  “Malaking pagbabago ang nagaganap ngayon,

Ruben.  Nagsimula ito may limampung taon lamang ang nakakaraan.  Ang paligsahan ngayon ay
hindi tungkol sa paramihan ng inaaning tanim, o paramihan ng pabrika — kundi tungkol sa karunungan
at impormasyon.

“Lahat ng mga imbensyon nitong huling mga dekada — mga computer, fiber optics, laser,
at satellite communications — ay tungo sa pagpapalawak ng karunungan at pagpapabilis ng daloy
ng impormasyon.”

“Paano po pagkaka-kwartahan ang impormasyon?” tanong ni Ruben.  “Mahirap po yatang
malinawan.”

“Mahirap nga,” sang-ayon ni Brown, “dahil ang karunungan ay hindi nakikita, hindi
nahahawakan.  Di tulad ng isang sakong bigas, o isang bariles na langis, o isang kotseng bagong-
labas sa pabrika.  Pero tingnan mo, ha, Ruben?  Kahit mayroon kang pagkadami-dami ng mga
produktong ito, kung hindi mo naman alam kung saan sila ibebenta, ano ang kanilang saysay?
Naibenta mo nga, hindi mo naman alam kung saan gagamitin ang pera mo para kumita ng mas
malaki.  Mawawaldas lang kalaunan ang iyong yaman.

“Ngayon, ihalimbawa mo naman na ang bayan ko ay puro disyerto.  Walang tumutubong
tanim.  Walang likas na yaman.  Pero mayroon akong isang mahusay na computer at sapat na
impormasyon.  Kaya kong pagalawin sa mabilis na paraan ang produkto ng isang bansa at ilako ito
sa isa pang bansang nangangailangan.  Kikita ako ng malaki sa gagawin kong iyon nang walang
kapagud-pagod.  Iyon ang labanan ngayon, Ruben.  Hindi paramihan, kundi pabilisan!

“Tanong mo kanina, paano makakahabol ang Pilipinas sa mga katulad ng Hapon, Korea,
Taiwan, o Singapore?  Mali kayo kung iyon ang inyong pakay.  Hindi na kayo aabot sa karerang
iyon.  Humahabol kayo sa ikalawang rebolusyon na malapit nang magwakas.

“Sumakay na kayo sa ikatlong rebolusyon hangga’t maaga.  Kasisimula pa lamang ng
panibagong karera.  Oo nga’t naunang lumabas sa tarangkahan ang Amerika, ang Hapon, at ilan pa.
Pero mahaba pa ang tatakbuhin.  At kung ito ang pagbubuhusan ninyo ng lakas at oras, malaki ang
pag-asa na kayo ang mangunguna.”

“Wala pong nag-iisip ng ganyang mga bagay sa aming bayan,” wika ni Ruben.  “Ang tanging
laman po ng isip ng karamihan ay kung saan hahanap ng susunod na kakanin.”

“Mahirap talagang makita ang katotohanan kapag ang isang tao’y nasa loob ng kanyang lipunan
at napapaligiran ng kahirapan,” sagot ni Brown.  “Kailangang umalis muna siya at — kapag siya’y
nakalabas na — lingunin ang kanyang pinanggalingan mula sa malayo.”

Tiningnan ni Brown ang kanyang relo.  “Nabanggit rin lang natin ang ‘malayo’,” patuloy
niya, “paano ka uuwi ngayon?  Naiwan ka na tiyak ng bus mo habang nag-uusap tayo.”

Sinalo ni Ruben ang kanyang ulo.  “O, hindi,” ang tanging nasabi niya.
Ngumiti si Brown.  Dumukot siya ng susi sa kanyang bulsa at inabot ito kay Ruben.  “Relaks,”

sabi niya.  “May tatlo tayong mga pool car na nakaparada sa ibaba.  Tuwing gagabihin ka sa trabaho
at maiiwan ka ng bus pauwi, puwede mong gamitin ang isa sa mga kotse natin.

“At ewan ko lang kung nabanggit sa iyo ng Personnel — ngayong nasa senior position ka
na, puwede ka nang lumipat sa Al-Bilad.  Mayroon tayong mga bachelor apartment doon, kung
gusto mong magsolo.”
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Saglit munang nag-isip si Ruben bago sumagot.  “Salamat po, Sir,” sabi niya, “pero gusto ko
pa rin pong makasama ang mga kababayan ko.”

“Sa Homesick Hotel?”
“Opo, Sir.”
“Iyon talaga ang hula ko,” wika ni Brown, “na kahit saan ka makarating, hindi mo pa rin iiwan

ang mga kauri mo.”
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17.

KALAGITNAAN ng tag-araw ang kasabay ng Ramadan.  Matindi ang init, lalo na sa tanghali.
Sa aking buong buhay, hindi pa ako nakaranas ng ganito kainit, naisip ng tsuper na si Habib

Ali Hasan.  Kaya ni Habib ang init.  Nguni’t kapag pinagsama ang init at gutom, ibang usapan na
iyon.  Kahit ang isang matibay na Badu — na sinilang at lumaki sa gitna ng disyerto, tulad ni Habib
— ay tumatamlay.

Nasa ikatlong linggo na siya ng pag-aayuno ngayong Ramadan.  Pinagpayuhan siya ng kanyang
doktor na ipagpaliban na ang pag-aayuno.  “Hindi ka na bata, Abu,” sabi ng doktor.  “Delikado ang
iyong puso.  Makakasama na sa iyo ang magpuyat at magpakagutom.  Mauunawaan na marahil ng
Diyos kung hindi ka mag-aayuno ngayong taon.”

Hindi iyon pinansin hi Habib.  Ang isang mabuting Muslim ay nag-aayuno sa kabuuan ng
Ramadan, iyon ang kanyang paniniwala.  Gayunpaman, alam niyang tama ang doktor.  Nadarama na
rin niya ang epekto ng maraming taon.  Madali na siyang panghinaan, di tulad ng dati.  Marahil,
naisip niya, kung hihiga ako at saglit na iidlip, mawawala ang aking pagkahilo at lilipas ang aking
gutom.

A, kumilos sana nang kahit bahagya ang hangin.  Naalala niyang sa dating opisina ng pinalayas
na si Kamal, may nakita siyang isang maliit na bentilador na pang-mesa.  Kinuha niya iyon.  Hubad
ang dulo ng kawad ng bentilador.  Walang plug.  Hindi problema, wika ni Habib.  Ikakabit ko nang
rekta sa kuntador, tulad ng nakikita kong ginagawa ng mga mekanikong Pilipino kung minsan.

Iyon nga ang ginawa niya.  Sa isang kubli at tahimik na sulok ng talyer, naglatag siya ng ilang
pinadapang kartong kahon at doon nahiga.  Nag-aagaw-tulog na siya nang naulinigan niya ang isang
pamilyar na tinig.

“Habib?  Ween inta, Habib?”
Tinig ng kaibigan niyang si Ruben.  Dali-dali siyang bumangon.
“As-salaam alaikum, ya mudir,” bati niya kay Ruben.
“W’alaikum as-salaam, ya sayeedi,” ganti ni Ruben.  “Ramadan karim.  Ginising ba kita?

Hindi ko sinasadya, Habib.”
“Oras naman talaga ng trabaho,” sagot ng Arabo.  “Hindi ako dapat natutulog.  Kumusta ang

bago mong gawain?”
“Mabuti naman, Habib.”
“Natutuwa ako at napasyal ka.  Kahit mataas ka na, hindi mo pa rin nakakalimutan ang mga

dati mong kasama dito.”
“Hindi naman ako napakataas, Habib.  Hinanap kita nuong huling araw ko dito sa talyer,

pero wala ka pa noon.  Itatanong ko sana kung gusto mo pang ipagpatuloy ang pag-aaral mo ng
Inggles?”

“Aba, oo, s’yempre!” wika ni Habib.  “Salamat sa pagmamalasakit mo.”
“Tuwing tanghali, gaya ng dati?” mungkahi ni Ruben.
“P’wede mo bang iwan ang trabaho mo sa tanghali?”
“May isang oras akong libre para kumain ng tanghalian, tulad ng dati.”
“Tuwing tanghali, kung gayon, inshallah.  Pero pagkalipas na ng Ramadan natin ipagpatuloy,

kung papayag ka.”
“Habib, ayos ba ang pakiramdam mo?  Mukhang maputla at nangangayayat ka.”
Ngumiti si Habib.  “Nabawasan ako ng timbang sa pag-aayuno, totoo.  Pero nadagdagan
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naman ako dito...sa kaluluwa.”
“Kailangan ko nang bumalik sa opisina, Habib,” paalam ni Ruben.  “Dinaramdam ko uli

kung nagambala ang pamamahinga mo.”
“Hindi mo ako ginambala.  Hintay ka’t papatayin ko lang itong bentilador.  Sasama ako sa

iyo para makita ko ang bagong opisina mo.”
Parang hilong humakbang si Habib.  Umekis ang kanyang paa.  Susundan sana siya ni Ruben

upang tulungan, nguni’t huli na.  Tumumbang pasubsob si Habib.  Dali-dali niyang tinaas ang kanyang
mga kamay upang tumukod, nguni’t ang nakapitan niya’y ang buhay na terminal ng bukas na kuntador.
Kasabay ng biglang kislap at tadyak ng kuryente, namaitsang papalayo si Habib.

“Habib!” sigaw ni Ruben.  Tinakbo niya ang walang-malay na kaibigan.  Amoy na amoy ang
sunog na balat.  Nilapit niya ang mukha niya sa ilong ng tsuper.  Wala siyang mabakas na hininga.

Naglapitan ang iba pang mga mekaniko na nakarinig sa putok ng kuryente at sa kanyang
sigaw.  Si Oscar ang agad niyang nakita.  “Nakuryente!  Kumuha kayo ng sasakyan para maisugod sa
ospital!  Dali!”  Patakbong sumunod ang inutusan.

Hindi aabot, naisip ni Ruben.  Alam niyang ilang saglit lamang na maaaring gutumin sa
hangin ang utak bago ito tuluyang mapinsala.  Nakapagsanay siya sa mouth-to-mouth resuscita-
tion nuong siya’y nag-ROTC.  Hindi niya tiyak kung alam pa niya, nguni’t kailangang subukan niya.

Inangat niya nang bahagya ang ibaba ng batok ni Habib.  Binuka niya ang bibig ng kaibigan,
sabay pisil sa ilong nito.  Huminga siya nang malalim, dinikit ang bibig niya sa bibig ni Habib, at
malakas na nilabas ang hangin niya dito.  Walang reaksyon.  Isa pang hingang malalim, isa pa uling
malakas na ihip sa loob ng bibig ng biktima.  Saglit at biglang kumisig ang katawan ni Habib.  Para
siyang nalulunod na suminghap ng hangin.  Nakahuli ng hininga, nabitawan, nahuli uli.  Ilang sandali
pa’y muli na siyang humihinga nang kusa.  Hirap at kapos  pa, subali’t humihinga.

Naiiyak na nangingiting binalingan ni Ruben ang mga nanonood sa paligid.  “Mabubuhay
siya,” sabi niya.

Napasigaw sa tuwa ang mga naroroon.  “Allahu akbar!” wika ng ilang Muslim.  “Dakila ang
Diyos!”  Nagpalakpakan ang ilan.

Nagsitabi sila nang marinig ang sunod-sunod na busina ng sasakyang kinuha ni Oscar.  “Sa
Almana Hospital!” sabi ni Oscar, habang patakbong nilapitan si Ruben upang umalalay.  “Iyon ang
pinakamalapit!”
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18.

TAHIMIK NA PUMASOK si Ruben sa silid ng ospital upang huwag magambala ang natutulog
na si Habib.  Dahan-dahan niyang nilapag ang dala niyang basket ng mga prutas sa mesang katabi ng
higaan.

Tatlong araw na ang nakakalipas matapos ang aksidente.  Maliban sa bendang nakabalot sa
magkabilang kamay, at tapal sa ulong nasugatan nang bumagsak siya sa semento, tila walang gaanong
pinsala si Habib.

Dumilat ang mga mata ng Arabo.  Kaagad siyang ngumiti nang makilala si Ruben.
“Masaa al-khir, Abu,” magalang na bati ni Ruben.
“Masaa an-nur,” ang sagot.
“Kumusta ka, Habib?”
“Mabuti.  Kasama pa ng mga buhay, salamat sa iyo.”
Ginala ni Ruben ang kanyang paningin sa paligid.  “Magandang kuwarto ito,” aniya.  “Kanino

galing ang mga bulaklak?”
“Sa ilang mga kakilala at kaibigan,” sagot ni Habib.
“Dinalhan kita ng pampalusog na pagkain.  Huwag mong sabihing nag-aayuno ka pa rin?”
“Hindi na.  Babawi na lang ako sa ibang araw, pag magaling na ako.  Mukhang masarap ‘yang

mga dala mo.  Pero paano ko makakain ?”  Tinaas niya ang mga kamay niyang pansamantalang
walang silbi.

“Paano ka nakakakain?” usisa ni Ruben.
“May pumupunta ditong nars.  Pilipina rin.  Siya ang nagpapakain sa akin.  Ano’ng oras na?”
“Halos alas-sais na.”
“Maya-maya lang ay narito na iyon.  Makikita mo.”
Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Habib, bumukas nga ang pinto at pumasok ang isang nars

na may dalang bandehado ng pagkain.
“Masaa al-khir, Baba,” masaya niyang bati kay Habib.
“Masaa an-nur, ya binti,” ganti ni Habib.
“Gusto mo nang maghapunan?”
“Oo, pero gusto ko munang ipakilala sa iyo itong aking kaibigan.  Ito ang taong nagligtas sa

aking buhay.”
Tumingin ang nars kay Ruben at ngumiti.  “Kabayan,” bati niya.
“Ruben.”
“Maraming kuwento si Mr. Habib tungkol sa iyo.  Isa kang bayani kung ilarawan niya.”
Natawa si Ruben.  “Sobra iyon!  Nagkataon lang na nasa tamang lugar ako sa tamang

pagkakataon.  Hindi ako bayani, Miss — ?”  Tiningnan niya ang name tag sa uniporme.  “Carreon.
Ano ang M?”

“Mariel.”  Binalingan muli ng nars si Habib.  “Tayyib, Baba.  Yahla.  Masarap ito.
Uumpisahan natin sa sopas na may manok at kabute.  Susundan natin ng apple pie.  At para sa
himagas, jello na may mga prutas.”

Pinanood ni Ruben si Mariel habang sinusubuan ang pasyente.  Maganda siya, bulong ni
Ruben sa sarili.  Mahaba tiyak ang buhok kung tatanggalin sa pagkakapusod.  Mestisahin.  Hanggang
taynga niya nang magkatabi sila kanina.

“Isang subo pa, sige na,” wika ni Mariel kay Habib.  Malambing siya kung magsalita.  Kung
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ako’y may dinaramdam, naisip ni Ruben, ganitong tinig ang nais kong marinig upang ako’y agad na
gumaling.  “Masarap, di ba?...Uy, malapit nang maubos.  Mas marami kang nakain ngayon kaysa
kahapon.  Bumabalik na ang gana mo sa pagkain.”

“Mariel, excuse me,” singit ni Ruben.  “P’wedeng ako naman?”
Tumaas ang kilay ng nars.  “Gusto mo ring subuan?”
“Hindi,” natatawang sagot ni Ruben.  “Ako naman ang magsusubo sa kanya.”
Inabot ni Mariel sa kanya ang pagkain.  Sinamantala iyon ni Ruben upang suriin ang mga

kamay ng babae.  Walang singsing.
“Okey, Habib,” wika niya, “kailangang ipakita natin kay Mariel na kaya nating ubusin ang

dala niyang pagkain.”
“Ang taong ito’y may mahalagang posisyon sa aming kumpanya,” sabi ni Habib kay Mariel.

“Pero heto siya’t nag-aalaga ng isang matandang inutil.”
“Tumahimik ka, Habib,” awat ni Ruben.  “Baka mahirinan ka ng manok.”
“Iiwan ko na kayong dalawa,” wika ni Mariel.  “Ipakukuha ko na lang mamaya ang pinagkanan.

Paalam, Baba.”
“Maganda ang isang iyon,” sabi ni Habib nang nakalabas na si Mariel.
“Oo nga,” sang-ayon ni Ruben.
“Mabait siya at magiliw.”
“Tila nga.”
“Wala pa siyang asawa.”
“Napansin ko rin iyon.”
“Katulad mo.”
“Ano’ng gusto mong palitawin, Habib?”
“Maaaring siya ang tamang babae para sa iyo.”
“Pero ako naman kaya ang tamang lalaki para sa kanya?”
“Kung naging anak ko siya, magiging karangalan ko na ang mapangasawa niya ay isang tulad

mo.”
“May mga anak ka, Habib?”
Napabuntong-hininga ang Arabo.  “Hindi minarapat ng Diyos na magkaroon ako ng supling.

Walang buhay ang aking unang anak nang isilang.  Pati ang asawa ko’y hindi nakaligtas sa panganganak
na iyon.  Binawian din siya ng buhay.”

“Kinalulungkot ko, Habib.”
“Nasa kamay ng Diyos ang lahat.”
“Hindi mo na naisip na mag-asawa muli?”
“Nilubos ng aking asawa ang aking kaligayahan.  Bakit ako maghahanap ng iba pa?”
“Isang napakabuti at mapagmahal na babae marahil ang asawa mo.”
“Walang kapantay,” tugon ni Habib.
“Sana ay makakita ako ng ganoon.”
Kinindatan siya ni Habib.  “Bakit hindi mo subukan ‘yung narito kanina?”

Í   Í   Í

Matagal din munang nagkuwentuhan sina Ruben at Habib bago pinasya ni Ruben na
magpaalam upang makapagpahinga ang kaibigan.  Nadaanan niya sa nurses’ station si Mariel.

“Salamat sa pag-aasikaso mo sa kaibigan ko,” sabi ni Ruben.
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Ngumiti ang dalaga.  “Trabaho ko iyon.  Isa pa, kailangan talagang bigyan ng espesyal na
atensyon ang kaibigan mo.  Mukhang marami siyang kilalang matataas na tao.”

“Ano’ng gusto mong sabihin?”
“‘Yung mga bulaklak sa silid niya, alam mo kung saan galing?”
“Sa mga kakilala at kaibigan daw niya.”
“Mayroong galing sa Gobernador ng Eastern Province,” sabi ni Mariel.  “‘Yung isang bokey

naman ay bigay ng Meyor ng Al-Khobar.  Mayroon ring padala ang Chief of Police ng Al-Khobar,
at ang Direktor ng ARAMCO.  Kagabi ay narito ang Gobernador.  May kasamang doktor na diumano’y
private physician ng royal family, galing pa sa Jeddah.  Ineksamen uli si Mr. Habib at nagbilin sa
direktor nitong ospital namin kung ano ang mga dapat pang gawin.  Ano ba siya?  Kamag-anak ng
hari?”

Naalala ni Ruben ang sinabi ni Oscar tungkol kay Habib nuong siya’y bagong-dating.  Balita’y
dating bodyguard ng hari si Habib.  May hinala pa ngang dati siyang taga-pugot ng ulo ng mga
kriminal.  “Mayroon yata siyang nagawang serbisyo sa pamilya ng hari nuong araw,” ang tanging
naisagot niya.  “Kung hindi ako makakabisita bukas, puwede kayang tawagan na lang kita at kumustahin
ang lagay niya?”

“Bakit hindi?”
“Ano’ng magandang oras para tawagan ka?”
“Alas-tres ng hapon hanggang alas-onse ng gabi ang shift ko,” sabi ni Mariel.
“Salamat,” sabi ni Ruben.  “Goodnight, Mariel.”
“Goodnight,” ganti naman ng nars.
Mukhang mabait, wika ni Mariel sa sarili nang malayo na si Ruben.  May hitsura, hindi

maporma at walang suot na singsing sa daliri.

Í   Í   Í

Isang linggo pa ang itinigil ni Habib sa ospital.  Sa buong panahong iyon, tuwing ikalawang
araw ay binibisita siya ni Ruben.  Tiniyak ni Ruben na naroon siya sa oras na inaakala niyang papasok
sa silid ni Habib si Mariel upang magpainom ng gamot o magpakain ng hapunan.  Sa mga araw na
hindi siya makarating, tumetelopono siya kay Mariel.  Sa mga maigsi nilang pag-uusap ay nakapag-
singit siya ng ilang mga personal tanong.  Tuloy ay napag-alaman niya ang ilang mga payak na bagay
tungkol sa dalaga.  Tubong-Malolos, Bulakan si Mariel.  Bunso sa tatlong magkakapatid.  Sa UST
nagtapos ng nursing.  Nagtrabaho muna sa Cardinal Santos Hospital bago pinasyang subukang
mangibang-bayan.  Ayaw ipagtapat ang kanyang edad.  Nang sabihin ni Ruben na siya’y beinte-sais
anyos, ang tanging nasabi’y mas bata siya kay Ruben.

Muling tumawag sa ospital si Ruben nang makalabas na si Habib.  “Wala na rito ang kaibigan
mo,” sabi ni Mariel.  “Na-discharge na kanina.  Hindi mo ba alam?”

“Alam ko,” sagot ni Ruben.  “Ikaw ang kukumustahin ko kaya ako tumawag.”
“Ako?  Wala naman akong sakit.”
“Hindi naman maysakit lang ang kinukumusta.  Marami ka bang ginagawa?”
“Medyo.  Ilang minuto pa’y magpapainom ako ng gamot sa isang pasyente sa dulo ng pasilyo.”
“Hindi tayo puwedeng mag-usap nang matagal dito sa telepono, kung gayon?”
“Tama ka, hindi nga.  Nahaharang natin ang ibang mga tawag na maaaring mas mahalaga.”
“Paano ba tayo makakapag-usap nang mas matagal?  Posible kayang dalawin kita sa

tinutuluyan mo?”
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“Bawal sa amin ang tumanggap ng bisitang lalaki.”
“Puwede kaya kitang anyayahang kumain sa labas minsan?”
“Gusto mong hulihin tayo ng mutawa?”
“Oo nga pala,” sang-ayon ni Ruben.  “Hindi nga pala puwede.”  Mutawa ang tawag sa mga

panatikong relihiyoso na istriktong nagpapatupad ng mga alituntunin ng Islam sa Kaharian.  Kabilang
sa pinatutupad nila ay ang hindi pagsasama sa publiko ng mga lalaki at babae, maliban sa mga mag-
asawa at magkamag-anak.

“Kailangan ko nang magtrabaho,” wika ni Mariel.
“Hintay!  Paano kita masusulatan?  Mayroon ka bang fax...o walkie-talkie na puwede kong

kontakin?  O baka kailangan ko ring magpa-ospital para malapit sa iyo?”
Napahagikhik si Mariel.  “Mukhang desperado ka na?” aniya.
“Gusto ko lang makilala ka nang mas mabuti.”
“Kilala mo na ako.  Ako ang wala pang ideya tungkol sa iyo.”
“‘Kita mo na?” sabi ni Ruben.
“Biyernes, alas-diyes ng umaga, sa Safeway Supermarket.”
“Ano’ng mayroon doon sa Biyernes?”
“Off ako noon.  Doon ako magsa-shopping sa Safeway.  Nakasuot ako ng itim na belo at

abaya.”
“Niloloko mo ako.  Lahat ng babae dito’y nakabelo at naka-abaya.  Paano kita makikilala at

paano tayo makakapag-usap?”
“Ikaw ang nakikipag-date.  Ikaw ang umisip ng paraan.”
“Sa hanay ng mga baby food.  Alam mo na...Pablum, Gerbers.  Kakaunti ang nagagawi

doon.  Puwede ba tayong magkita doon?”
“Titingnan ko.  Kailangan ko na talagang ibaba itong telepono.”
“Okey,” sabi ni Ruben.  “Hanggang Biyernes.”
“ Inshallah,” sagot ni Mariel.
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19.

SI OSCAR ANG UNANG nakakita sa coaster na sinasakyan ng mga nars ng Almana Hospi-
tal nang pumasok ito sa bakuran ng Safeway Supermarket.  “Heto na sila, Sadik,” sabi niya kay
Ruben.  May kalahating oras ding naghintay ang magkaibigan sa labas ng pamilihan.  Pumarada ang
sasakyan at nagsibaba ang may sampu o isang dosenang Pilipinang pasahero nito.  Ang ilan ay
namukhaan ni Ruben na nakita na niya sa ospital.  Halos huling bumaba si Mariel.  Tuluy-tuloy
siyang pumasok sa Safeway kasabay ng kanyang mga kasamahan.

Ilang sandali munang nagpaiwan sina Ruben at Oscar bago sila sumunod sa loob.  Sa in-
fants’ section nga nagpunta si Mariel, tulad ng usapan.  May kasama siyang isa pang babae.  Dahan-
dahan silang nilapitan ni Ruben.  Naiwan si Oscar sa dulo ng pasilyo.  Kunwari’y tumitingin ng mga
de-latang gatas ng bata sina Mariel.  Umehem si Ruben.

“May ubo ka?” tanong ni Mariel.  Hindi pa rin siya tumitingin nang deretsahan kay Ruben.
Pilit na pinigilan ng kasama niya ang pagtawa.  “Si Offie, kasama ko sa kuwarto.”

“Hello, Ruben,” marahang bati ng kasama.
“Hi, Offie.”
“Dito lang kayong dalawa,” sabi ni Offie.  “Doon ako sa mga lampin.”
“‘Yung Pampers, mahusay,” payo ni Ruben.  “Iyon ang gamit ko.”
Yumuyugyog ang mga balikat ni Offie sa tahimik na pagtawa nang lumayo sa kanila.
“Sino ‘yung nakatayo sa kabilang dulo?” tanong ni Mariel.
“Si Oscar.  Kasama ko naman sa kuwarto.  Sigurado ka bang ganito nag-umpisa sina Vi at

Edu?”
“Hindi sinabi sa akin ni Mr. Habib na kwela ka rin pala,” sabi ng dalaga.
“Nangangapa ako ng puwede nating pag-usapan.  Matatagalan ba kayo dito?”
“Kalahating oras lang.”
“Tuwing Biyernes lang ang biyahe ng shopping bus ninyo?”
Tumango si Mariel.
“Kalahating oras lang pala tuwing linggo kita puwedeng tiyempuhan.  Baka abutin tayo ng

isang taon bago ko matuklasan kung ano ang paborito mong kulay.”
“Sumasayaw ka ba?” tanong ni Mariel.
Ngumiti si Ruben.  “Hindi yata puwede dito.  Wala akong nakikitang ibang sumasayaw.”
“Sumasayaw ka ba?” sabi ulit ng dalaga.  “Mga folk dances, ang gusto kong sabihin.”
“Nuong nasa grade school ako, nakasali ako sa tinikling.”
“Mabuti.  Puwede na ‘yon.”
“Puwede na alin?” usisa ni Ruben.
“Makikita mo.  Isa sa mga araw na ito, baka may tumawag sa iyo sa telepono.”
“Sino?  Kaylan?”
“Basta,” sagot ni Mariel.  “Maghintay ka na lang.”  Nilapitan niya si Offie at kinayag ito.
“Iyon na?” sabi ni Ruben.  “Tapos na ang date natin?”
“Mamimili pa kami ng mga gamit namin,” ani Mariel.  “Hanggang sa muli.”
Tumigil sandali ang magkaibigang babae nang madaan sa kinaroroonan ni Oscar, na kunwari’y

sumusuri sa ilang laruang pakalog.
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“Singilin mo ‘yung kaibigan mo, Oscar,” payo ni Mariel.  “Ginagawa kang bantay.”
“Talaga,” sabi ni Oscar.  “Pero tagalan n’yo sa susunod, para sulit.  Por ora ang bayad sa

akin.”

Í   Í   Í

Nirerepaso ni Ruben ang ilang teknikal na dokumentong bagong-galing sa Amerika nang
tumunog ang kanyang telepono.  “Al-Jamil Brown,” wika niya.  “Moreno speaking.”

“Ruben Moreno?”  Tinig ng isang Pilipino ang nasa kabilang linya.
“Ito nga.”
“Si Dennis Dua ito ng Northrop.”
“Oo?”  Northrop?  Inisip ni Ruben kung saan niya iyon narinig.  May kinalaman yata sa mga

eroplano.
“Binigay sa akin ni Mariel ang pangalan mo.”
“A, oo.”
“Hiniling ng mga amo kong Amerikano na magdaos kami ng isang Fiesta Pilipino sa

Hunyo...kasabay ba ng Independence Day natin?  Naghahanap ako ng mga sasayaw ng ilang folk
dances.  Interesado ka ba?”

“Kasali ba si Mariel?”
“S’yempre.  Kasali ka raw sa tinikling nuong araw, sabi ni Mariel?”
“Matagal na iyon.  Grade Six lang yata ako noon.”
“Para namang bisikleta iyan,” sabi ni Dennis.  “Pag natuto kang manimbang, hindi mo na

makakalimutan.”
“Sige, call ako.”
“Sisimulan natin ang ensayo bukas.  Libre ka na ba nang alas-sais ng gabi?”
“Puwede na ako noon,” sagot ni Ruben.
“Saan kita puwedeng sunduin?  Sa opisina n’yo?”
“Oo.  Alam mo ba kung saan ang opisina namin?”
“Malapit sa Almana, di ba?”
“Tama.”
“Magkita na lang tayo bukas, kung gano’n.  ‘Bye.”
“Okey.”  Binaba ni Ruben ang telepono.  Mabuti hindi tinanong kung ano ang papel ko noon

sa tinikling, wika niya sa sarili.  Taga-untog lang siya noon ng kawayan.
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20.

SAGLIT LAMANG naghintay si Ruben sa harap ng gusali ng Al-Jamil Brown.  Eksaktong
alas-sais, isang asul na kotse ang huminto sa kanyang tapat.  Lalaki ang nagmamaneho at may
kasamang babae.

“Ruben?” tawag ng lalaki.
“Dennis?” tugon niya.
“Sakay na,” yaya ni Dennis.  “May susunduin pa tayong iba.”
Sumakay si Ruben sa hulihan ng kotse.
“Misis ko, si Malyn,” pakilala ni Dennis nang tumatakbo na muli ang sasakyan.
“Hello, Ruben,” bati ng babae.  May edad na silang mag-asawa, nguni’t hindi naman katandaan.

Nasa linyang kuwarenta siguro, hula ni Ruben.  “Tama si Mariel sa pagkakakuwento tungkol sa
iyo.”

“Ano ba ang pagkakakuwento sa inyo?”
“Pormang maginoo ka daw.”
Natawa doon si Ruben.  “Paano kaya niya nalaman iyon?  Apurahan kami kung mag-usap

palagi.”
“May paraan kaming mga babae,” sabi ni Malyn.  “Wala pang diyes minutos tayong nag-

uusap, pero gayundin ang impresyon ko sa iyo.”
“Kaanu-ano n’yo si Mariel?” tanong ni Ruben, upang baguhin ang paksa.
“Estudyante ko siya noon sa UST,” paliwanag ni Malyn.  “Nagturo ako doon ng PE —  folk

dancing at jazz dancing ba — bago ko sinundan dito sa Saudi itong asawa ko.  Akalain mong nag-
Saudi din pala kalaunan iyang si Mariel.  Hinanap ako ka’gad.  Tuwing weekend at wala siyang duty
sa ospital, sinusundo namin at doon pinatutuloy sa bahay.”

“May solo kayong bahay dito, kung gayon?” sabi ni Ruben.
“Isang porta-cabin sa loob ng compound ng Northrop,” ani Dennis.  “Al-Dossary Village,

kung tawagin.”
“Puro Pinoy ang nakatira doon?”
“Halu-halo.  May Pinoy, may Kano, may Brit...marami pa.  Alam nilang bongga kung

magdiwang ng Araw ng Kalayaan ang mga Pinoy, kaya nakiusap na magdaos tayo ng pista sa loob ng
compound na puwede nilang salihan.  Sagot ng kumpanya ang gastos sa pagkain, sa dekorasyon, sa
isusuot ng mga sasayaw...lahat.  Si Malyn ang magiging choreographer.”

“Ang negosyo dito ng Northrop ay — ?”
“Ang Northrop ang nagbenta ng mga F-5 fighter planes sa Saudi Air Force.  Ang Northrop

din ang nagtuturo sa mga mekaniko nila kung paano kumpunihin ang mga eroplanong iyon.”
“Kunektado sa eroplano ang trabaho mo, gayon ba?”
“Ako?” sabi ni Dennis.  “Mababa lang ang puwesto ko dito.  Taga-tapon lang ng basura.”
Kinurot siya ng asawa.  “Niloloko ka lang, Ruben,” wika ni Malyn.  “Communications

engineer siya.”
Tumigil ang kotse sa tapat ng isang may-kalakihan ding gusali.  “Alam mo kung ano ito?”

tanong ni Dennis kay Ruben.
“Hindi.”
“Ito ang lugar na gusto mong puntahan, pero hindi maaari.  Dito nakatira ang mga nars ng

Almana Hospital.  Dito nakatira ang Julieta ni Romeo.”
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Bumaba nang kotse si Malyn.  “Dito lang kayong dalawa,” wika niya.  “Susunduin ko si
Julieta.”

“P’wede kaya akong sumama?” tanong ni Ruben.
“Hindi puwede,” sagot ni Malyn.  “Hindi papayagan si Mariel kung makikitang may kasamang

lalaki.”
“Pabayaan mo na lang si Malyn,” sabi ni Dennis.  “Maghintay na lang tayo dito.  Bakit hindi

ka lumipat dito sa harapan para diyan sila sumakay mamaya?”
“May ipagtatapat ako sa iyo, Dennis,” ani Ruben nang nakapuwesto na siya.  “Hindi ako

talaga kahusayang sumayaw.”
“Akala mo ba’y marunong akong sumayaw nuong pinopormahan ko si Malyn?” sagot ni

Dennis.  “Parehong kaliwa ang paa ko.  Ano’ng magagawa ko?  Nasa dance troupe ng kolehiyo
noon si Malyn.  Napilitan akong mag-aral sumayaw para mapalapit sa kanya.  Puwede ka pang
umatras, pero ito ang masasabi ko sa iyo: Hindi ka makaka-iskor kung sa Safeway lang kayo magkikita
ng nililigawan mo.”

Nang muling lumabas nang gusali si Malyn, kasama na niya si Mariel.  “Palagay ko’y
magkakilala na kayong dalawa?” sabi ni Malyn.

“Good evening, Mariel,” bati ni Ruben.
“Hello.”
“Alam ko na kung saang bahagi ng programa ko kayo ilalagay,” sabi ni Dennis.  “Kayo ang

magiging magkapareha sa Pandanggo sa Ilaw.”
“Ay, maganda iyon!” wika ni Malyn.
“Iyon ba ‘yung may nakapatong na basong may ilaw sa ulo at kamay?” tanong ni Mariel.
“Oo,” sabi ni Malyn.  “Iyon ang number namin ni Dennis nuong nasa dance troupe kami.

Lagi siyang nahuhulugan ng ilaw nuong umpisa.  Panay ang pulot sa lupa.”
“Gimik ko lang ‘yon,” paliwanag ni Dennis.  “Gusto ko lang makita sa malapitan ang binti

mo.”
“Ano sa palagay mo, Ruben?” tanong ni Malyn.  “Kaya mo ba?”
“Si Mariel naman ang magiging star ng sayaw, di ba?” ani Ruben.  “Taga-alalay lang ang

papel ko.  Hindi naman siguro mahirap ang umalalay.”
“Sagot talaga ng nanliligaw, Mommy,” natatawang sabi ni Dennis.
“Tigilan mo, Daddy,” awat ni Malyn.  “Namumula itong isa dito.”
Sinulyapan ni Ruben si Mariel.  Maganda siya talaga, kahit napapahiya.

Í   Í   Í

“Pasensya muna kayo,” sabi ni Dennis sa mga nakapaligid sa kanya.  “Siksikan muna tayo
dito sa aming sala.  Kalaunan, doon na tayo mag-eensayo sa aming awditoryum.  Masisira kasi ang
sorpresa kung makikita agad ng mga tao ang gagawin natin.”

May dalawampu rin marahil silang nakatipon sa loob ng bahay ng mag-asawang Dua.  Ang
ilan ay mga kapwa-Pilipinong kasamahan ni Dennis sa Northrop, ang iba’y galing sa ARAMCO,
ang iba’y sa SCECO, at ang mga babae’y mga nars na hugot sa iba’t-ibang mga ospital sa paligid.
Napailing si Ruben nang naisip niyang tuwing mag-eensayo sila tulad ngayon, ilang ospital din ang
lilibutin nina Dennis at Malyn upang ipagpaalam ang mga babaeng mananayaw.

Balak ni Dennis na simulan ang programa sa masayang bilang ng Maglalatik, susundan ng
Itik-Itik , bago pumasok ang Pandanggo sa Ilaw.  Ang susunod na bahagi’y kabibilangan ng Tinikling,
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La Jota Moncadeña, dalawa o tatlo pang masisiglang bilang, bago wakasan ng isang pormal na
kotilyon.

Habang hinihintay nina Ruben at Mariel ang kanilang bilang, sumabay sila sa mga kasamahan
nilang nagsasalu-salo sa ilang mga kakanin at inuming nakahain sa kusina.

“Ninenerbyos ako,” inamin ni Ruben kay Mariel.  “Hindi ako sanay na humarap sa maraming
tao.”

“Hindi ba’t titser ka dati?” sabi ng dalaga.  “Maraming estudyante rin ang kaharap mo noon
araw-araw, di ba?  Huwag mong sabihing ninenerbyos ka rin pag nagtuturo ka.”

“Iba iyon.  Tinutuon ko ang isip ko sa aralin pag nasa klase ko.  Hindi naman ako ang hanap
ng mga estudyante kundi ang araling ibibigay ko.”

“Ituon mo rin ang isip mo sa akin,” wika ni Mariel.  “Kunwari tayong dalawa lang, walang
ibang taong nasa paligid natin.  Ikaw at ako lang, at nag-uusap tayo sa sayaw.”

Ngumiti si Ruben.  “Hindi mahirap gawin iyon,” aniya.
Nahalata ni Mariel na iba ang napakahulugan ni Ruben sa kanyang sinabi.  Muling umakyat

ang dugo sa kanyang mga pisngi at umiwas siya ng tingin sa binata.
“Pandanggo sa Ilaw!” tawag ni Dennis.  “Mariel, Ruben, dito sa sala, please!  Kayo ang

susunod!”
“Baso lang muna, walang ilaw,” sabi ni Malyn nang nakapuwesto na ang dalawa.  “Pag-

aaralan muna natin ang mga hakbang at puwesto ng kamay.”
“Piece of cake, Ruben,” wika ni Dennis mula sa isang tabi.
“Bibigyan natin ng kaunting ‘palabok’ ang ordinaryong Pandanggo,” patuloy ni Malyn.

“Ruben, gagawa ka rito ng kaunting acrobatic...kaunting bali ng katawan.”
“Oh-oh,” sabi ni Dennis.
“Bale, gusto mong pahangain dito ang babaeng nililigawan mo,” paliwanag ni Malyn.  “Kung

simpleng indayog at kumpas lang ang gagawin mo, ano iyon?  Kailangang ipakita mo sa kanya na
kahit magkandapili-pilipit ka, hindi mahuhulog ang dala mong ilaw.  Ako kunwari ang lalaki.  Panoorin
mo, ha?”

Nagsubo ng tape si Dennis sa katabing stereo.  Sa tugtugin ng koro at rondalya ay pinamalas
ni Malyn ang mga kilos na gusto niyang gawin ni Ruben.  Naroong magkrus ang kanyang mga
kamay, naroong bumaba siya sa sahig, iunat ang kanyang mga paa, at paikut-ikutin ang mga baso sa
paligid ng kanyang katawan.  Sa kabila ng lahat ng mga maneobrang ito, walang nalaglag alinman sa
mga basong kung ilang beses nagpalit-palit ng puwesto.

“Sigurado ka bang ganito nagligawan ang mga lolo’t lola natin?” tanong ni Ruben nang
matapos ang demonstrasyon ni Malyn.  Nagtawanan ang mga nasa paligid.

“Ikaw naman ang sumubok,” sabi ni Malyn.  “Sundan mo ako.  Wala munang tugtog.  By the
number.”

Madali namang nasundan ni Ruben si Malyn, subali’t sa huling ikot, natapos siyang nakaharap
sa kaliwa, samantalang si Malyn ay sa kabila.

“Kailangang magkaharap kayo ng babae sa wakas, hindi magkatalikod,” puna ni Dennis.
“Kung hahalikan ka niyan, batok mo ang mahahalikan.”  Muling halakhakan ang mga nanonood.

“Puwede kayang humingi ako ng kopya ng tugtog?” tanong ni Ruben.  “Kailangan sigurong
magsanay pa ako nang kaunti sa bahay.”

“Magandang ideya ‘yan,” sabi ni Dennis.  “Kaunting hasa na lang.  Halos kuha mo na.  Kaunti
lang ang mali mo.”

Tiningnan ni Ruben si Mariel.  Ngumiti ang dalaga at tumango bilang pagsang-ayon.
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Í   Í   Í

Naunang gumising si Ruben kinabukasan.  Sinalang niya sa kalan ang kaserola ng tubig at
nilabas mula sa ref upang lumambot ang karneng ibabaon nila ni Oscar.  Habang hinihintay ang
pagsipol ng kaserola, nirepaso niya ang mga kilos na natutunan niya nuong gabing nakalipas.
Kunwari’y kaharap niya si Mariel.  Nag-iikutan sila, naghahabulan, nagpapayabangan ng magagawa
sa tinitimbang na mga baso ng ilaw.  Nasa pangwakas na ikot na siya nang napansin niyang nakatayo
sa pintuan ng kusina si Oscar at pinapanood siya.

“Tai-ch’i, kungfu, o karate?” tanong ni Oscar.
“Pandanggo sa Ilaw.”
“Ano ‘kamo?”
“Sasayaw ako sa Araw ng Kalayaan.  Para kay Mariel itong ginagawa ko.”
“Sasayaw ka para kay Mariel?  Para sagutin ka, gano’n ba?  Parang sa Obando, gano’n ba?”
Napailing si Ruben.  “Kalimutan mo na,” sabi niya.
Sumipol ang kaserola sa pagkulo ng lamang tubig.  Kumuha ng mga tasa si Oscar upang

magtimpla ng kape para sa kanilang dalawa.  “Baka naman sobra ang sipag mo sa bago mong trabaho,
Sadik,” aniya kay Ruben, “kaya ka nagkakaganyan?  P’wede kang bumalik sa pagiging mekaniko.”
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21.

PUNO ANG AWDITORYUM ng Northrop.  Limandaang tiket ang kinalat ilang linggo bago
itanghal ang Fiesta Pilipino.  Iyon ang kapasidad ng gusali.  Alas-sais ang pinahayag na simula ng
pagsisilbi ng hapunan.  Alas-siyete ang simula ng palatuntunang musikal.  Alas-tres ng hapon pa
lamang ay nag-umpisa nang mabuo ang pila sa labas ng awditoryum.  Isa sa bawa’t limang bisitang
dumating ay walang tiket.  Nagmakaawa ang mga ito na huwag silang itaboy.  Sa Jubail pa galing ang
iba, sa hilaga.  Sa Ras Tanura naman ang iba.  Mayroon pang galing sa Abqaiq, sa Goodah, sa Khurais
— mahina ang dalawa o tatlong oras na biyahe mula sa kanilang pinanggalingan.  Kahit daw hindi na
sila kumain.  At kahit daw tumayo na lang sila sa buong palatuntunan, basta makibahagi sila sa
pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.

Hindi malaman kung paano, subali’t ang lahat ay naihanap ng mesa at upuang paglalagyan.
Ang pagkain at inuming akala’y kakapusin ay naging sapat para sa lahat.  At ang lahat — Pilipino
man o banyaga — ay walang-tigil sa pagpuri sa hinandang piging.  Relyenong bangus, embutido,
kare-kare, menudo, bopis, letse plan, haleyang ube.  Nagustuhan ng isang Amerikano ang dinuguang
baka, at tinanong kung ano ang tawag doon sa Inggles.  “Dinuguan, Sir?” sabi ng nabiglang weyter.
“Why, it’s Bloody Mary, sir!”

Eksaktong alas-siyete, nang busog na ang lahat, natigil ang ugong ng kanilang masayang
usapan nang unti-unting naging malamlam ang ilaw sa looban.  Isang matapang at bilog na sinag ng
ilaw ang gumala-gala kasabay ng patuloy na ratatat ng isang tambol.  Pumako ang pagkakatutok ng
liwanag sa kisame ng awditoryum, kung saan dahan-dahang lumadlad ang isang malaking bandilang
kulay pula, puti, at bughaw.  Kasabay ng pasok ng tugtog ng banda ay nagsitayuan ang mga naroroon,
at sa malakas at pinagsamang tinig ay muling pinagtapat ang isang pagmamahal na wari’y hindi
kukupas sa kabila ng kalayuan at panahon.

“Bayang magiliw, Perlas ng Silanganan,
Alab ng puso, sa dibdib mo’y buhay...”

“Mabuhay ang Pilipinas!” isang lalaki ang sumigaw nang natapos ang awit.  Parang putok ng
kanyon ang naging kasagutan.  “Mabuhay!”

Isang matandang Amerikano na naka-polo barong ang tumayo at sa abot-kaya ng kanyang
garalgal nang tinig ay sinabi, “Maboo-hay ang Pee-noy!”  Ginantihan siya ng masayang palakpakan
at sunod-sunod na hiyaw, “Mabuhay!  Mabuhay!”

Bigla muling nagdilim ang awditoryum, maliban sa ilang palibot-libot na sinag na may iba’t-
ibang kulay.  Ang malinaw na boses ni Dennis mula sa mga nakapaligid na ispiker ang nangibabaw
sa kadiliman.  “Mga kaibigan, ang pinagdiriwang natin ngayon ay kalayaan.  Tayo’y mga supling ng
kalayaan.  Maraming dantaon na ang nakalilipas, tinawid ng mga ninuno natin ang dagat mula sa
malayong Borneo, upang takasan ang pagkaka-alipin sa kanila ng isang malupit na hari.  Ang hantungan
ng kanilang paglalakbay ay isang mayamang pulo na siya ngayong  Panay.  Doo’y naninirahan ang
ilang maliliit at maiitim na katutubo, na kung tawagin ay mga Ati.  Malugod silang tinanggap ng mga
Ati.  ‘Dito’y maaari kayong mabuhay nang maligaya at malaya,’ ang pangako sa kanila.

“Sa paglipas ng maraming panahon, lumaganap ang mga salinlahi ng ating mga ninuno.
Maraming mga banyaga ang nagtangkang muli tayong alipinin.  Tila kawayan tayong yumuko sa
pagdaan ng kanilang unos, upang muling tumayo sa kanilang paglipas.  Mayroong nagsasabing wala
tayong dapat ipagdiwang ngayon, sapagka’t mayroon muling nagmamalabis sa atin.  At ang
nakalulungkot, ang gustong umalipin sa atin ay kalahi rin natin.”
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Sa kadiliman, isang sigaw ang muling pumailanlang.  Hindi makakailang nagmula sa
matandang Amerikanong kani-kanina lamang ay namukod-tangi.  “Eebagsac si Mar-caws!”  Dali-
dali ang sagot ng maraming naroroon, “Ibagsak!”  Palakpakan.  Kalampagan ng mga mesa.  Humupa
lamang ang ingay nang tinuloy ni Dennis ang kanyang paglalahad.

“Kung may kalungkutan man tayo ngayon, ito ma’y lilipas din.  Kung hindi natin maaaring
ipagdiwang ang kasalukuyan, maaari pa rin nating ipagdiwang ang nakalipas at ang kinabukasan.
Sapagka’t ang pangako ng mga sinaunang Ati ay maaaring panghawakan.  Nangungusap sila mula sa
nakaraan.  Mabubuhay tayo nang maligaya at malaya, sinasabi nila.  At kung pakikinggan ninyong
mabuti...sa hantinggabi ng inyong guni-guni ay may ingay kayong mauulinigan...”

Brruum-bum-bum!  Matalim na dagundong ng isang tambol ang narinig.
“Tila kulog mula sa kagubatan ng lumang panahon...”
Brruum-bum-bum!
“Tinatawag tayo.  Gumising!  Magsaya!  Magdiwang!  Hudyat ng...Ati-atihan!”
“Ayeee!  Haya-ha-ha-ha!”  Tumigil ang liwanag at tinutukan ang isang nakamaskarang lalaki

sa ibabaw ng tanghalan.  Balot ng uling ang kanyang buong katawan.  Hubad siya maliban sa isang
tapis na yari sa mga dahon.  Ang kuwintas niya’y pinagdugtong-dugtong na mga pangil ng hayup.
Sibat at panangga ang hawak niya sa magkabilang kamay.  “Hala biraaa!”

Nagsindihang lahat ang mga ilaw sa awditoryum.  Biglang bumukas ang lahat ng mga pintuan
sa gilid at sa hulihan.  Nagsimulang pumasok ang parada ng mga lalaking pawang pintado rin ng itim
at nakabihis lamang ng katiting.  Sabay-sabay silang umiindak sa tunog ng mga tambol at batingting.

“Hala bira!”  Bruum-bum-bum!  “P’wera pasma!” Bruum-bum-bum!  “Hala bira!”
Parang magigiba ang gusali sa sigawan at palakpakan ng mga manonood.  Patungo sa gitna

ng awditoryum ang mga mananayaw upang magsalubong.  Naroong pahiran nila ng uling ang ibang
madaanan.  Marami ang nagsitayuan may dungis man o wala upang makisayaw, hanggang nagkasanga-
sanga ang mga hanay at di na mawari kung saan ang simula at saan ang katapusan.

Kapagdaka’y pumanhik sa tanghalan ang mga “Ati”.  Sabay-sabay pa rin ang mga galaw nila
sa tunog ng mga tambol.  Kaliwang paa, kanan, ikot, atras, sulong.  Isang ikot pa at humarap sila sa
madla.  Noon biglang tumigil ang mga tambol.  Tinaas ng “pinuno” ang kanyang sibat at panangga.
“Haya-ha-ha-ha!” ang sigaw niya.  Kasabay noon ay sumabog ang mga paputok na sadyang nilagay
sa tanghalan bago pa man.  Marami ang napatayo at napasigaw sa paghanga.  Nakakabingi ang
palakpakan.  Bigla uling namatay ang mga ilaw.

Nang muling magliwanag, wala na ang mga “Ati” sa tanghalan.  Dahan-dahang nahawi ang
tabing upang ilantad ang isang tanawing-nayon.  Isang kubo ang naroroon.  Sa likurang dingding ay
may nakapintang bukirin at malayong bulubundukin.  Sa itaas ay may nakasabit na mga banderitas.

“Mga kabayan,” muling narinig ang tinig ni Dennis, “halina sa nayon at makiisa sa ating
Fiesta Pilipino!”

Kaagad sumunod ang masayang tugtugin ng rondalya.  Mula sa gilid ng tanghalan ay pasayaw
na pumasok ang apat na lalaking may nakataling mga bao sa kanilang dibdib, baywang, likod, at paa.
“Maglalatik!” sigaw ng ilang nakakilala.  Tama ang pagkakapili ni Dennis sa pambungad na sayaw.
Nadala kaagad ang mga manonood sa kalatok ng mga bao.  Walang puwang ang mga bilang.  Namaalam
pa lang ang mga maglalatik ay pumapasok naman ang mga babaeng gaganap ng Itik-Itik .  Pagdating
sa Tinikling ay nakatayo na ang karamihan sa madla, nakikiawit, at nakiki-indayog sa tugtog.

Nakaabang sa gilid ng tanghalan si Ruben.  Manipis man ang suot niyang barong-Tagalog,
mainit ang kanyang pakiramdam.  Nguni’t hindi na siya kinakabahan.  Tangay na rin siya ng kasabikan
ng lahat.  Nang marinig niya ang huling bahagi ng Tinikling, sinindihan niya ang mga kandilang
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nakapaloob sa mga basong kanyang gagamitin.   Tiningnan niya si Mariel sa kabilang dulo ng
tanghalan.  Handa na rin ang mga ilawan ni Mariel at nakapuwesto na sa ulo at mga kamay ng dalaga.
Lalong gumanda si Mariel sa suot niyang Maria Clara.  Tumingin din si Mariel kay Ruben, at — di
inaasahan ng binata — ngumiti at kumindat sa kanya.  Napalundag nang bahagya ang puso ni Ruben.
Muntik na niyang hindi napansin na namamaalam na ang mga mananayaw ng Tinikling, at ngayo’y
naririnig na ang pasakalye ng tugtugin nilang dalawa.

Nang pista sa nayon, nagsayaw ka, hirang.
Kay ganda-gandang pagmasdan

Ng maliliit mong hakbang.
At ang tatlong basong may taglay na ilaw...

“Parang artista ang babae!” sabi ng isang malapit sa paanan ng entablado.
“‘Yung lalaki din,” sabi naman ng isa.
Nguni’t hindi pansin ni Ruben ang mga ito, o sinumang nasa paligid.  Si Mariel lamang ang

kasama niya, sila lamang dalawa, wala nang iba.  O, kay lambing ng kanyang kilos.  Kay amo ng
tingin niya sa akin, at kay tamis ng kanyang ngiti.  Para sa akin lang, sa akin, hindi kaninuman.  Wala
akong hindi gagawin para sa iyo ngayong gabi, Mariel.  Pihit-pihitin mo man ang iyong mga kamay,
umikot-ikot ka man, gagawin ko rin.  Sa katunayan, gawin natin nang sabay.  Kita mo na, Mariel?
Mahirap man ay dumadali dahil ikaw ang aking kasabay.  Nakatakda tayong maging magkapareha sa
sayaw ng buhay.

Hindi nila namalayan ang mga sigaw ng paghanga ng mga nanonood, habang tila walang-
hirap nilang ginagawa ang kanilang mga hakbang at paglilipat-lipat ng mga ilaw.

...Sa pandanggo mo, hanga ang lahat.
Mumunting mga ilawan, ni isa’y walang bumagsak.

Puso ko, sinta, kung matagpuan,
Ay ingatan mo na rin ‘pagka’t ikaw ang mayhawak.

Huling guhit ng musika.  Huli nilang pagsasalubong.  Huling pag-ikot.
Ay ingatan mo na rin...’pagka’t ikaw ang may...hawak.

Natapos silang magkaharap, tulad ng nararapat, magkakrus ang mga kamay, at nagtitinginan
nang may buong pagmamahal.

Lahat ay nagtayuan upang bigyan sila ng maingay na palakpakan.  “Mabuhay!”  “Bravo!”
May mga sumisipol rin.  Saka lamang nila namulatan na marami palang nakapaligid sa kanila.  Sabay
silang yumukod bilang pasasalamat, at magka-akbay pa ring muling umatras sa likod ng tabing.

Patakbong sumalubong si Malyn kay Mariel at natatawa silang nagyakapan.  “Ang husay-
husay ng baby ko,” paulit-ulit na sabi ni Malyn.  “You were terrific!”

“Salamat,” humihingal na tugon ng dalaga.
“At ikaw!” sabi ni Malyn kay Ruben.  “Niloko mo ako.  Sabi mo’y hindi ka marunong sumayaw.

Pinabilib mo ang mga tao sa mga acrobatic mo.”
“Hindi ako talaga marunong,” sagot ni Ruben.  “Nagkataong mahusay ang titser namin.”

Ngayon lang siya pinagpawisan.
“Bolero ka talaga,” ani Malyn.  “Hala, tapos na ang papel n’yong dalawa.  Sumige na kayo sa

dressing room, magmiryenda kayo, at magpahinga na kayo.  Ako ang ginutom sa ginawa n’yo!”
Magkahawak-kamay sina Ruben at Mariel habang patungo sa pahingahan.
“Nakaraos na tayo,” hindi makakaila ang kaligayahan sa tinig ni Mariel.
Napasuntok si Ruben sa hangin.  “Yesss!”
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Namamasyal silang dalawa sa looban ng bakuran ng Al-Dossary.  Malaki at bilog ang buwan
sa langit.  Hindi mahirap bagtasin ang kalsadang nakapaikot sa kalawakan ng bakuran.  Madilim at
tahimik ang mga bahay.  Karamihan ng mga taga-Al-Dossary ay nasa awditoryum pa rin at nanonood
ng palabas.  Paminsan-minsa’y naririnig nina Ruben at Mariel ang sigawan mula sa awditoryum at
napapalingon sila sa kinaroroonan noon.

Nakapagpalit na sila sa karaniwang bihis.  Nakaladlad na ang mahabang buhok ni Mariel.
Hindi na siya ang Maria Clara kangina, na nakaka-alangang salingin sa pangambang baka mabasag o
madungisan.  Hindi na siya ang nars na nakaputi o ang babaeng naka-abayang itim.  Ang mga babaeng
iyon ay hindi mo maaaring lapitan, dahil napapaloob sa balutang pinatong sa kanila ng kanilang
gawain o ng isang banyagang lipunan.  Siya si Mariel na naka-simpleng blusa at pantalong maong.
Paminsan-minsa’y nahahawakan siya ni Ruben upang alalayan sa paghakbang sa kanal, o pag-iwas
sa mga dutsang dumidilig sa mga bakuran na kanilang dinadaanan.

Sumapit sila sa isang bakanteng lote na nagsisilbing palaruan ng mga bata.  May mga duyan
doon, seesaw, padausdusan, at iba pang pampalibang at parausan ng kalikutan ng mga bata.  Magkatabi
silang naupo sa isang swing.

“Puwedeng ipagmalaki ang pagiging Pilipino ngayong gabi,” nasisiyahang wika ni Ruben.
“Maganda ang pakiramdam ko.”

“Dapat sa iyo’y sumayaw nang madalas,” tukso ni Mariel, “para lagi kang masaya.”
Natawa si Ruben.  “Ayoko.  Nakakatuwa pero nakakapagod.”
“Totoo,” sang-ayon ni Mariel.  “Pagod na rin ako.  Salamat na lang at off ako bukas.  Tanghali

na siguro ako gigising.”
“Maydala akong kotse ng opisina.  Baka gusto mo nang magpahinga, puwede kitang ihatid

sa dormitoryo ninyo?”
“Doon ako pinatutulog ni Ate Malyn sa kanila ngayong gabi.”
“Matagal ka pang maghihintay hanggang matapos ang programa.”
“Hindi bale,” sagot ni Mariel.  “Isa pa, halimbawang ihatid mo ako sa dormitoryo...kung

masita tayo ng mutawa sa daan, at itanong kung bakit tayo magkasama gayong hindi naman tayo
mag-asawa?”

“Sasabihin kong hindi pa...pero, balang-araw, ano’ng malay nila?”
“Naku, ha?  Mukhang sigurado ka sa sarili mo?  Baka ikaw ang gusto nang umuwi?  Sige na.”
“Ngayon lang tayo nagka-tiyempong magkausap nang sarilinan, itataboy mo pa ako.

Pagkatapos ng gabing ito, puro panakaw na naman ang pagkikita natin.  Minsan isang linggo sa
Safeway.  Sa isang taon pa mauulit itong Independence Day.  Sa isang taon pa uli kita makakasayaw.”

“Wala na ako dito sa isang taon,” sabi ni Mariel.
“Babalik ka na sa atin?”
“Oo.  Hindi ko naman talaga balak magtagal dito sa Saudi.  Kaya lang naman ako napunta

dito’y hinamon ako noon ni Offie.  ‘Yung kakuwarto ko, natatandaan mo?”
“‘Yung kasama mo noon sa Safeway, oo.”
“Kaklase ko siya sa UST.  Pagka-gradweyt, sabay din kaming nagtrabaho sa Cardinal Santos

Hospital.  Nuong nag-apply siya sa Saudi, sabi niya sa akin, ‘Hindi ka puwede doon.’”
“Bakit daw?”
“Neneng-nene daw ako.  Spoiled daw ako ng nanay at tatay ko.  Kaya sinabayan ko siya ng

pagpunta dito.  Para patunayang kaya kong mabuhay nang mag-isa sa malayo.”
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“Hindi dahil sa kikitain mo?” tanong ni Ruben.
“A, hindi.  Hindi gaano.”
“Mayaman siguro kayo?”
“Kung sasabihin kong mahirap lang kami, aayawan mo na ako?”  Gusto ni Ruben pag tinutukso

siya ni Mariel.  Ibig sabihin noo’y palagay ang loob niya sa akin, naisip niya.
“Bakit kita aayawan?  Mahirap din itong kausap mo.”
“Hindi kami mayaman,” sabi ni Mariel.  “Nakakaraos, tulad din siguro n’yo.”
“Kung hindi masyadong panghihimasok, p’wedeng itanong kung ano’ng hanapbuhay ng mga

magulang mo?”
“May minanang palayan sa Malolos ang tatay ko.  Katamtamang laki lang.  At palaisdaan.”
“Mayaman ang tawag ko doon!” sabi ni Ruben.
“Hindi kami kumakain ng litson araw-araw, kung gano’n ang akala mo sa mayaman,” wika ni

Mariel.  “Madalas din kaming mag-ulam ng kangkong at galunggong.  Pero masaya pa rin kami
kahit gano’n.”

“Bakit nursing ang pinili mo?  Nasa bukirin pala ang kabuhayan n’yo.”
“Bakit ka naging inhinyero?” ganti ni Mariel.
“Mahilig ako sa mga numero,” sagot ni Ruben.  “Mahilig akong magtuos ng mga problema.

Masaya ako pag may binabaklas o binubuo akong mga bagay.”
“Mahilig akong magsilbi sa mga kapwa ko,” wika ni Mariel.  “Kuha ko sa nanay ko.”
“Nars din siya?”
“Provincial nurse sa Bulakan.  Lagi akong nakabuntot sa kanya nuong maliit ako.

Nakakarating kami sa kung saan-saang liblib na baryo...sa lugar ng mahihirap.  Pag alam niyang may
kendi ako sa bulsa at may nakita siyang gusgusing bata, ibubulong niya sa akin, ‘Ibigay mo na lang
sa kanya ang kendi mo.  Puwede kang bumili uli mamaya pag-uwi natin, pero siya, bihirang makatikim
ng nakakain mo.’  Pambihirang babae ang nanay ko.  Gusto kong maging katulad niya.  Tuwang-tuwa
siya nang pagkatapos ko ng hayskul sinabi ko sa kanyang pagiging nars ang gusto kong maging
karera.  Pero nalungkot siya nang nagpaalam ako sa kanya kalaunan para pumunta dito sa Saudi
Arabia.  Nabigla din ako nang pinasya kong dumayo dito.  Madalas kong tanungin ang sarili ko kung
ano ang ginagawa ko dito.”

“Para kumita ng perang hindi mo kikitain sa atin, tulad din lang ng karamihan,” sabi ni
Ruben.

“Gaanong pera ba ang magiging sapat para sa isang tao?” tanong ni Mariel.  “Marami tayong
mga kapwa na ni hindi nakakahawak ng mahigit sa sampung piso sa buong buhay nila.  Natatandaan
ko nuong nasa fourth year ako sa UST, pinadala ang klase namin sa isang ilang na lugar sa San
Pedro, Laguna.  Immersion trip ang tawag doon, bahagi ng pag-aaral namin ng Community Health.
Dalawang linggo kaming namalagi doon — nagtayo kami ng kubol na ginawa naming health cen-
ter, nanggamot kami, nagturo kami ng ilang pagkakakitaang hanapbuhay.

“May nakilala akong isang batang babae doon — pito, walong taong gulang siguro.  Gina
ang pangalan.  Mahirap ang mga taga-San Pedro, pero pinakamahirap na siguro sa mahihirap ang
pamilya nila.  Sa dalawang linggo kong nilagi doon, siguro’y isa o dalawang beses ko lang nakitang
nagpalit siya ng damit damit na wari ko’y kung ilang beses nang pinagpasa-pasahan ng kung sinu-
sino.  Maganda si  Gina.  Kahit na humpak ang kanyang pisngi at patpatin ang mga kamay at paa,
maganda pa rin siya.

“Kung bakit pagdating pa lang ng grupo namin sa lugar na iyon, sa akin na kumabit itong
bata.  Kahit saan ako magpunta, nakasunod sa akin.  Kaya lang hihiwalay ay pag gabi na at kailangan
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na niyang umuwi para matulog.  Hindi ako nagkaroon ng kapatid na babae — parehong lalaki ang
sinundan ko kaya nakagiliwan ko rin si Gina.  Pagkaraan ng dalawang linggo, kinailangan na naming
umalis.  Dumating si Gina nuong umagang iyon.  Nakangiti muna siya, pero nabigla nang nakitang
dala-dala ko na ang bag ko ng mga damit, at handa nang umalis ang sasakyan namin.

“‘Paano, Gina, aalis na kami,’ paalam ko sa kanya.
“‘Malulungkot po ako pag wala na kayo, Ate Mariel,’ sabi niya.  Alam kong pinipigilan

niyang umiyak.
“‘Sumama ka na lang kaya sa akin,’ biro ko.
“‘Gusto ko po sana, pero hindi po maaari.  Maysakit po ang tatay ko.  TB meningitis po.

Hindi po siya nakakakita at nakakalakad.  Hindi ko po siya puwedeng iwan.’
“Isipin mo iyon, Ruben!  Iyon lang siguro ang alam na hiram na kataga nuong bata, pangalan

pa ng nakamamatay na sakit.  ‘Malay mo, balang-araw, baka mabalik ako dito sa lugar n’yo?’ sabi
ko.  ‘Ano’ng gusto mong pasalubong ko sa iyo?  Manyika?  Damit?’

“Nag-isip muna siya bago medyo nahihiya pang sumagot, ‘Tinapay na lang po, Ate Mariel,
kasi lagi po akong nagugutom.’”

Napabuntong-hininga din nang malalim si Ruben sa narinig.  “Tama ka,” aniya.  “Kahit ano’ng
hirap ng kalagayan natin dito, mas marami sa atin ang mas kahabag-habag.”

“Doon ako dapat naroroon,” marahang sabi ni Mariel.  “Doon ang aking trabaho.  Sa mga
Gina na naghahanap ng tulong at pagmamahal ko.  Hindi dito.”

“Nauunawaan ko na kung bakit gusto mong bumalik.  Kaylan mo balak?”
“Sa susunod na buwan.  Hustong dalawang taon na ako dito noon.  Hindi na ako pipirma sa

bagong kontrata.  Malapit na rin lang naman ang anibersaryo ng kasal nina Nanay at Tatay.  Limampung
taon na silang kasal, biruin mo.  Tiyak na may malaking handaan.”

“Hindi mo ba ako kukumbidahin?”
“Oo, ba!  Makarating ka naman kaya?”
“Biro lang,” sabi ni Ruben.  “Malayo pa ang bakasyon ko.  Ayoko munang magbilang sa

katagalan.  Makapaghintay ka kaya, Mariel?”
“Bakit hindi?” sabi ng dalaga.  “Teka, sinagot na ba kita?”
“Hindi pa,” ani Ruben, bago dinugtong, “bakit nga ba?”
Natawa si Mariel.  “Ay, naku, Ruben.  Huwag muna tayong magpangakuan.  Marami pa akong

mga tungkuling kailangang gawin, at ikaw ay tiyak na gayundin.  Kung tayong dalawa talaga ang
magkapalad, kahit dalawang taon o dalawampu tayong magkahiwalay, tiyak pa rin tayong
magkakabalikan.”

“Pambihira ka ring babae, Mariel.  Maaari ba kitang halikan?”
“Bakit?”
“Huwag kang mag-alala.  Hindi ito tulad ng iniisip mo.  Halik ito ng paghanga at paggalang.”
Hindi umiwas si Mariel nang dinampian siya ni Ruben ng isang maingat at malambot na

halik sa labi.
“Pero kaylan mo ako talaga sasagutin?” tanong ng binata.
Hinampas siya ni Mariel.  “Salbahe ka!  Pinahalik ka na nga, itatanong mo pa?”
Hinawakan ni Ruben ang kamay ng dalaga at dinikit iyon sa kanyang pisngi.  Tumingala siya

sa langit.  Noon lang siya nakakita ng ganoong karaming bituin.  At kaylanma’y hindi siya nakaramdam
ng ganoong uri ng kasiyahan at kapayapaan.
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22.

MATAGAL NA HINANDA ni Lily ang sarili upang makipag-usap sa kanyang among  babae.
Mas maaga siyang gumising nuong umagang iyon kaysa karaniwan niyang gawi.  Dinagdagan niya
ang niluto niyang omelet upang huwag siyang makarinig muli ng pintas ng mga mag-aagahan na
laging kapos ang kanyang hinahain.  Alas-sais nang isa-isa niyang katukin ang pinto ng tatlong
batang papasok sa eskwela.  Minsang nagkamali siyang gisingin nang alas-singko y medya ang mga
ito, namura siya ng panganay na babae.  Nagdalawang-isip siya kung gigisingin din niya ang amo
niyang lalaki.  Naglasing na naman ito kagabi at pasado hatinggabi na nang matulog.  (Hindi niya
alam kung saan kumukuha ng alak ang amo niya, pero hindi ito nauubusan ng inuuwi at tinatagong
kaha ng inuming stateside.)  Mataas na ang araw kung bumangon ang kanyang among babae.

Ang pangalan ng amo niya ay Hisham Al-Qasi.  Isang negosyante.  Buy-and-sell ang
kinabubuhay.  May kaya pero sa pamantayan ng mga Saudi ay hindi maituturing na mayaman.
Nagpapanggap lang.  Nagpupumilit takpan ng kaunting pera ang kakulangan sa pag-aaral at
kagaspangan ng ugali.  Ang asawa ni Hisham ay Fatma ang pangalan.  Mataba siyang babae at may
mukhang parang kusang hinampas sa pader.  Salaula siya at batugan.  At may pagkatao siyang ayon
na ayon sa kanyang kaanyuan.  Ang mga anak nina Hisham at Fatma — isang babae at dalawang
lalaki — ay tunay na larawan ng kanilang mga magulang.  Pati mga sungay.

Habang nag-aagahan ang mag-aama, pinunasan ni Lily ang kotseng gagamitin nila sa pagpasok.
Dati’y may tsuper na Indones ang pamilya ni Al-Qasi, nguni’t lumayas ito matapos maka-away si
Hisham.  Minsan kasi’y pasahero ng tsuper ang mga anak ni Hisham.  Nakatuwaang takpan ng bunso
ang mata ng tsuper habang sila’y nasa daan.  Nabangga tuloy ang kanilang sasakyan.  Sa halip na
pagalitan ang anak, ang tsuper pa ang kinastigo ng ama.  Nang bawasin ni Hisham mula sa suweldo
ng tsuper ang nagastos sa pagpapa-ayos ng kotse, lumayas ang Indones.  Gumanti si Hisham.
Sinumbong niya sa pulisya — bagama’t hindi totoo — na nagnakaw ng pera at alahas ang tsuper
bago umalis.  Sa gayon ay natiyak niyang hindi na makakabalik sa Saudi Arabia ang tsuper, gustuhin
mang magtrabaho uli sa iba.

Dati rin ay may isa pang katulong na babae sa kabahayang iyon.  Isang Bangladeshi, na nauna
pa kay Lily.  May hitsura ang katulong at magiliw sa kanya si Hisham.  May hinala si Lily na, bago
pa man siya dumating, may lihim nang ugnayan si Hisham at ang katulong.  Sa kamalasan ay natuklasan
ni Fatma ang pagtatalik ng dalawa.  Pinatalsik ang pobreng babae.  Pinabalik sa Bangladesh na
walang pera, walang damit, walang anumang gamit.  Ang tanging baon ay ang mga pasa at bukol na
dulot ng mabibigat na kamay ni Fatma.

Si Lily ay kinuha ng mag-asawa upang diumano’y maging yaya ng mga bata at tumulong sa
kanilang pag-aaral.  Handang gawin ni Lily iyon, kung nagpakita man lamang ng kahit katiting na
interes sa pag-aaral ang mga anak ni Al-Qasi.  Bakit daw siya kailangang mag-aral pa? tanong ng
panganay na babae.  Hindi naman daw pinapayagang magtrabaho ang mga babae sa Saudi Arabia
paglaki nila.  Maghihintay na lang daw siyang makapangasawa ng mayamang lalaking bubuhay sa
kanya.  Ang dalawang anak na lalaki nama’y may paniniwalang obligado ang gobyerno na bigyan sila
ng trabaho paglaki nila, may nalalaman man sila o wala.

Kaya’t si Lily ay nirelyebo sa pagtuturo at sa halip ay inatasan ng trabahong-bahay.  Nang
pinalayas ang katulong na Bangladeshi, bumagsak kay Lily ang lahat ng gawain na dati’y
pinagtutulungan ng dalawa.

Sinubukan din ni Hisham na ibaling kay Lily ang pagkahumaling niya sa babae na dati’y
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nakatuon sa nawalang Bangladeshi.  Minsang nagluluto sa kusina si Lily, dumaan sa likuran niya si
Hisham.  Malambing na pinisil ng amo ang kanyang hulihan.  Agad siyang hinarap ni Lily.  “Hindi po
ako tulad ng dating katulong,” sabi niya.  “Huwag po n’yong uulitin iyon.  Kung sasabihin ko po kay
Madam ang ginawa n’yo, tiyak naman pong ako lang ang masasaktan.”  Hindi na muling nagtangka
si Hisham.

Nang umalis ang tsuper na Indones, pati paglilinis ng kotse at ng bakuran ay nadagdag sa
mga tungkulin ni Lily.   Natuto siyang gumising nang alas-kuwatro ng umaga.  Alas-diyes o alas-
onse na ng gabi kung matapos ang kanyang mga gawain.   Ang suweldo niya’y limandaang riyal sa
isang buwan, madalas pang mabalam.  Mataas ito nang kaunti sa kinikita ng isang guro sa Pilipinas.
Pero hindi siya puwedeng magturo sa Pilipinas sapagkat hindi niya natapos ang kurso niya sa
kolehiyo.  Hindi siya nakatapos dahil hindi inaasaha’y nagkaroon siya ng anak.

Si Anais.  Apat na taong gulang na ngayon, maglilima.  Naiwan niya sa pag-aalaga ng isang
matalik na kaibigan.  Isang liham ang natanggap niya mula sa kaibigang ito ilang araw lamang ang
nakakaraan.

“Dear Lily,”  sabi ng liham, “Pinakaisip-isip kong mabuti kung dapat kong ipadala sa
iyo ang sulat na ito.  Alam mong hangga’t maaari ay puro maganda at masayang balita ang
gusto kong ihatid sa iyo.  Pero ilihim ko man, tiyak namang matutuklasan mo rin balang-
araw.  Baka masisi mo pa ako dahil hindi ko pinagtapat sa iyo.

“Nagkaroon ng maliit na aksidente si Anais kaylan lamang.   Namalengke ako noon at
pinasya kong isama ang bata dahil wala siyang kasama sa bahay.  Pinagsabihan kong huwag
humiwalay sa akin.  Nagkataong may bitbit ako sa magkabilang kamay, kaya hindi ko naman
maakay.  Pauwi na kami at patawid ng kalsada nang sa darating ang isang humaharurot na
traysikel.  Sinigawan ko si Anais na tumabi, pero nalito siguro ang bata, napatigil na lang at
hindi na nakakilos.  Nagpreno ang traysikel, pero naipit pa rin ng gulong ang paa ng bata.
Napasubsob rin siya at tumama ang katawan niya sa bakal.

“Binagsak ko na lang ang mga dala ko at dali-dali kong dinampot si Anais.  Pinilit ko
ang tsuper ng traysikel na isugod kami sa ospital.

“Ineks-rey siya at nakitang nagkaroon ng bahagyang lamat ang kanyang kaliwang
binti,  Kinailangang simentuhin iyon para maghilom.  Nagkasugat at nagkagalos din siya
dahil sa pagkakadapa, at siyempre natakot ang bata at nag-iiyak nang makitang maraming
dugo ang lumalabas sa kanya.

“Hindi naman kami tinakbuhan ng drayber, at pati ang may-ari ng traysikel ay sumugod
din sa ospital para humingi ng tawad at mangakong siya ang sasagot sa pagpapagamot kay
Anais.

“Nuong unang dalawa o tatlong gabi makalipas ang aksidente ay hindi makatulog
ang bata.  Una siguro dahil sa sakit, isa pa’y dahil naninibago at naaasiwa sa bigat ng paa
niya.  Iyak nang iyak, hindi makakain, at laging ikaw ang hinahanap.  Laging sinasabi sa
akin na pakiusapan raw kitang umuwi na.  Malaki ang pinangayayat niya.

“Nakasimento pa rin siya ngayon, at ilang linggo pa rin kaming babalik-balik sa ospital
para magpa-tsekap.  Hindi ko kinukuwento sa iyo ito, Lily, dahil dumadaing ako.  Alam mong
mahal ko rin si Anais tulad ng isang tunay na anak.  Hindi ko ginusto ang nangyari sa kanya,
pero ngayong nangyari na ay asahan mong aalagaan ko siya nang nararapat.

“Pero iba s’yempre ang ina.  Kailangan ka ngayon ng anak mo.  Mahirap ipaliwanag
sa isang musmos na kaya napakalayo ng kanyang ina ay dahil nagpupundar para sa kanyang
kinabukasan.  Ang alam lang niya ay nasasaktan siya at gusto niyang makapiling ang kanyang
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nanay.  Gawan mo ng paraan para makauwi ka, kahit sandaling bakasyon.  Kung talaga
namang hindi maaari, asahan mo pa rin na hindi ko siya pababayaan, at pipilitin kong
ipaliwanag sa kanya ang iyong kalagayan.

“Nagmamahal,
“Lety”

Nalinis na ni Lily ang buong bahay nang nagising si Fatma.  Gusto ni Fatma na laging
nakaabang sa malapit si Lily habang siya’y kumakain, handang tumugon kung sakaling mayroon
siyang iuutos.  Abutan siya ng isa pang kutsilyo o tinidor, halimbawa.  O kunin ang bote ng pulot o
haleya sa palamigan.  O ilipat sa ibang istasyon ang pinakikinggang radyong nasa kusina.  Mabigat
kasi ang puwit, sabi kay Lily noon ng pinalayas na Bangladeshing katulong.  Kaya hindi na makatayo
oras na maupo.

Hanggang sa paliligo ay kailangang naka-alalay si Lily.  Pagkapaligo ay kailangan naman
niyang tulungan ang senyora sa pagbibihis at pag-aayos ng katawan.  Saka lamang malilibre si Lily
kapag hinarap na ni Fatma ang telepono at umpisahang tawagan ang marami niyang mga kaibigan
upang makipag-tsismisan.

Sinamantala ni Lily ang pagkakalibang ni Fatma upang ikarga ang maruruming labada sa
washing machine.  Sa halip na bantayan ang laba, pumunta naman siya sa kusina upang ihanda ang
magiging pananghalian ng mag-asawa.  Karamihan ng mga opisina at tindahang ari ng mga Saudi ay
nagsasara sa tanghali — marahil upang umiwas sa sobrang init — at muling nagbubukas sa alas-
kuwatro o alas-singko ng hapon.  Si Hisham ay tulad ng ibang mga Saudi na umuuwi sa tanghali
upang magpahinga.  Kailangang nakahanda na ang kanyang pagkain bago siya dumating.  Isang taynga
ni Lily ay nakatuon sa umiikot na makinang panlaba, isa nama’y naghihintay sa maaaring pagtawag
ni Fatma, at magkabila’y nakikiramdam sa pagdating ni Hisham.

Tiyempong natapos ni Lily ang pagluluto at paghahain nang narinig niya ang busina ng kotse
ni Hisham.  Tumakbo siya upang buksan ang tarangkahan at papasukin sa bakuran ang sasakyan.
Pagpasok niya muli ay narinig naman niya ang pangtapos na hudyat ng makinang panlaba.  Noon rin
binaba ni Fatma ang telepono — matapos magpaalam sa marahil ay ikasampung kakuwentuhan
niya.

Hinintay muna ni Lily na matapos ang pananghalian ng mag-asawa bago niya pinasyang
kausapin ang mga ito.  “Ya sayeedi, sayeedati,” magalang niyang bungad, “mayroon po sana akong
gustong hilingin sa inyo, kung maaari.”

Nagtinginan muna ang mag-asawa.  Tila nagulat pa silang matuklasan na nakakapagsalita
pala ang kanilang katulong.  “Ano iyon?” sabi ni Hisham.

“Nakatanggap po ako ng sulat na may problema po pala ang aking anak sa Pilipinas,” sagot
ni Lily.

“Ano’ng problema?” tanong ni Fatma.
“Nagkaroon po siya ng aksidente, at hinahanap po niya ako para alagaan ko siya.”
“Ano’ng gusto mong sabihin?” ani Hisham.  “Gusto mong umuwi sa Pilipinas?”
“Sana po.”
“Alam mong ikaw na lang ang natitirang katulong dito, iiwan mo pa kami?” nagsimula nang

tumaas ang boses ni Fatma.  “Wala ka bang isip?”
“Padalhan mo na lang ng pera ang anak mo,” sabi ni Hisham.  “Iyon lang siguro ang kailangan.”
“Tatlong buwan na pong puro kalahati lamang ang tinatanggap kong suweldo sa inyo.  Wala

na po akong ipapadala.”
Tiningnan ni Hisham ang asawa.  “Totoo ba iyon?”
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“Hustong-husto lang ang binibigay mong pera sa akin nitong nakaraan,” sabi ni Fatma.
“Nagagastos ko sa mga kailangan ko.  Narito lang naman siya sa bahay, aanhin niya ang pera?”

“Tayyib,” sabi ni Hisham, “pag binayaran ako ng isang kliyente kong may-utang, ibibigay ko
ang kapupunan ng suweldo mo.”

“Kaylan po iyon?”
Nagkibit-balikat si Hisham.  “Kung kaylan ako bayaran.”
“Hindi na po bale ang suweldo,” sabi ni Lily.  “Gusto ko na po talagang umuwi.  Kahit tiket

na lang po sa eroplano ang ibigay n’yo sa akin.”
“Wala ka talagang utak,” sabi ni Fatma.  “Hindi na nga namin mabuo ang suweldo mo, tiket

pa kaya sa eroplano ang maibigay namin sa iyo?”
“Kung tutuusin, sisirain mo ang kontrata mo sa amin kung aalis ka nang alanganin,” dagdag

ni Hisham.  “Ikaw ang dapat magbayad ng pamasahe mo pauwi.  Puwede kitang ikuha ng tiket, pero
kailangang palitan mo ng serbisyong walang suweldo.”

“Gaano po katagal na serbisyong walang suweldo?” tanong ni Lily.
“Tatlo o apat na buwan.”
“Hindi po ako makakapaghintay nang ganoong katagal,” wika ni Lily.  “Ibigay na lang po

ninyo sa akin ang pasaporte ko na nasa inyong pag-iingat.  Ako na lang po ang gagawa ng paraan para
makauwi ako.”

“Hindi ka puwedeng umalis hangga’t wala kang kapalit dito,” sabi ni Fatma.
“Maghanap na po kayo ng kapalit ko, kung maaari.”
“Hindi ko ibibigay sa iyo ang pasaporte mo,” ani Hisham, “hangga’t wala kaming nakukuhang

bagong katulong, at hangga’t hindi mo natutumbasan ng libreng trabaho ang gagastusin ko sa tiket
mo.”

“Tapos na ang usapang ito,” sabi ni Fatma.  “Paiinitin mo lang ang ulo ko kung ipipilit mo
ang gusto mo.  Magbalik ka na sa gawain mo.”

Maraming plantsahing kailangang harapin.  May ilang oras din bago natapos ni Lily ang
lahat ng mga iyon.  Nililigpit niya ang mga natapos na kumot sa taguang katabi ng silid nina Hisham
nang mapansin niyang hindi nakalapat ang kanilang pinto.  Naabutan niya ang pag-uusap ng mag-
asawa sa loob ng silid.

“Sa susunod,” sabi ni Fatma, “kung kukuha ka ng iba, kumuha ka ng taga-India o Somalia.
Mas mura ang mga iyon.  Hindi pa sakit ng ulo.  Sunud-sunuran kahit ano’ng iutos mo.”

“Sunud-sunuran din naman itong Pilipina natin,” sagot ni Hisham.  “Hindi naman mareklamo.”
“Alam mong sa loob ng kanilang isipan, panay ang reklamo at katwiran.  Palibhasa’y may

kaunting pinag-aralan, akala’y mas nakatataas pa sa atin.  Kita mo’t sinopla ang panliligaw mo?”
“Sino’ng — ?  Nagsumbong ba sa iyo?”
“May mga mata ako, Hisham.  At kilala kita.”
“Tayyib, kumuha tayo ng iba.”
“Ano’ng gagawin natin dito kay Lily?”
“Gustong umalis, paalisin.”
“Ikukuha mo ng tiket sa eroplano pauwi?”
“Naloloka ka ba?  Halos dalawang libong riyal iyon.  Bakit ako magtatapon ng ganoong

halaga?  Ipapasa ko siya sa kapatid kong nasa Gizan.  Bahala silang mag-usap tungkol sa pag-uwi at
sa tiket sa eroplano.”

“‘Yung kapatid mong may dalawang asawa at sampung anak?  Makaya kaya ni Lily ang trabaho
doon?”
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“Problema na niya iyon,” sabi ni Hisham.
Tahimik na lumayo si Lily upang huwag ipaalam sa mag-asawa na siya’y naroon lamang.

Pumasok siya sa kanyang maliit na silid sa itaas na palapag ng bahay.  Habang nakaupo sa gilid ng
kanyang makitid na higaan, ginala niya ang paningin sa apat na dingding sa paligid.  Bilangguan,
naisip niya.  Walang rehas pero mistulang bilangguan.  Bakit ako napasok sa bitag na ito?, tanong
niya sa sarili.

Dahil wala kang paninindigan, siya na rin ang sumagot.  Lagi kang lumalayo, tumatakas,
kapag dinadatnan ng alinlangan.  Lumayo ka kay Ruben, lumayo ka sa iyong ina, at lumayo ka sa
iyong anak.  Puwes, talagang malayo ang mararating mo ngayon.  Sa Gizan, sa dulong timog ng
kaharian, kung saan — ayon sa pagkakarinig niya — ang mga tao’y bagu-bago pa lang namumulat sa
pamamaraan ng kabihasnan.

Tumayo si Lily at tiningnan ang sarili sa salamin.  Pinahiran niya ang mga matang namumula
dahil sa pigil na pagluha.  Unti-unting napalitan ng galit ang mukhang kangina lamang ay larawan ng
pagsuko.  Hindi na, naibulong niya.

Oras na upang muling tumakas — pabalik sa kanyang anak.

Í   Í   Í

Hindi tiyak ni Lily ang kanyang tutunguhan.  Sa orientation na dinaluhan niya sa POEA
bago siya umalis ng Pilipinas, napag-alaman niya na kung sakaling magkakaroon ng suliranin ang
isang trabahador sa ibang bansa, dapat niyang hanapin ang Embahada ng Pilipinas at humingi ng
tulong.  Nasa Riyadh ang embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia.  Wala siyang sapat na perang
pamasahe.  Tawag-pansin din kung bibiyahe siya nang nag-iisa dahil babae siya.  At kung hahanapan
siya ng waraga — liham ng pahintulot upang maglakbay mula sa kanyang amo — wala siyang
maipapakita.

Nguni’t minsang kasama siya ni Fatma sa isang patahian, naitanong niya nang palihim sa
baklang Pilipinong mananahi doon kung may sangay ang Embahada sa Al-Khobar.  Mayroon daw.
Isang maliit na labor office na nasa isang tagong gusali malapit sa planta ng Pepsi Cola.  Alam ni
Lily kung nasaan ang plantang iyon.  Sa tantya niya’y kaya niyang lakarin, at pag naroon na’y titingnan
na lang niya ang mga karatula hanggang matagpuan ang hinahanap.

Pinasya niyang huwag magtangay ng anuman.  Sa paglalakad niya sa lansangan ay magiging
halatain lamang siya kung may bitbit siyang sisidlan ng mga damit at gamit.  Nguni’t hindi niya
kalilimutang magdala ng abaya.  Kailangang nakabalot ng itim ang sinumang babae kapag lumabas
ng bahay.

Pasado alas-onse na nang marinig niyang pumasok sa kanyang silid si Hisham.  Lasing na
naman.  Naghintay pa siya ng kalahating oras bago niya tahimik na binuksan ang kanyang pinto.
Maingat siyang dumaan sa harap ng silid ng mag-asawa.  Dinig sa kabila ng nakapinid na pinto ang
malakas na hilik, hindi ni Hisham, kundi ni Fatma.

Damdam niya’y nabanat nang husto ang mga minuto bago siya umabot sa harapang pinto na
karaniwa’y ilang sandali lamang kung marating.  Walang-ingay siyang nakalabas ng bahay.  Tumingala
muna siya sa mga bintana.  Walang nakasindi ni isang ilaw, maging sa silid ng mga bata.  Lakad-
takbo na siya ngayon.  Malapit na.  Sinubukan niyang buksan ang tarangkahang-bakal.  Ayaw kumilos
ng kamay.  Kinapa niya sa dilim ang dila ng hawakan.  Nakakandado ng malaking padlock!  Naniguro
ang hayup na mag-asawa!

Hindi niya alam kung bakit siya nanginginig.  Maaaring sa takot, o dahil sa galit.  Pinag-
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aralan niya ang tarangkahan at ang pader ng bakuran.  Tatlong metro marahil ang taas.  Kailangan
niya ng tuntungan.  Kalahati lamang ng kotse ni Hisham ang nakapasok sa garahe.  Tumuntong siya
sa bubungan ng sasakyan upang makasampa sa tuktok ng garahe.  Isang malaking hakbang mula sa
gilid ng garahe, tantya niya’y maaari niyang abutin ang itaas ng pader.  Huminga muna siya nang
malalim.  Ngayon, hakbang!  Eksakto ang tapak ng kanang paa niya sa semento, nguni’t sobra ang
kaliwa.  Damdam niya’y susubsob siya.  Kusang tumukod ang kaliwang paa niya upang subukang
pigilan ang pagtumba.  Hangin.

Unang tumama sa matigas na bangketa sa kabila ng pader ang pahamak na paa.  Sumunod ay
ang kamay na nagtangkang tumukod nguni’t nabigo.  Pagkatapos ay dibdib, bago ulo.  Nakarinig
muna si Lily ng masagwang ingay ng nabaling buto bago siya biglang tinakasan ng malay.

Í   Í   Í

Nagbibisikleta sila ni Ruben.  Nasa Burnham Park sila, sa ikutan ng mga pinauupahang
bisikleta.  Mabuway pa si Lily kaya’t naka-angkas sa likuran si Ruben at siyang naninimbang.
Nakahawak sa kanyang baywang ang binata.  “Huwag kang makembot, para hindi gumigiwang,” payo
nito.  Alam niyang sinasamantala lamang ni Ruben ang paghawak sa kanyang tagiliran, nguni’t walang
anuman sa kanya ito.  Bagkus ay nagugustuhan pa nga niya ang paminsan-minsang pagkiliti sa kanya.

“Bumaba ka na,” sabi ni Lily.  “Kaya ko nang mag-isa.”
“Kaya mo na talaga?” tanong ni Ruben.
“Oo, sige na, para mabilisan ko ang takbo.”
Lumundag si Ruben paatras mula sa bisikleta.  Naramdaman ni Lily na gumaan siya.  Sinikaran

niya nang husto ang pedal.  Para siyang kumakarera.  Lumilipad ang kanyang buhok.  Masarap ang
pakiramdam ng hangin sa kanyang mukha.  Nang sa daraanan niya’y may tumawid ng matandang
naka-itim.  Nakayuko ang matanda at hindi pansin ang pagdating ng bisikleta.  “Lola!” sigaw ni Lily.
“Tabi po!  Masasagasaan ko kayo!”

Noon lamang napalingon ang matanda.  Gulat at sindak ang nakaukit sa hirap niyang mukha.
Si Lily man ay nabigla, sapagka’t ang matanda ay kilala niya.  Wala iyong iba kundi sarili niya.

Tinigasan niyang bigla ang tapak sa pedal upang magpreno.  Nagising siya sa sakit.  Mabigat
ang kaliwa niyang paa at hindi niya maigalaw.  Unti-unti siyang dumilat.  Maliwanag, puro ilaw.
Nakalatag siya sa isang mataas at matigas na higaan.  Amoy-gamot ang paligid.  Sa pintuan ng silid
ay may dalawang pulis na nagpipilit pumasok.  Isa namang doktor ang pumipigil sa kanila.

Bagama’t Arabo ay nahuli ni Lily ang kanilang usapan.  “Kailangan namin siyang dalhin,”
sabi ng isang pulis.  “May sumbong sa amin na nagnakaw siya sa kanyang inalisang bahay.”

Ako ang kailangan nila!  Parang dagok ang muling dating ng katotohanan kay Lily.  Natuklasan
na nina Hisham at Fatma ang kanyang pagkawala, at ngayo’y pinadarakip siya sa pulis!

“Dadalhin n’yo saan, at paano?” tanong ng doktor.  “Hindi ba ninyo nakikitang wala siya sa
kondisyon?  Iwan n’yo siya dito sa ospital.  Tatawagan namin kayo pag puwede na ninyo siyang
balikan.”

“Pananagutan mo, Doktor, kung sakaling makatakas siya,” banta ng pulis.
“Paano ka naging pulis, wala ka yatang mata?  Nakasimento ang paa, makakatakas?  Oo, sige

na, pananagutan ko.  Umalis na kayo.  Natatakot ang ibang pasyente sa inyo.”  Inakay papalayo ng
doktor ang dalawang pulis.

Ospital ito!  Tiningnan ni Lily ang kanyang kaliwang paa.  Nakasimento nga.  Nakasimento
din ang kanyang kaliwang braso at nakasabit sa bendang nakapaikot mula sa kanyang leeg.  Ang ulo
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niya’y may bendang nakabalot.
Pumasok sa silid ang isang nars.  Isang Pilipina.  “Ay, mabuti, gising ka na,” sabi ng nars

nang makita si Lily.
“Nasaan ako?” tanong ni Lily.
“Almana ito,” ang sagot.
“Paano ako napunta dito?”
“Natagpuan kang walang-malay ng isang taxi driver.  Dating nagmamaneho ng ambulansya

dito sa amin.  Naisip agad na dito ka dalhin.  Ano’ng pangalan mo?”
“Lily.”
“Ako si Offie.”
“Ako ang pakay ng mga pulis na ‘yon, di ba?”
“Nagnakaw ka daw.”
“Hindi totoo iyon,” napahikbi si Lily.  “Nilayasan ko ang mga amo ko, pero hindi ko sila

pinagnakawan.  Kailangan kong tumakas dito, Offie.  Tulungan mo ako.”
“Ano’ng gagawin natin?  May fracture ang paa mo.  Ni hindi ka muna makakabangon.”
“Ayokong makulong.  Kailangan kong makauwi sa anak ko.”
“Huwag mo munang isipin ‘yon,” sabi ni Offie.
“Makukulong ako,” nagsimula nang umiyak si Lily.  “Kawawa naman ang anak ko.”
“Wala ka bang kamag-anak o kaibigan dito na puwedeng pagsabihan?”
Hindi muna sumagot si Lily.  “Mayroon,” sabi niya kalaunan.  “Paano ko kaya matatawagan?”
“Ipaubaya mo sa akin iyon,” ani Offie.  “Saan nagtatrabaho?”
Pilit na inalala ni Lily ang nabasa niyang pangalan sa bus na sinakyan ni Ruben.  “Al-Jamil

— ”
“Al-Jamil Brown?”
“Oo!  Al-Jamil Brown!  Pero hindi ko alam ang address o telepono.”
“Alam ko kung saan iyon,” sabi ni Offie.  “Ano’ng pangalan?”
“Ruben.  Ruben Moreno.”
“Ano mo siya?” usisa ni Offie.
“Kaibigan.  Kung makukulong ako, sa kanya ko gustong ihabilin ang anak ko.  Pilitin mong

hanapin, Offie, para mo nang awa.”
“Sandali lang,” paalam ni Offie.  Lumabas siya at nagtungo sa nurses’ station.  Pumindot

siya ng ilang numero sa teleponong naroon.
“Male ward.”  Si Mariel ang sumagot mula sa ibang bahagi ng gusali.
“Sister, hindi ba Moreno ang apelyido ni Ruben?”
“Offie?  Oo, Moreno nga.  Bakit?”
“Pag nalibre ka, kailangan mo sigurong bumaba dito.  May naghahanap kay Ruben dito.”
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23.

NAGISING SI LILY nang naramdamang niyang may kamay na marahang humimas sa kanyang
pisngi.  Si Ruben ang namulatan niya.

“Ikaw nga ang nakita ko nuong gabing iyon, sa Al-Khobar,” sabi ni Ruben.
Tumango si Lily.
“Hindi ko matiyak kung ikaw nga iyon,” patuloy ni Ruben.  “Madilim.  Nakabalot ka ng itim.

At tumatakbo ang sasakyan namin.  Sino ang mag-aakalang aabot ka rin dito sa Saudi Arabia?”
“Alam kong ikaw ang nakita ko,” ani Lily.  “Hindi rin ako makapaniwala.  May kakilala ka

palang mga nars dito sa Almana.”
“Dalawa,” sabi ni Ruben.  “Sina Offie at Mariel.  Si Mariel ang tumawag sa akin sa opisina.”
“Si Offie ang umasikaso sa akin nang dalhin ako dito,” sabi ni Lily.  “Bumisita rin sa akin si

Mariel kangina at nagpakilala sa akin.”
“Bakit ngayon ka lang nagpa-abot ng pasabi sa akin?”
“Mahigpit ang mga amo ko.  Pinagbawalan nila akong makipag-usap sa kahit kaninong taga-

labas.  Isa pa, ayokong magambala kita.  At ayokong makita mo ang kinasapitan ko.”
“Matagal kitang hinanap, Lily.”
“Talagang hindi na sana ako magpapakita sa iyo, kung hindi lang talaga kailangan.  Anumang

oras ay maaaring balikan ako ng mga pulis.  Sinumbong ng mga amo ko na pinagnakawan ko sila.
Kung ako’y makukulong —”

“Hindi ka makukulong,” sabi ni Ruben.
“Hindi mo natitiyak iyon,” patuloy ni Lily.  “Kung may mangyayaring hindi maganda sa

akin, ipakikiusap ko lang sa iyo na hanapin mo ang anak kong naiwan sa Pilipinas.”
“Anak ko siya, Lily, hindi ba?”
“Ang pangalan niya’y Anais.”
“Lily, siya ba ang anak natin?”
Hindi kaagad nakasagot si Lily.  Napatango na lamang siya.
“Hindi ka dapat naglihim sa akin,” sabi ni Ruben.  “Hindi mo dapat sinarili ang bunga ng

ginawa natin.”
“Ayokong masira ang buhay mo dahil sa akin.  Ayokong maging pabigat sa iyo.”
“Hindi mo alam kung gaano ako naghirap nang nawala ka, Lily.  Pero ngayong nakita na uli

kita, aayusin natin ang lahat.”  Dumukot si Ruben ng panyo at dinampian ang mga mata ng umiiyak
na babae.  “Uunahin nating aregluhin ang kalagayan mo dito.  Kakausapin ko ang mga amo mo at
babayaran ko kung magkano man ang sinasabi nilang kinuha mo.”

“Wala kang dapat bayaran,” wika ni Lily.  “Wala akong ninakaw.”
“Alam ko iyon.  Pero salita ng Saudi laban sa salita mo.  Alam mo kung alin ang mas

matimbang.”
“Kung turingan ka nila ng malaking halaga, saan ka kukuha ng pera?”
“Ipaubaya mo sa akin iyon,” sabi ni Ruben, bagama’t hindi rin niya tiyak kung saan.  “Puwede

siguro akong umutang sa kumpanya namin.  May mahihiraman din akong ilang mga kaibigan dito at
doon.”  Si Habib, biglang niyang naisip.  Baka may kilala si Habib na puwedeng mautangan.

“Hindi mo kailangang gawin iyon, Ruben.  Hindi mo kailangang maghirap dahil sa nangyari
sa akin.”

“Tigilan mo iyan, Lily.  Huwag mo akong ipuwera ngayon.”



111

Bumukas ang pinto at akmang papasok si Mariel, nguni’t tumigil nang makita si Ruben.
“Sorry,” sabi niya.  Umatras siya papalabas at muling pininid ang pinto.

Muling hinarap ni Ruben si Lily.  “May pupuntahan akong isang kaibigang maaaring
makatulong sa atin,” aniya.  “Babalik ako agad.  Huwag ka nang matakot, hindi ka maaano.  Magtiwala
ka sa akin.”  Hinalikan niya sa pisngi si Lily, at lumabas ng silid.  Naghihintay sa pasilyo si Mariel.

“Mariel, salamat sa pagtawag mo sa akin,” wika niya.
“Walang anuman ‘yon,” sagot ng nars.  “Kung may telepono ka lang sa bahay, sana kagabi pa

kita pinapunta dito.”
“Gaano kalubha ang kapansanan niya?”
“Nagkaroon siya ng impacted fracture sa ankle bone ng kaliwang paa, kaya kinailangang

ilagay sa simento.  Nagkaroon din siya ng slipped joint sa siko, pero naayos iyon.  Bruised ribs.
At slight concussion sa ulo.  Lahat ay puwedeng maghilom sa katagalan.”

“Kailangan kong magpaliwanag sa iyo tungkol sa amin ni Lily —”
“Wala kang dapat ipaliwanag,” sabi ni Mariel.  “Ang dapat mong pag-isipan ay kung paano

mahahango si Lily sa gusot.  Kung may maitutulong akong anuman, huwag kang mahihiyang magsabi.”
“Salamat,” tugon ni Ruben.  “Kailangan ko munang umalis para kausapin si Habib.”
“Ako’ng bahala kay Lily,” pahabol ni Mariel sa paalis na binata.
Pumasok ang nars sa silid ni Lily.  “Kumusta ka ngayon?” bati niya.
“Hindi maalis ang kaba ko, Mariel.  Tuwing bubukas ang pinto, akala ko’y pulis na ang

papasok para tangayin ako.”
“Hindi papayag ang mga doktor namin na gawin nila iyon.  Isa pa, nariyan na si Ruben.  Hindi

ka niya pababayaan.”  May nilabas siyang pitaka mula sa kanyang bulsa.  “Binalik ito kangina ng taxi
driver na nagligtas sa iyo kagabi.  Nahulog sa loob ng taksi niya nang dalhin ka dito.  Gusto mong
tiyakin kung walang nawalang laman ito?”

“Walang laman iyan kundi singwenta riyal lang siguro, Mariel.  Pakitingnan mo lang.”
Binuklat ni Mariel ang pitaka.  “Singkwenta nga ang narito.  Anak mo itong nasa litrato?”
“Oo.”
“Maganda siya, Lily.  Kuha kay Ruben ang mga mata at ngiti.”
“Mariel, mabuting tao si Ruben.  Kung may unawaan kayong dalawa, hindi ako mamamagitan.”
“Higit kang may karapatan sa kanya, Lily,” ang tanging naisagot ni Mariel.

Í   Í   Í

Nagulat pa si Hisham Al-Qasi nang tumingala siya mula sa mga papeles na nakapatong sa
kanyang mesa, at nakitang may malaking lalaking nakatayo sa harapan niya.  Ang mga mata ng lalaki
ang una niyang napansin.  Parang nagbabagang uling.

“Hisham Al-Qasi?” tanong ng lalaki.
“Nam?” sagot ni Hisham.
“Ang pangalan ko’y Habib Ali Hasan Al-Ikhwan.”
Napatayo si Hisham at inabot ang kamay sa bisita.  “Handugan ng Diyos ng biyaya ang

kagalang-galang na Ikhwan,” sabi niya.
Hindi inabot ni Habib ang inalok na kamay.  “Handugan ng Diyos ng ipot ang mukha mo,”

ganti niya.  “Mayroon kang katulong na babae?  Ang pangalan ay Lily?”
Hindi agad nakasagot si Hisham sa kalituhan.  “Isang Pilipina, ya sayeedi.  Lumayas kaylan

lamang.  Nagnakaw ng pera at alahas mula sa aming bahay.”
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“Al-Qasi, isa kang sinungaling.  Nagsinungaling ka rin sa pulisya.  Ito ang totoo: Tinrato
mong tila basura ang Pilipinang ito.  Pinagtangkaan mo pa ng mahalay minsan.  Pinagkaitan mo ng
pinagako mong suweldo.  Nang magpaalam upang muling makasama ng kanyang anak, pinigilan
mo.  At binalak mo pang ipamigay sa ibang tao na tila ba siya’y isang alipin.”

Nandilat ang mga mata ni Hisham.  “Hindi ka puwedeng pumasok dito sa opisina ko at
pagsalitaan ako ng ganyan,” tutol niya.

“Maupo ka at huwag mo akong pagtaasan ng boses,” babala ni Habib.  “Mamili ka: Makinig
ka sa akin ngayon, o makinig ka sa akin pag pinakulong na kita.”

Naupo si Hisham.
“Hihingi ka ng tawad sa Pilipinang ginawan mo ng mali,” sabi ni Habib.  “Babayaran mo ang

lahat ng gastos sa kanyang pagkaka-ospital.  Babayaran mo ang lahat ng utang mo sa kanya.  Ikukuha
mo siya ng bisa palabas ng bansa, at isasauli mo sa kanya ang kanyang pasaporte.  Ikukuha mo siya
ng tiket sa eroplano para makauwi siya pag magaling na siya.  Kung hindi mo susundin ang mga utos
ko, magpaalam ka na sa pamilya mo, sapagka’t matagal bago mo uli sila makita.  Ako mismo ang
magpapasok sa iyo sa kulungan, at itatapon ko ang susi.  Naiintindihan mo?”

Í   Í   Í

Magkasabay na kumakain ng hapunan sina Ruben at Oscar.  “Naroon ka sana sa ospital,
Oscar,” natatawang kuwento ni Ruben.  “Parang basang sisiw na pumasok itong si Hisham.  Kasunod
si Habib at isang pulis.  Naroon din ang doktor ni Lily.  Sina Mariel at Offie, naroon din.  ‘Mayroong
gustong sabihin si Hisham Al-Qasi,’ bungad ni Habib.

“Nagsalita nang paungol si Hisham.  ‘Lakasan mo at linawan mo,’ utos ni Habib.  ‘Ikaw lang
ang nakakaunawa ng sinasabi mo.’

“‘Hindi totoo ang bintang ko na ninakawan kami ng babaeng ito,’ sabi ni Hisham.  ‘Humihingi
ako ng tawad sa lahat ng kasalanan namin sa iyo.’  Nilatag niya sa katabing mesa ni Lily ang isang
sobreng may lamang pera — lahat ng naantalang sahod ni Lily, pasaporte, at isang open ticket sa
eroplano.”

“Unang beses akong nakabalita ng isang among Saudi na humingi ng diskargo sa katulong
niyang banyaga,” sabi ni Oscar.  “Lutas na kung gayon ang problema mo?”

“Isang problema,” tugon ni Ruben.
“Mayroon pa bang iba?”
“Puwede nang lumabas ng ospital si Lily, pero hindi pa siya puwedeng umuwi.  Tatlong

linggo pa siguro siyang kailangang pabalik-balik sa Almana bilang outpatient.  Kailangang ihanap
ko siya ng matutuluyan.  Sabi ni Mariel ay bakante ang katabing kuwarto sa dorm nila.  Nakabakasyon
daw ang tumutuloy doon.  Puwede raw niyang pakiusapan ang house mother nila para magamit
muna iyon ni Lily.”

“Ayun naman pala.”
“Ayokong samantalahin ang kabaitan ni Mariel.  May mauupahan kaya akong apartment,

kahit pansamantala?”
“Para sa inyong dalawa?” sabi ni Oscar.  “Hahanapan kayo ng marriage certificate.  Mahigpit

dito ang mga nagpapa-upa.  Kung dalawang linggo lang naman, bakit hindi mo dito ituloy?  Puwede
naman akong matulog sa sala.”

“Bawal na magkaroon ng babae sa tirahan ng puro lalaki, hindi ba?  Tiyak na mapapahamak
ka, pati na ang ibang mga kasama natin dito.”
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“Balik tayo kay Mariel,” ani Oscar.
Napabuntong-hininga si Ruben.  “Tama ka, kay Mariel pa rin.  Kakapalan ko na ang mukha

ko at sasabihin kong tatanggapin ko ang alok niya.  Hindi pa man ay nanliliit na ako.”
Natawa si Oscar at tinapik sa balikat ang kaibigan.  “Kapana-panabik ang buhay mo, Sadik,”

sabi niya.  “Sigurado ka bang hindi ka ‘pabling’ nuong araw kaya ka sinisingil ngayon nang ganyan?”

Í   Í   Í

Pumasok si Tony Brown sa opisina ni Ruben.  “Got a minute?” tanong ng Amerikano,
sabay upo sa harapan ng mesa ng binata.

“Of course, Sir,” sagot ni Ruben.
“Naghahanap ka raw ng ibang bahay na matutuluyan?” tanong ni Brown.
“Paano po n’yo nalaman, Sir?”
Nagkibit-balikat si Brown.  “Manedyer ako.  Tungkulin kong malaman ang lahat ng nangyayari

dito.”
Nilahad ni Ruben ang mga pangyayari at ang kanyang kalagayan.  Sa mabilis na patangu-

tango ni Brown ay nahulaan niyang humigit-kumulang ay alam na niyang lahat ang mga ito.  Walang
dudang napangunahan na siya ni Habib.

“Bakit hindi ka agad lumapit sa akin?” wika ni Brown.  “Noon pa kita inaalok ng bahay sa Al-
Bilad.”

“Wala na pong kinalaman ang kumpanya dito, Sir.  Hindi na po ito sakop ng pananagutan ng
kumpanya.”

“Kalokohan!” sagot ni Brown.  “Lahat ng nakaka-apekto sa kagalingan ng mga tao ko’y
sakop ng kumpanya.  Ikaw pa!  Ikaw ang spark plug ng operasyon natin dito.  Hindi ko mababayaran
nang husto ang magandang serbisyo mo sa akin, Ruben.  Sa ganitong paraan man lang ay hayaan
mong makaganti ako sa iyo.  May ilang bakanteng bahay sa Al-Bilad.  Inuupahan ng kumpanya, ke
may nakatira o wala.  Malaking aksaya, di ba?  Paglabas ng nobya mo mula sa ospital, ituloy mo siya
sa isang bahay natin doon.  Mapapasyalan pa siya araw-araw ng Misis ko para kumustahin.  At kung
kailangan niyang pumunta sa Almana para magpa-tsekap, puwede siyang ihatid ng isa nating drayber.
May intensyon ka bang pakasalan ang babaeng ito?”

“Tinanong ko na po siya nuong araw.  Tumanggi siya noon.  Magbabaka-sakali po uli ako
ngayon.”

“Mabuti.  Nagsisimula na akong mag-alala tungkol sa iyo, Ruben.  Kahina-hinala ang isang
taong kasal sa kanyang trabaho.”

“Tatlong linggo lang po kami sa Al-Bilad, Sir.  Pag nakauwi na po ni Lily ay babalik din ako
sa Homesick Hotel.”

“Nasa iyo ‘yon.  At kung may iba ka pang kailangan, ayoko sanang sa ibang tao ko pa malaman,
narinig mo?”

“Opo, Sir.  Salamat po.  Malaking tulong po itong binibigay n’yo sa akin.”
“Lamang ka pa rin, Kid,” sabi ni Brown.  “Lamang ka pa rin.”
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24.

NUONG ARAW na lumabas si Lily mula sa ospital, sinundo siya ng isang ambulansyang
hiniram ni Tony Brown mula sa klinika ng Al-Bilad.  Ang bahay na pinaghatiran sa kanya ay malapit
sa bahay ng mag-asawang Brown.  Inabiso ni Ruben na sapat na sa kanila ni Lily ang isang maliit na
bahay na may isang palapag at isang tulugan.  Una, dahil maliit lang naman ang malilibot ni Lily.
Ikalawa, dahil hindi naman sila magtatagal ng pagtigil doon.

Naihanap ni Brown ng isang motorisadong silyang de-gulong si Lily.  Sakaling maisipan
daw ni Lily na subukang maglakad kahit paunti-unti, naglaan din si Brown ng isang pares na saklay.

Pinuno naman ni Diana Brown ng pagkain ang refrigerator nina Ruben at Lily.  Nangako rin
siyang papasyalan niya si Lily upang alalayan tuwing wala siyang ginagawa sa bahay.  “Ibig sabihin
noon ay lagi siyang narito, Lily,” biro ni Brown.

“Malaking abala po iyon para sa inyo,” tutol ni Lily.
“Pabor sa akin iyon, Lily,” sabi ni Brown.  “Kapag walang magawa si Diana sa bahay, inuubos

lang niya ang pera ko sa pagsa-shopping sa Al-Khobar.”
Nuong gabing iyon, matapos nilang maghapunan, tinulak ni Ruben ang silyang de-gulong ni

Lily sa patyo na nasa harap ng kanilang bahay.  “Kung nasa Pilipinas tayo,” ani Ruben, “sasabihin
mong nasa Forbes o San Lorenzo na tayo.”

“Huwag mong kalilimutang hindi kalayuan mula dito,” sabi ni Lily, “marami tayong mga
kababayan na nakatira sa mga mumunting kahon — walang iniwan sa makikita mo sa Sapang Palay
o Dagat-dagatan.  Ang tulugan ko’y malaki lamang nang bahagya sa isang dipa magkabila.  Kaagaw
ko pa ang isang washing machine at isang dryer sa puwang.  Minsa’y may nagpuntang Pilipino sa
bahay ni Al-Qasi.  Nagbomba ng gamot sa anay.  Naikuwentong walo silang patung-patong na
natutulog sa isang kuwartong kasingliit lamang ng aming garahe.  Walang kisame, walang aircon,
walang heater.  Hirap sila, tag-init man o taglamig.  Pag nasipon ang isa, hawa ang lahat.”

“Hindi mo na sana dinaanan ang lahat ng ito, Lily, kung hindi ka lumayo sa akin.  Bakit mo
ginawa iyon?”

“Natakot ako.  Nalito.  Nakita kong napakaganda ng hinaharap mo.  Punong-puno ka ng mga
posibilidad.  Alam kong masisira ang lahat ng mga iyon kung matatali ka sa akin.”

“Tingnan mo ako ngayon, Lily.  Kasama ba ito sa mga posibilidad na nakita mo?  Isa lang
akong karaniwang empleyadong kumakain sa palad ng banyagang amo.  Halos nagmakaawa pa ako
upang mapunta lamang dito.  Nang makilala kita at minahal kita, ang tanging hinangad ko ay isang
simple at maligayang buhay kapiling mo.  Tingin mo sa akin ay isa akong higante.  Hindi higante
ang pakiramdam ko sa sarili ko.  Takot at lito din ako katulad mo, kahit na noon.  Kung tutuusin,
mas matibay ka kaysa sa akin.  Patuloy kang nabuhay kahit sa pag-iisa.  Samantalang para sa akin,
naging napakahirap ang makaraos mula isang araw hanggang kinabukasan.  Nawalan ng kabuluhan
ang lahat nang iniwan mo ako.  Napakahirap bumangon sa umaga kapag alam mong anuman ang
gawin mo’y walang pagtutunguhan at walang pag-aalayan.”

“May anak akong pinag-aalayan ng aking mga ginagawa,” napangiti si Lily.  “Para sa kanya
ang lahat.”

“Kuwentuhan mo ako tungkol kay Anais,” pakiusap ni Ruben.
“Siya ang pinakamagandang bata sa buong mundo,” sabi ni Lily.  “Nasa tiyan ko pa lang siya,

alam kong magiging babae siya.  Tahimik lang siya sa loob, mabait, hindi malikot.  Hindi ako
ginagambala pag ako’y natutulog.”
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“Bakit kinailangan mo pang umalis sa Tuguegarao?”
“Ayaw na sa akin ng nanay ko.  Lalong ayaw sa magiging anak ko.”
“Hindi ka na sana umuwi doon,” wika ni Ruben.  “Natatandaan ko nang umalis ka.  Sabi mo’y

aabay ka lang sa kasal ng isang kaibigan.”
“Si Lety iyon, kahera at receptionist sa sauna.  Kaibigan ko talaga.  Mabait na babae.  At

hindi tulad ng  iba doon na...alam mo na, pakawala.  Nagkataon lang na wala siyang makitang ibang
trabaho, kaya napasok doon.  Niyaya siyang pakasal ng isang suki na nakilala niya.  Pinakiusapan
niya akong umuwi para dumalo sa kasal niya.  Pero hindi natuloy iyon.”

“Ano’ng nangyari?”
“Nalaman ng mga magulang ng lalaki na sa sauna nagtatrabaho si  Lety.  Iisa lang ang

binigay na kahulugan.  Pinagbawalan ang anak nilang lalaki na tuluyan si Lety.  Dinamdam nang
husto ni Lety iyon.  Binitawan niya ang trabaho niya sa sauna.  Tiyempo naman noon na talagang
nasa sukdulan na ang hindi namin pagkakaunawaan ni Nanay.  Nalaman kasing buntis ako.  Paano
daw pag lumabas na ang bata?  Siya pa rin daw ba ang susuporta?  Baka raw mabawasan siya ng
negosyo pag nakita ng mga parukyano niya na may bata doon.  Baka rin daw makansela ang lisensya
niya pag nalaman sa munisipyo na may batang pinalalaki sa loob ng sauna niya.”

Napailing si Ruben.  “Ibang klase ang nanay mo.  Hindi pa ako nakakatagpo ng katulad niya.”
“Hindi niya pinatawad ang tatay ko nang iniwan siya habang dinadala pa lang niya ako.  Sa

akin niya binunton ang lahat ng galit niya sa aking ama.  Sa buong buhay ko, hindi ko narinig na
sinabi ng Nanay na mahal niya ako.  Gayunpaman, lalo na ngayong isa na rin akong ina, nabawasan
na ang pagdaramdam ko kay Nanay.   Iginapang rin niya ang pagpapalaki sa akin, kahit na nga ba
sapilitan.  Malayo rin naman ang narating ko dahil sa kanya, bago kami naghiwalay.”

“Saan ka tumuloy nang umalis ka sa Tuguegarao?”
“Nagpunta kami ni Lety sa Baguio.  May kamag-anak siya roon na may pagawaan ng  wood-

carvings.  Natanggap naman akong library clerk sa Saint Louis.  Umupa kami ng isang maliit na
kuwarto.  Hati kami sa upa.  Nang isilang ko si Anais, nahinto ako sa trabaho.  May naipon akong
kaunti, pero si Lety ang bumalikat ng halos lahat ng gastos namin.

“Nang kaya ko na uling magtrabaho, pumasok ako sa isang day care center.  Tagapag-alaga
ng mga bata.  Maliit lang ang suweldo.  Pero ang kainaman ay puwede kong dalhin si Anais doon at
alagaan din siya kasabay ng ibang mga bata.

“Nakaraos kami nang may katagalan din.  Pero hanggang doon lang — makatawid lang
hanggang kinabukasan.  Sapat lang ang kita ko para pambayad sa parte ko sa kuwarto, pambili ng
gatas at pagkain...  Ni hindi kami puwedeng magkasakit, dahil wala kaming ibabayad sa doktor o
para sa gamot.  Nagsimula akong mag-isip kung paano ako kikita ng dagdag pang pera.  Palapit nang
palapit ang sandali na kailangan nang mag-aral ni Anais.  Lalong tumagilid ang kalagayan namin
nang nawalan ng trabaho si Lety.  Nalugi ang pagawaan nila at nagsarado.

“May binuksang isang recruiting agency noon sa Baguio.  Nang magtanong ako, nalaman
kong naghahanap sila ng isang tutor para sa isang pamilya sa Saudi Arabia.  Isang libong riyal daw
ang suweldo buwan-buwan.  Pinag-usapan naming mabuti ni Lety.  Sumang-ayon siya na pagkakataon
ko na iyon.  Siya raw ang mag-aalaga kay Anais habang wala ako.  Nangako naman akong magpapadala
ng pera sa kanila.

“Limang libong piso ang hiningi sa aking placement fee.  Nangutang ako sa mga dati kong
kasamahan sa Saint Louis.  Pero palagay ang loob ko na mababayaran ko rin iyon.  Tantiya ko, kung
kalahati ng suweldo ko ay ipapadala ko kina Lety, at kalahati ay iipunin ko, sa isang taon ay makakaipon
ako ng puhunan para sa isang maliit na sari-sari store.  Pag nagkagayo’y makakabalik ako agad.
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Puwede kong tapusin ang pag-aaral ko ng Education sa gabi.  Pagka-gradweyt ay puwede na akong
humanap ng disenteng trabaho na makakasuporta sa aking anak.

“Enero nang iwan ko si Anais.  Iyon ang pinakamahirap na ginawa ko sa aking buhay.  Pareho
kaming umiiyak.  Kung hindi pilit na hiniwalay ni Lety sa akin si Anais upang iuwi na ang bata,
nagbago siguro ako ng isip at hindi na tumuloy.

“Pagdating ko dito, ang inabutan ko’y kabaligtaran ng lahat ng inaasahan ko.  Binago ni Al-
Qasi ang kontrata ko.  Limandaang riyal lang daw ang kasunduan nila ng ahensiya.  Hindi na ako
naka-atras.  May mga pangako akong kailangang tuparin.  Humigit-kumulang ay alam mo na ang
mga sumunod na pangyayari.”

Napailing si Ruben at napabuntong-hininga.  “Kaylaking hirap ang dinaanan mo, Lily,” nasabi
niya.

“Kaysa naman ang anak ko pa ang dumaan sa lahat ng ito,” sagot ni Lily.
“Ni ikaw o siya ay hindi na kailangang magpatuloy pa sa ganitong paghihirap,” wika ni Ruben.

“Hayaan mong ako naman ang bumalikat ng matagal mo nang pasanin.  Sinabi ko na sa iyo ito noon
at sinasabi ko uli ngayon — Pakakasalan kita, Lily.”

“Bakit?  Dahil naaawa ka sa akin?”
“Hindi.  Dahil mahal kita.  Dahil hindi ako ganap kung wala ka, at ang anak na alam kong siya

lamang makakabuo sa kakulangan nating dalawa.  Matagal na rin akong naghihirap, Lily.  Huwag mo
na sana akong pahirapan pa.”

“At si Mariel?” tanong ni Lily.  “Tinanong mo na rin ba siya kung payag siyang pakasal sa
iyo?”

“Hindi,” tugon ni Ruben.  “Hindi pa.”
“Nguni’t balak mo sana?”
“Marahil,” inamin ni Ruben, “kung hindi tayo uli nagkita.”
“Mahal mo rin siya, hindi ba?”
“Oo, mahal ko si Mariel.  Hindi ako magsisinungaling sa iyo.  Kailangang unawain mo na

nakilala ko si Mariel nang wala na akong pag-asang muli kitang matatagpuan.  Sinisikap ko noon na
muling pagtugma-tugmain ang aking buhay.  At sa wari ko’y si Mariel ang makakatulong sa akin na
magawa iyon.”

“Mahal mo pa rin siya hanggang ngayon, kung gayon?”
“Lagi kong mamahalin si Mariel,” wika ni Ruben.  “Ang pag-ibig ay hindi parang ilaw na

anumang sandaling naisin mo’y maaaring bukas-patay.  Hindi namatay ang pagmamahal ko sa iyo
nang natutunan kong mahalin si Mariel.  Hindi rin mababawasan ang pagtingin ko sa kanya kahit
ngayong bumalik ka na sa akin.  Kailangan lamang na matutunan kong mahalin siya sa ibang paraan.
Kailangang patunayan ko sa kanya na dahil mahal ko siya, hindi ako gagawa ng anumang makakasakit
sa kanya...o sa iyo.  Ikaw — higit kaninuman — ang inaasahan kong makakaunawa noon.”

“Nauunawaan ko,” marahang sabi ni Lily.
“Pakasalan mo ako, Lily.  Kailangan kita, kailangan mo ako, at kailangan ni Anais na

magkasama-sama tayo.”
“Kung hihilingin ko, sasama ka bang bumalik sa akin?”
“Hindi biglaan,” sagot ni Ruben.  “May nasimulan akong trabaho na kailangan ko munang

tapusin, sa Al-Khunn.”
“Gawin mo ang kailangan mong gawin,” wika ni Lily.  “Kung maisipan mong umuwi

pagkatapos noon, saka mo na lang uli ako hanapin at tanungin.  Saka kita ipakikilala sa iyong anak.”
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25.

MULA SA KANYANG nurse’s station ay nakita agad ni Mariel si Lily nang bumukas ang
pinto ng elevator.  Agad niyang nilapitan ito upang alalayan sa paglabas.  Tinanggal na ang simento
mula sa braso ni Lily, nguni’t naiwan ang nasa paa.  Gamit niya ay saklay sa paglakad.

“Tinawagan mo na lang sana ako,” sabi ni Mariel, habang ginagabayan si Lily patungo sa
isang upuan sa lounge.  “Binaba na lang sana kita, imbes na ikaw pa ang pumanhik dito.”

“Maaabala pa kita,” sagot ni Lily.  “Gusto ko rin pating subukang kumilos.  Sa makalawa na
ang uwi ko.  Kailangang sanayin ko na ang katawan ko.”

“Sa Pilipinas mo na ipatatanggal ang simento sa paa mo?”
“Oo.  Sabi ng doktor ay hayaan daw nakabalot nang isang linggo pa.  Naghilom na raw ang

pilay, pero komo malayo ang lalakbayin ko, mas makabubuti raw kung nakapirme ang buto.”
“Tiyak namang pauunahin kang pasakayin sa eroplano,” sabi ni Mariel.  “At saka bibigyan ka

ng upuan na may maluwang na unatan ng paa.  May susundo ba sa iyo sa Maynila?”
“‘Yung kaibigan ko at ang anak ko.  Inabisuhan din yata ni Ruben ‘yung mga kapatid niya para

abangan ako.  Ihahatid siguro kami sa Baguio sa arkiladong sasakyan.”
“Malilimutan mo rin ang mga naranasan mo dito.”
“Ang hindi ko malilimutan ay ang kabaitan mo sa akin, Mariel.  Maraming salamat.”
“Kung nagkapalit tayo ng lugar, tiyak na gayon din ang matitikman ko sa iyo,” ani Mariel.
“Dinaramdam kong nakagambala ako sa pagtitinginan ninyo ni Ruben.  Malaya pa rin siyang

mamili, iyon ang sabi ko sa kanya.”
“Nakapamili na rin ako, Lily.  Hindi ako dapat nagbo-boyfriend.  Mahal kong masyado ang

trabaho ko.”
“Umaasa akong susubaybayan mo pa rin si Ruben at aalagaan siya?”
Umiling si Mariel.  “Kayang alagaan ni Ruben ang sarili niya.”
“Puwede ba kitang sulatan?”
“Puwede,” sabi ni Mariel.  “Pero baka hindi na ako abutan dito ng mga sulat mo.  Malapit na

rin akong umuwi.”
“Paano ako makakaganti sa iyo, Mariel?”
“Sikapin mong magkaroon ng isang maayos na buhay,” sagot ng nars.  “At paligayahin mo

ang mga mahal mo at nagmamahal sa iyo.”

Í   Í   Í

Tatlong araw na hinanap ni Ruben si Habib upang ituloy ang pag-aaral nila ng Inggles.  Sa
tuwina’y wala ang Arabo at ayon sa mga kasamahan niyang tsuper ay hindi pumasok.  Tinanong niya
kung alam nila ang tirahan nito.  May isang tsuper na gumawa ng simpleng guhit ng kinaroroonan ng
bahay ni Habib sa Qatif.

May isang oras din ang biyahe mula Khobar hanggang Qatif.  Padilim na nang natagpuan ni
Ruben ang bahay ng kaibigan.  Hindi siya nahirapan sa paghahanap.  Dalawang Arabo ang
napagtanungan niya ng direksyon at wari’y kilalang-kilala si Habib sa lugar na iyon.

Si Habib mismo ang sumagot sa kanyang pagtimbre.  “Ahlan, ya sayeedi!” bati sa kanya ni
Habib.  Larawan siya ng magkahalong gulat at tuwa.  “Ahlan wah sahlan!”

Sa wari ni Ruben ay nangayayat nang bahagya si Habib.  Maputla siya at may mga itim na
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mantsa ng pagkapuyat sa ilalim ng kanyang mga mata.  “Habib, may sakit ka ba?” tanong ni Ruben.
“Dinaanan lang ng trangkaso, ya sadiki,” sagot ni Habib, kasunod ay ubo na agad niyang

pinigilan.  “Nguni’t magaling na ako ngayon, ilhamdulillah.  Tuloy!  Tuloy sa aking abang tahanan.”
Maliit at payak lamang ang tirahan ni Habib.  Naalala ni Ruben ang sinabi ni Habib na nag-

iisa lamang siya sa buhay.  Makitid din ang bakuran at, maliban sa isang matandang puno ng sipres,
ay mukhang hindi na pinagka-abalahang tamnan.  Tumuloy sila sa sala sa loob ng bahay.

“Habib, mukhang mas manipis ang tingin ko sa iyo ngayon,” sabi ni Ruben.  “Kumakain ka
ba nang maayos?”

“Wala akong panlasa nitong nakaraang ilang mga araw, bakit pa ako kakain?” ani Habib.
“Pero bakit ako ang inaalala mo?  Ikaw ang panauhin, ikaw ang dapat kong asikasuhin.  Puwede ba
kitang alukin ng kape o tsa?”

“Huwag ka nang mag-abala, Habib.”
“Kauna-unahan mo bang pagpasok ito sa isang tahanang-Arabo?”
“Oo.”
“Kung gayo’y lalong dapat kitang pakitaan ng aming kagandahang-loob.  Pagpaumanhinan

mo ako habang naghahanda ako ng maiinom, ya sayeedi.  Maupo ka muna at ipalagay mo ang iyong
loob, tfaddal.”

Lumabas sa kusina si Habib.  May mga larawang nakasabit sa dingding ng sala, at ang mga
iyon ang sinuri ni Ruben nang siya’y napag-isa.  Sa isang larawan ay naroon si Habib habang nakaluhod
at nagdarasal.  Napadilat nang husto si Ruben nang tiningnan niya ang katabi ni Habib sa pagdarasal.
Kamukhang-kamukha ng kasalukuyang hari, sa isang mas maagang gulang.  Ang ibang mga kasama
sa larawan ay napakalapit ng pagkakahawig sa mga namumunong prinsipe sa kaharian.

Ang iba pang mga larawan ay kay Habib rin.  Dito’y tumatanggap siya ng medalya.  Sa isa
nama’y kabilang siya sa isang grupo ng mga katutubong mananayaw na pawang may mga hawak na
espada.  Ang kasama niya sa lahat ng mga larawan ay tila mga importante at mariwasang opisyal.

Pumasok si Habib na may dalang bandehado na kinalalagyan ng isang mataas na kapetera,
dalawang tasa, at ilang hiwa ng matamis na bibingka.  Umupo siya sa tabi ni Ruben at pinagsilbihan
ng kape ang bisita.  Kakaiba ang bango ng kapeng hinanda niya.

“Nakauwi na ang iyong madam?” tanong ni Habib.
“Nuong Biyernes,” tugon ni Ruben.  “Bilin niya sa akin ay ipaabot ko sa iyo ang pasasalamat

niya.  Kung hindi sa tulong mo, marahil ay malaking kapahamakan ang inabot niya.”
“Sa Diyos ang pasasalamat,” wika ni Habib.  “Isa lamang akong karaniwang tao.  Isang hindi

karapat-dapat na tsuper.”
“Hindi ka basta-basta tsuper, Habib.  Ano ka talaga?”
“Ano’ng gusto mong sabihin?”
“Nakamamangha na nakakatakot ang kapangyarihang tinatago mo.  Sino ka talaga?  May mga

narinig akong kuwento na ikaw ay dating bodyguard ng hari.”
Natawa si Habib.  “Narinig mo na rin ba ang bali-balita na ako’y dating berdugo?”
“Totoo ba iyon?”
“Hindi.  Pero ano ang magagawa ko kung iyon ang palagay ng mga tao?  Inuulit ko, ako’y

isang karaniwang tao.  Isang Badu.  Kaming mga Baduwin ang hitano ng disyerto — mga pastol ng
tupa, kambing, at kamelyo.”

Tinuro ni Ruben ang mga larawan sa dingding.  “Isang karaniwang tao na katalik ng mga may
dugong-bughaw.”

“Lumaki ako sa piling ng mga Al-Saud,” paliwanag ni Habib.  “Bata pa ako nuong ako’y
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naulila, at ako’y inampon ng isang pamilya ng kanilang angkan.  Nahiwalay lamang ako sa kanila
nuong ako’y nag-asawa.  Gayunpama’y tinuturing pa rin nila akong isa sa kanila.”

“Naulila ka ‘kamo?”
“Namatay ang aking ina nuong ako’y sanggol pa.  Ang ama ko nama’y nasawi habang

naglilingkod sa matandang haring Abdulaziz.   Ang ama ko’y isang ikhwan.”
“Ano iyon?” tanong  ni Ruben.
“Isang pangkat ng mababangis na mandirigmang Baduwin.  Ang ibig sabihin ng ikhwan ay

kapatiran.  Umanib sila sa mga Al-Saud at tinulungan si Haring Abdulaziz sa maraming labanan.”
“Saang labanan iyon, Habib, at kaylan?”
“Maraming taon na ang nakalilipas.  Ang kaharian ng mga Al-Saud nuong araw ay ang Nejd

— sa hilaga.  Nilupig ng mga Turko ang Nejd at naglagay doon ng isang hari-harian — isang impos-
tor na galing sa angkan ng mga Al-Rashid.  Ang talunang mga Al-Saud ay napatapon sa ibang lupain
— sa Kuwait.  Hindi naging mabuting hari ang mga Al-Rashid.  Malupit sila, mapagsamantala,
abusado sa mga taong kanilang nasasakupan.  Iyon ang madilim na panahon ng aming kasaysayan.

“Bata pa si Abdulaziz nang ang mga Al-Saud ay lumikas sa Kuwait, subali’t noon pa ma’y
sinumpa na niya na balang-araw ay babalik siya sa Nejd upang bawiin ang kahariang nawala sa
kanila.  Nang nagbinata siya, sinakatuparan niya ang kanyang pangako.  Tumawid siya ng disyerto
mula Kuwait at lihim na bumalik sa lupaing ito.  Sinadya niya ang mga nakakalat na tribong Baduwin.
Pinakiusapan niya ang mga ito na makiisa sa kanya.  Labis-labis nang naghihirap ang mga tao dahil
sa kasamaan ng mga Al-Rashid, wika niya.  Naniwala ang mga Baduwin sa kanyang adhikain.  Nakita
nilang si Abdulaziz ay isang maka-Diyos at makatarungang tao.  Umanib sila kay Abdulaziz.  Nakabuo
si Abdulaziz ng isang hukbo, at ang mga pinakamahusay niyang sundalo ay ang mga ikhwan.

“Nang inakala niyang handa na sila, pinamunuan ni Abdulaziz ang kanyang hukbo mula sa
disyerto.  Maraming araw at gabi silang naglakbay.  Sa unahan ng kanilang hanay ay dala nila ang
isang bandilang ganito ang sinasabi:  ‘Walang Diyos kundi ang Diyos.  Si Muhamad ang kanyang
sugo.’  Gabi nang sinapit nila ang lungsod ng mga Al-Rashid.  Nakapasok  silang hindi namamalayan
sa himpilan ng mga kaaway.  Sa isang mabilis at hindi patas na labanan, nagapi nina Abdulaziz ang
katunggali.

“Marami pang mga sumunod na labanan sa mga karatig-bayan bago lubusang nabawi ni
Abdulaziz ang kanyang kaharian.  Sa isa sa mga labanang ito, sinamang-palad na masawi ang aking
ama.”

“Noon ka inampon ni Haring Abdulaziz?” tanong ni Ruben.
“Ng isang mag-asawang kabilang sa angkan ng mga Al-Saud,” tugon ni Habib.  “Dapat mong

unawain na, sa aming mga Arabo, kahit ikapito o ikasampung pinsan ay tinuturing na malapit pa ring
kamag-anak.  Ang kumupkop sa akin ay isang maykayang mangangalakal at ang kanyang asawa — na
sa dahilang batid lamang ng Diyos — ay hindi nagkapalad na magka-anak.  Gayunpama’y kapwa sila
mabuting Muslim.  Mabait, mapagkumbaba, mapag-kawanggawa.  Minahal nila akong tulad ng isang
tunay na anak.  Maging ang mga tunay na supling ng mga Al-Saud — na kasabay ko sa paglaki — ay
hindi iba ang turing sa akin.  Ang tawag nila sa akin ay Akhiwiya — munting kapatid.”

Tinuro ni Ruben ang mga larawan sa dingding.  “Itong mga nasa litrato ang kasabay mo sa
pagkabata?” aniya.

Tumango si Habib.  “Aiwa.  Ang mga iyan at iba pa.  Marami silang magkakapatid at
magpipinsan.”

“Habib, puwede ka palang tawaging isang prinsipe.”
“A, hindi,” wika ni Habib.  “Ang pagiging hari o prinsipe ay dala ng dugo.  Ang sa akin ay
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dugo ng isang Badu.  Nguni’t karaniwan man ang aking dugo, minsan ko nang inalay ito sa paglilingkod
sa mga Al-Saud.”

“Ano’ng gusto mong sabihin?” usisa ni Ruben.
“Isa sa mga prinsipeng nakikita mo sa litrato — hindi ko na sasabihin kung sino — ay

matagal na sanang bangkay kundi ako namagitan.”
“Ano’ng nangyari?”
“Mga binatilyo lamang kami noon.  Mga makakaros at walang pakundangan tulad ng

karaniwang kabataan, naiintindihan mo?  Ilan sa mga prinsipe ay nagliwaliw sa London.  Sinama nila
ako.  Nagpatangay kami sa kasiyahan doon na hindi namin puwedeng matikman dito sa kaharian.
Alam mo na — alak, sugal...  Wala kaming malay na sinusubaybayan pala kami ng isa naming
kababayan na may masamang tangka sa amin.  Anak ng isang dating mataas na opisyal ng mga Al-
Rashid na nawalan ng kapangyarihan nang bumalik ang mga Al-Saud.  Isang gabi, pumasok ang
taong ito sa silid namin sa otel.  Balak niya’y manakit ng kahit sino’ng Al-Saud na matagpuan niya
doon.  Kasama ko sa silid ang isa sa mga prinsipe.  Ako ang nasa higaang malapit sa pintuan.
Nagising ako at nang makita ko ang patalim na hawak ng lalaking ito, hindi ako nagdalawang-isip sa
balak niyang gawin.  Dinaluhong ko siya at sa aming pagbubuno ay nahagip niya ako ng patalim sa
tagiliran.  Sinaklolohan kami ng iba pa naming mga kasamahan, nguni’t ang masamang-loob ay
nakatakas.  Pinalipas ko ang nalalabi pang mga huling araw ng aming bakasyon sa ospital.

“Noon ko naisip na kaya ako hinayaan pa ng Diyos na mabuhay ay upang bigyan ako ng
pagkakataong ilagay sa tuwid ang aking sarili.  Sinumpa ko nang sandaling iyon na ititigil ko na ang
pagiging iresponsable at susubukan kong magkaroon ng sapat na kaisipan.”

“Sino ang prinsipeng niligtas mo, Habib?” usisa ni Ruben.
“Hindi mo na kailangang malaman, Sadik.  Sapat nang malaman mo na — matapos ang

pangyayari — siya man ay naliwanagan.  Nagbago siya ng gawi at ngayo’y isa siya sa mga ulirang
pinuno nitong kaharian.”

“Hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit malakas ang impluwensya mo sa matataas na
opisyal,” sabi ni Ruben.

Nagkibit-balikat si Habib.  “Lagi nilang sinasabing may utang sila sa akin na kahit kaylan ay
hindi nila matutumbasan.  Sabi ko’y sa Diyos sila may utang.  Ginamit lamang akong kasangkapan.”

“Kung hihiling ka siguro ng isang palasyong tirahan, Habib, hindi ka pahihindian.”
“Sapat na sa akin ang bahay na ito.  Ito ang tinayo ko para sa aking asawa.  Bagama’t sandali

lamang kaming nagkasama sa ilalim ng bubong na ito, dito ako nakatikim ng di ko malilimutang
pagmamahal.  Hindi nasusukat sa lawak ng pader ang isang palasyo, Sadik, kundi sa pagmamahal na
matatagpuan mo dito.”

“Palagay ko’y nauunawaan ko ang gusto mong sabihin.  Isang bagay na lang ang hindi ko pa
malinawan.”

“Ano iyon?”
“Bakit ka nagtitiyaga sa pagiging tsuper?”
Natawa si Habib.  “Bakit hindi bodyguard ng hari, ang gusto mong sabihin?  O taga-pugot

ng ulo?”
Natawa rin si Ruben.  “Ibig kong sabihin, bakit hindi isang mas disenteng trabaho?  Anumang

mataas na posisyon sa gobyerno ang magustuhan mo, tiyak kong ibibigay sa iyo.”
“Unang-una,” wika ng Arabo, “hangga’t maaari’y ayokong abusuhin ang relasyon ko sa mga

matataas.  Ikalawa, kung tutuusin ay hindi ko talaga kailangang magtrabaho, ya sayeedi.  Ang trabaho,
para sa akin, ay libangan lamang...para hindi ako kalawangin at may maasikaso ako sa araw-araw.



121

Iniwanan ako ng mga umampon sa akin ng sapat na pera para sa aking pangangailangan.  Ang perang
kinikita ko sa pagiging tsuper ay hindi napupunta sa akin, kundi sa zakat.”

“Ano iyon?”
“Sa kawanggawa.  May tinutustusan akong isang ampunan ng mga batang ulila.  Hindi ko

kayang bayaran ang mga magulang-ko-sa-turing sa pagkupkop nila sa akin nang ako’y naiwang nag-
iisa sa buhay.  Binawi sila ng Diyos bago ako nagkaroon ng kakayahang makaganti sa kanila.  Ang
tanging magagawa ko ay ipasa sa ibang nangangailangan ang kabutihang minsang pinagkaloob nila
sa akin.”

“Isa ka sa iilang tunay na mabubuting taong nakilala ko, Habib,” sabi ni Ruben.
Umiling si Habib.  “Ako’y tila isang salamin, ya sayeedi.  Wala akong angking liwanag.

Kung may nakikita ka mang kabutihan doon, iyon ay galing sa aking Diyos na pinagmumulan ng
lahat ng kabutihan.”

Muling pinuno ni Habib ng kape ang kupita ni Ruben.
“At ngayon, ya sayeedi, yamang alam mo kung saan itong aking tirahan, marahil ay maaari

kitang anyayahang dumalaw dito tuwing katapusan ng linggo.  Mas higit siguro tayong mapapabilis
sa pag-aaral ng al-Ingleezi kung dito natin gagawin.  At yamang alam mo na rin na kaya kong
magbayad, marahil ay papayag ka na rin kung aalukin kita ng bayad sa iyong pagtuturo?”

“Siningil mo ba ako nang tulungan mo si Lily?” wika ni Ruben.  “Hindi, Habib.  Ikagagalak
kong bumisita dito tuwing katapusan ng linggo, kung iyon ang nais mo.  Nguni’t huwag nating pag-
usapan ang pera sa pag-aaral natin.  Iyon ay handog ko sa iyo, at ang handog ay hindi handog kung
tutumbasan ng salapi.”

Tumango si Habib at ngumiti.  “Ana mutashakir, ya sadiki,” aniya.  “Walang katapusang
pasasalamat.”

Í   Í   Í

Ibang nars ang sumagot nang tawagan ni Ruben si Mariel sa ospital.  Sinabi ng sumagot na
abala si Mariel at kailangang itanong muna niya kung gustong kunin ni Mariel ang tawag niya.  May
katagalan din bago niya narinig ang tinig ng dalaga.  “Hello?”

“Mariel,” sabi ni Ruben, “masama ba ang timing ko?”
“Oras na para magpasok ng mga gamot sa mga pasyente,” sagot ni Mariel.  “Tinapos ko

muna ang paghahanda.  Nakarating nang maayos si Lily?”
“Oo, tumawag ang kapatid ko.  Na-pick-up nila sa airport at naihatid sa Baguio.”
“Mabuti.”
“Sinubukan ni Lily na makontak ka bago siya umalis, pero off ka yata noon.  Gusto sana

niyang magpasalamat sa iyo.”
“Wala ‘kamong anuman.”
“Mariel, marami tayong dapat pag-usapan.  Puwede pa ba tayong magkita sa Safeway pag

namili ka uli doon?”
“Hindi yata magandang ideya iyon,” wika ni Mariel.  “Hindi siguro magugustuhan ni Lily

iyon kung mababalitaan.”
“Puwede pa rin ba kitang kausapin sa telepono paminsan-minsan tulad ngayon?”
“Maa-assign na ako sa ICU sa isang linggo.  Hindi na ako puwedeng tumanggap ng mga

personal na tawag doon.  Ruben, kung ipagpapaumanhin mo, kailangan ko nang bumalik sa ginagawa
ko.”
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“Nauunawaan ko, Mariel.  Goodnight.”
Naunang nagbaba ng telepono si Mariel.  Napabuntung-hininga si Ruben.  Paano ako

makakahingi ng tawad sa iyo, Mariel? naisip niya.  Gusto kong sabihin sa iyong hindi ko sinasadya
kung nasaktan kita, nguni’t ayaw mo akong bigyan ng pagkakataon.  Marunong kang magkubli ng
iyong dinaramdam.  Lalo tuloy akong nahihirapang magdala ng isang pagkukulang na gusto ko
mang punuan ay tinatanggihan.
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Agosto 1983

26.

NAUNANG GUMISING si Oscar.  Inabutan siya ni Ruben na nasa kusina at nakikinig sa
balita ng BBC sa shortwave radio.  Hindi pansin ni Oscar ang pagsipol ng takuri na may kumukulong
tubig.  Pinatay ni Ruben ang kalan.  Nang tumahimik ay saka lamang niya naabutan ang balitang
napagbuhusan ng atensyon ni Oscar.

“ ...Philippine opposition leader Benigno Aquino was shot and killed only hours ago as
he stepped out of a plane that brought him back to Manila after many years of exile abroad.
The former Senator and archrival to Philippine president Ferdinand Marcos was being es-
corted by government military personnel when he was shot by a man, whom authorities sus-
pect to be a Communist hitman.  Our correspondent Jeffrey Taylor reports from Manila...”

Ang sumunod ay ilan pang mga detalye ng nangyaring asasinasyon.  Naglahad din ang
tagapagbalita ng reaksyon mula sa ilang mga lider ng ibang bansa.  Lahat ay nagpahayag ng
pagkakasuklam sa ginawang pagpatay.

“Talagang sukdulan na ang kawalanghiyaan ng pamilyang nasa Malakanyang,” puna ni Oscar
matapos niyang patayin ang radyo.

Napailing si Ruben.  “Komunista daw ang pumatay.  Akala siguro’y tanga ang mga tao at
madaling maniniwala doon.”

“Malabo ang hinaharap natin, Sadik.  Nakita ko na sa Iran kung gaano kapangit ang takbo ng
isang rebolusyon oras na magsimula.  Nakakatakot isipin na maaaring mangyari iyon sa ating bayan.”

“Palagay mo ay magkakagulo sa atin?”
“Huwag naman sana,” sagot ni Oscar.
“Kung si Makoy nga ang nagpapatay kay Ninoy, talagang sagad na hanggang buto ang kasamaan

niyan.  Baka rebolusyon na lang talaga ang natitirang paraan para siya tanggalin.”
“Wups, sway-sway lang, Sadik,” awat ni Oscar.  “Gaya ng sinabi ko, naranasan ko na ang

rebolusyon sa Iran.  Hindi biro-biro ang gayon.  Hindi ketsap kundi tunay na dugo ang makikita
mong nakakalat sa lansangan.”

“Napaka-kawawa naman talaga natin,” ani Ruben.  “Si Ninoy na lang ang natitirang pag-asa
para bumangon tayo, dinedo pa.”

Tumango si Oscar bilang pagsang-ayon.  “Lalo tayong mahihirapang bumangon ngayon,
kung may pag-asa pa ngang makabangon.  Lalong matatagalan bago makauwi ang marami sa ating
naririto ngayon.”

Tahimik ang mga taga-Homesick Hotel nang sumakay sa bus patungo sa trabaho nuong
umagang iyon.  Marami ang nagbaon ng mga radyo sa trabaho upang subaybayan ang balita sa BBC
o sa ARAMCO Radio.  Ang ilan ay lumiban ng pananghalian at sumaglit sa Al-Khobar upang tumawag
sa mga pang-publikong long-distance phone booths doon.  Ilan pang mga dagdag na balita ang
natanggap nila mula sa kanilang mga pamilya at pinamahagi kalaunan sa kanilang mga kababayan.

Nuong gabing iyon, nang nakauwi na silang lahat sa Homesick Hotel, may kung sinong
nagpaskel ng larawan ni Ninoy sa dingding ng ibabang bulwagan, kung saan kita ito ng lahat ng
doo’y naninirahan.  Isang lasong itim ang nakapaikot sa larawan.  Hindi katagalan ay may nagkabit
ng karatulang karton sa ilalim ng larawan.  Ganito ang nakasulat doon: “Ninoy, tinapon ka rin
tulad namin.  Pinatay ka ng punglo.  Pinapatay kami sa kapabayaan.”
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Disyembre 1983

27.

DINAGDAGAN NI RUBEN ang init na nanggagaling sa heater ng silid nila ni Oscar.
Nakasuot na siya ng pangginaw nguni’t dama pa rin niya ang lamig na pumapasok sa silid.

“Akala ko ba’y mainit dito sa Saudi Arabia?” wika niya.  “Doble pa siguro sa Baguio itong
lamig natin ngayon.”

Natawa si Oscar.  “Sobra ang init sa tag-init, sobra ang lamig sa taglamig.  Nagtataka ka ba
kung bakit ganyan din ang takbo ng utak ng mga tao dito?  Titindi pa iyan pagdating ng Enero at
Pebrero, pag nalulusaw na ang yelo sa mga bansang hilaga — sa Iran at karatig — at tinatangay ng
hangin ang lamig pababa dito.  Ipamamana ko sa iyo itong thermal blanket ko.  Magagamit mo ito
tiyak pag lalong tumindi ang lamig.  Makakadagdag pa iyan sa timbang kung dadalhin ko.  Hindi ko
naman magagamit iyan sa Pilipinas.”

Pinagmasdan ni Ruben ang maleta at kahon ni Oscar na nasa isang sulok ng kanilang silid.
“Naiinggit ako sa iyo,” aniya.  “Bukas ay kumakain ka na marahil ng letson at crispy pata sa atin.”

“Darating rin ang panahon mo para umuwi,” sabi ni Oscar.  “Nagkataon lang na nauna kong
natapos ang sentensya ko.”

“Talaga bang iiwan mo sa akin itong mga libro at magasin mo?”
“Oo.  Napiga ko na nang husto ang mga iyan.  Dapat ay ipasa naman sa ibang marunong

magbigay ng halaga sa mga iyan, tulad mo.”
“Narito ka pa’y nami-miss na kita,” sabi ni Ruben.  “Nilagay mo ako sa maayos nuong ako’y

bagong-dating pa lang dito.  Hindi ko malilimutan ang lahat ng tulong mo sa akin.”
“Papasyal ako sa bahay n’yo sa Blumentritt pag naroon na ako,” pangako ni Oscar, “para

makilala ko ang nanay mo’t mga kapatid mo.  Itatanong ko na rin sa kanila kung paano ko
mapupuntahan si Lily sa Baguio.  Huwag kang mag-alala, makakarating sa kanila ang mga pahatid
mo.”

“Salamat, Oscar.”
“Kay Mariel, wala ka bang pasasabi o padadala?  Pag nalibre ako’y puwede ko rin siyang

puntahan.”
Umiling si Ruben.  “Nang nagbitiw siya sa ospital at umalis nang walang paalam, pakahulugan

ko doon ay ayaw na niyang magkaroon pa kami ng ugnayan, kahit bilang magkaibigan.  Kailangang
igalang ko ang kagustuhan niya.”

“Hindi ka makatitiyak hangga’t hindi mo inaalam.”
“Hindi ko pati alam ang address niya sa Malolos.”
“Isang tawag ko lang sa kilala ko sa Almana, puwede kong makuha iyon,” sabi ni Oscar.
“Huwag na, salamat,” ani Ruben.  “Puwede ko ring alamin iyon.  Padadalhan ko siguro siya

ng sulat, o Christmas card.”
Inabot ni Oscar ang kanyang kamay sa kaibigan.  “Pabaunan mo ako ng magandang suwerte,

Sadik,” hiling niya.
“Allah ysalmak, ya habibi,” wika ni Ruben.  “Sa pagkakataong ito, lumigaya ka sana sa

piling ng mga mahal mo.”
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Maynila

28.

ANG MGA PIGURIN ay nililok ni Polet Miranda mula sa mga bareta ng sabon.  Ang balak
sana ni Joey Manawis at ng tiya niyang si Maring ay bumili ng isang set ng belen na ipapalamuti sa
kanilang sala.  Nguni’t inawat sila ni Polet at sinabing bakit sila gagastos pa, gayong kaya naman
niyang gumawa noon sa murang halaga.  Gagawa din daw siya ng isang set para sa bahay nila, kaya’t
pagsasabayin na niya.  Komo fine arts major si Polet sa Philippine Women’s, naniwala si Joey na
magagawa nga ng dalaga ang sinasabi niya.

Katutubo ang motif ng set ng belen na ginawa ni Polet.  Si Jose ay naka-barong Tagalog.  Si
Maria ay naka-tapis at kimona, at may talukbong na bandana.  Ang batang si Hesus ay nasa sabsabang
yari sa kawayan.  Ang nalalabi na lang gawin ay lagyan ng kulay ang mga pigurin.  Nagdala si Polet
ng ilang brotsa at bote ng pintura upang ipakita kay Joey ang dapat gawin.

“Maganda itong ginawa mo, Polet,” sabi ni Joey, “pero sigurado ka bang may kalabaw noon
sa Betlehem?”

“Malay mo?” ganti ng dalaga.  “At saka, bakit kailangang maging sa Betlehem lagi ang eksena
ng belen?  Kung nagkataong dito pinanganak si Hesus, palagay ko’y ganyan ang naging  tagpuan.”

“Bakit may Ita dito?”
“Isa ‘yan sa Tatlong Haring Mago.”
“Talaga, ha?  Ito namang isa pang hari ay—?”
“Intsik.”
“Bilib ako sa takbo ng imahinasyon mo, Let,” wika ni Joey.  “Baka balang-araw, ikaw ang

gumawa ng dinidispley nila sa C.O.D. pag Pasko.”
“Kinukuha nga akong apprentice artist doon, pero hindi pumayag si Mommy.  Tapusin ko

muna daw ang pag-aaral ko.  Nakakainip.  Dalawang taon pa ang bubunuin ko.  Nanghihinayang ako
sa pinalalampas kong mga alok na trabaho.”

Ngumiti si Joey.  “Hanggang Marso na lang ako, Kid.  Hindi bale.  Tiyempong gumagradweyt
ka, may matatag na akong trabaho at dalawang taon na akong nakapag-ipon ng panimula nating
dalawa.”

Napataas ang kilay ni Polet.  “Bakit?  Ano’ng sisimulan natin?”
“Pamilya, ano pa?” sabi ni Joey.
“Mag-umpisa kang mag-isa,” ani Polet.  “Sinabi ko bang pakakasalan kita?”
“Wala ka ngang sinasabi.  Pero, hula ko — matapos kitang halikan nang ubod nang tamis

nu’ng nasa balcony tayo ng Greenhills — sasabihin mo sa sarili mong hindi ka mabubuhay kung
hindi ako kapiling.”

“Hinalikan mo ba ako noon?  Akala ko, chicken sandwich ‘yung dinikit mo sa labi ko.  Wala
‘yon, nakalimutan ko na ‘yon, Joey.”

Pinaikot ni Joey ang braso niya sa baywang ni Polet at kinabig ang dalaga palapit sa kanya.
“Wala pala, ha?  Pustahan tayo, kung hahalikan kita ngayon, hindi ka tututol.”

Inamba ni Polet ang hawak niyang brotsa sa mukha ni Joey.  “Ito ang halikan mo.  Bitawan
mo ako.  Pag pumasok ang Tita Maring mo at nahuli tayo — ”

Pumasok nga si Maring mula sa kusina, kaya’t biglang naghiwalay ang dalawa.  “Dito ka na
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maghapunan, Polet,” anyaya ni Maring.
“Salamat na lang po, Tita Maring,” sagot ni Polet.  “Paalam ko po kay Mommy ay sandali

lang ako dito.  Dinala ko lang po dito itong mga pintura.  Huwag masyadong malabnaw ang timpla
ng pintura, Joey, kundi’y malulusaw ang sabon.”

“Kayang-kaya ito, Let,” ani Joey.  “Puwede ko bang pintahan ng pula at dilaw ang buhok
nitong Ita?  Uso na ba ang punk nuong araw?”

“Baka naman nakauwi na rito ang Daddy mo’y hindi mo pa tapos ‘yan, Joey?” sabi ni Maring.
“Kaylan po ba darating ang Daddy niya?” tanong ni Polet.
“Hindi namin matiyak,” tugon ni Maring.  “Basta alam namin ay ngayong buwan.  Mag-

iisang buwan na kaming hindi tumatanggap ng sulat galing sa kanya.  Sa huling sulat niya’y sinabing
titigil na siya ng pagsulat dahil baka maunahan pa niya ng pagdating dito.”

Nakarinig sila ng katok sa pinto.  “Ako na po ang magbubukas,” sabi ni Polet.  “Palabas na
rin lang po ako.  Gandahan mo ang pinta niyan, Joey.  Gayahin mo lang ‘yung sinampol ko sa iyo.”

“Sa Greenhills?” tanong ni Joey, sabay kindat.
“Ano’ng Greenhills?” usisa ni Maring.
Pinandilatan ni Polet si Joey.  “Green!  Green!” biglang bawi ng binata.  “Bakit ba Greenhills

ang nasabi ko?”
Sinuring mabuti ni Maring ang mga pigurin.  “May kalabaw ba sa Betlehem nuong araw?”

ang kanyang puna.  Kapwa natawa sina Joey at Polet.
Nakangiti pa rin si Polet nang buksan niya ang pinto.  Ang natagpuan niya’y isang lalaking

nakasuot ng jacket, may bitbit na bag at maleta, at may katabing malaking kahon.  Kahawig ni Joey
ang lalaki at nahulaan niya agad na ito ang amang madalas ikuwento ng binata.  Napakurap din ang
lalaki nang makita siya.  “Ela?” nag-aalangang nasambit ng lalaki.

“Kayo po ba ang Daddy ni Joey?” tanong ni Polet.
Nasa likuran na pala ni Polet si Maring.  “Kuya Oscar!” ang kanyang nasigaw.  “Joey, si

Daddy mo!”
“Daddy!” hiyaw ni Joey.  Kaagad siyang sumugod at yumakap sa ama.  Natutuwang-

ninenerbyos na nagparaan na lamang si Polet at pinanood ang kanilang batian at tawanan.
Binalingan ni Oscar ang dalaga.  “Ikaw siguro ang anak ni Ela?” tanong niya.
“Opo,” sagot ni Polet.
“Daddy, ito si Polet,” pakilala ni Joey.
“Wala kang iniwan sa iyong ina,” sabi ni Oscar, sabay kamay sa dalaga.
“Welcome home po,” sabi ni Polet.  “Kumpleto na po ngayon ang Pasko ni Joey.”
“Sa akin din,” tugon ni Oscar.
“Oh-oh,” sabi ni Joey, sabay tingin sa hawak niyang pigurin.  “Polet, sa kasabikan, nabakli

ko ang ulo ng isang hari mo.”
“Okey lang,” wika ni Polet.  “Madaling palitan iyan.  Narito na rin pati ang tunay na hari.”

Í   Í   Í

Nasisiyahang pinag-aralan ni Oscar ang pagkaing kaharap niya sa hapag-kainan: tinapang
bangus, balut, at serbesa.  “Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko,” wika niya.  Pinasya niyang
unahin ang tinapa.

“Iyan na lang ang inabutan ko sa palengke,” sabi ni Maring.  “Kung alam ko lang na darating
ka ngayon, nakapaghanda sana ako ng mas masarap pa diyan.”
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“Walang katiyakan ang petsa ng uwi ko,” ani Oscar.  “Agawan ang booking ngayon sa eroplano
dahil magpa-Pasko.  Kamakalawa lang ako binigyan ng kumpirmadong tiket ng aming Personnel.”

“Tumelepono ka sana sa amin, Da, matapos mong makuha ang tiket mo,” sabi ni Joey.
“Hindi ko alam na may telepono na pala tayo.”
“Mag-iisang buwan na,” wika ni Maring.  “Isinulat ko sa iyo at nilagay ko doon ang numero.

Natatandaan kong narito ka pa nang mag-apply tayong kabitan ng linya.”
“Sa wakas, umaksyon din ang PLDT, makalipas ang maraming taon,” tawa ni Oscar.

“Nabalitaan sigurong uuwi na ako at nahihiyang malaman ko na wala pa tayong telepono.  Hindi ko
natanggap ang sulat na sinasabi mo.  Mabagal din ang Post Office sa Saudi.  May suspetsa akong
PLDT din ang nagpapalakad noon.”

“Joey, bakit hindi ka kumain?” puna ni Maring.  “Wala ka nang ginawa kundi tumitig sa
Daddy mo.”

“Hindi lang ako makapaniwalang kasalo natin ang Daddy ngayon, Tita Maring,” sagot ng
binata.

“Hindi ako makapaniwalang ganyan ka na kalaki,” ganti ni Oscar.  “Ano na ang taas mo?
May six ka na ba?”

“Five-ten lang, Da.”
“Okey lang ang katawan mo.  Hindi under- o overweight.  Nagwo-workout ka ba?”
“Hindi po, Da.  Parang alipin kasi kung pagtrabahuhin ako ni Tita Maring dito sa bahay, kaya

hindi ako kulang sa exercise.”
“Trabaho?” sabi ng tiya.  “Kaya ka lang nagsisipag dito, pag uutuin mo ako’t hihingi ka ng

dagdag na allowance.  O, hindi ba?”
Tumawa si Joey.  “Ang puso mo, Tita.  Relaks lang.”
“Lalo na pag kausap mo si Polet sa telepono, malayong maawat ka para magligpit man lang

ng pinagkanan,” patuloy ni Maring.  “Nasa kabilang bahay lang naman, kung bakit hindi na lang
puntahan at makipagdaldalan.  Ang laki tuloy ng bayad sa telepono!”

“May telepono na rin sila, kung gano’n?” tanong ni Oscar.
“Halos kasabay natin silang kinabitan,” sagot ni Maring.
“Ngayong narito ka na, Da, ano’ng balak mo?”
“Kadarating ko lang, ayoko munang magbalak,” sabi ni Oscar.  “Balak kong ubusin itong

tatlong balut na nasa harap ko.  Baka gusto mong tulungan ako?”
“Sure, Da!  Gusto mong tulungan rin kita sa serbesa?  May ilang bote pa sa loob ng ref.”
“Bakit hindi?” sabi ni Oscar.  “Matatapos ka na sa kolehiyo.  Puwede ka nang magserbesa.

Pagkatapos ng kolehiyo, ano naman?  Pinag-isipan mo ba ang sinabi ko sa iyo noon tungkol sa
pagpapatuloy sa MBA o Law?”

“Da, hayaan mo namang magtrabaho muna ako.  Baka naman maging professional student
na lang ako.  Puro theory, walang aplikasyon!”

“Saan mo ba binabalak gamitin ang natutunan mo sa Economics?  Tulog ang ekonomya natin
sa kasalukuyan, lalo na nang pinatay si Ninoy.  Palabas lahat ang pera natin ngayon.”

“May ilang alok na akong natanggap, Da, kahit hindi pa ako gumagradweyt.  Ang isa’y galing
sa Asian Development Bank, para mag-aral ng ilang proyekto para sa rural development.  May
imbitasyon din ako galing sa isang pribadong grupo.  Nag-aaral sila ng mga economic strategies na
puwedeng gamitin ng Pilipinas kung sakaling mawawala sa puwesto si Makoy.”

May paghangang napatango si Oscar.  “Hmm, mabigat!  Sigurado kang kaya mong bunuin
‘yang mga ganyan?”
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“Da, hindi ko sinayang ang perang pinaghirapan mo.”
Ngumiti na lang si Oscar.  “Sulit naman pala ang Nissin’s,” aniya.
“Ano ‘kamo, Da?”
“Wala.  Kasabihan ng mga Pinoy sa Saudi.”
Nilabas ni Maring ang natitira pang mga bote ng serbesa mula sa palamigan.  Nilagay niya

ang mga ito sa harap ng mag-ama.  “Para hindi na kayo tumayo,” sabi niya.  “Mukhang magkaka-
igihan kayo ng kuwentuhan.”

“Matagal ko nang hinihintay na magkaharap tayong tulad nito, Da,” ani Joey.
“Ako rin, anak,” tugon ni Oscar.  “Nang nagpaalam ako sa iyo noon sa airport, ang kausap

ko’y isang bata.  Mukhang ang kaharap ko ngayo’y kapantay ko sa isip, baka nakalalamang pa.”

Í   Í   Í

Bumangon si Oscar at lumabas sa sala.  Tulog na sa kanilang mga silid sina Joey at Maring.
Tiningnan niya ang malaking relo sa dingding.  Alas-onse.  Alas-sais pa lang ngayon sa Al-Khobar.
Kung naroon siya, ngayon pa lang sila naghahapunan ni Ruben.  Kaya marahil hindi pa siya inaantok.

Matagal niyang tinitigan ang teleponong katabi ng inuupuan niyang sopa.  Sa isang kalapit
na pirasong papel ay nakasulat ang numero ni Polet.  Si Joey ang sumulat, hula niya.  Inangat niya
ang telepono at nag-aalanganing tinawagan ang numerong iyon.

Isang kuliling.  Dalawa.  Tatlo, bago may sumagot sa kabilang linya.  “Hello?”  Malumanay
na tinig ng isang babae.  Wala siyang alinlangan kung kanino ang tinig na iyon.

“Ela?” kinakabahang sabi ni Oscar.  “Ako ito.”
Matagal muna bago sumagot.  “Alam ko.  Alam kong tatawag ka.  Kaya hindi muna ako

natulog.”
“Bumalik ako dahil sa iyo.”
Wala muling sagot, kundi mga pigil na hikbi.  Nag-iisa na rin marahil siyang gising, naisip

ni Oscar.
“Huwag kang umiyak, Ela.”
“Natutuwa lang akong marinig uli ang boses mo.”
Napangiti si Oscar.  “Hanggang ngayon, nalilito pa rin ako pag sinasabi mong umiiyak ka

dahil natutuwa ka.”  Tumayo siya, dala pa rin ang telepono, at lumapit sa bintanang katapat ng
kalsada.  “Tanaw ko rito ang ilaw sa sala ninyo.  Puwede ka kayang dumungaw sandali?”

Ilang sandali pa’y nahawi ang kurtina sa bintanang pinagmamasdan ni Oscar.  Isang hugis-
babae ang lumitaw doon, at nakaharap din sa kanyang kinaroroonan.  Isang malabo at malayong
anino lamang, nguni’t sapat na iyon para kay Oscar.  “Salamat, Ela,” marahan niyang sabi, “nasisiyahan
rin ako.  Good night.”

Hindi muna umalis sa kinatatayuan si Oscar, kahit matagal nang nawala ang babae sa bintana
at namatay ang ilaw doon.  Matagal rin niyang nilabanan ang antok.  Hindi na niya kailangang
mangarap, naisip niya, sapagka’t ang matagal niyang pinangarap ay abot-kamay na lamang niya.
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29.

“SI POLET ‘yung tumawag, Da,” sabi ni Joey.  “Imbitado raw tayo sa hapunan mamaya sa
kanila.”

“Kayo na lang mag-ama,” sabi ni Maring.  “Nakakaramdam na naman ako ng rayuma.
Maghahanda na lang ako ng letse-plan na puwede n’yong dalhin doon mamaya.”

Alas-sais nang lumipat ang mag-ama sa katapat na bahay.  Si Polet ang nagbukas ng pinto.
Nakasuot siya ng pang-itaas na kulay-alak at may disenyong paisley, at jeans na kulay-gatas.  “Good
evening po,” bati niya.  “Tuloy po kayo.”

“Wow, ang ganda natin ngayon,” puna ni Joey.
“Tulad ng dati,” sagot ng dalaga.  “Upo po muna kayo.”
“Padala ni Tita.”  Inabot ni Joey kay Polet ang liyanera ng letse-plan.
“Uy, mabuti.  Katerno ng ginawang fruit salad ni Mommy.”
Paskung-Pasko na sa tahanan ng mga Miranda.  Kumikindat na ang mga de-kulay na ilaw na

nakapalibot sa Christmas tree.  Sa isang katabing mababang mesa ay mayroong set ng belen —
katulad din ng ginawa ni Polet para kay Joey, subali’t mas maingat ang pagkakapinta.

“Ito nama’y galing sa Daddy para sa iyo,” wika ni Joey.  Nilabas niya mula sa isang supot na
plastik ang isang munting kahong nakabalot sa gift wrapper.

“Alam ko kung ano ito,” sabi ni Polet.  Nakangiti niyang inamoy ang regalo.  “Sabi na’t
pabango.  Puwede pong buksan, Tito Oscar?”

“Please,” sagot ni Oscar.
“Colours,” sabi ni Polet.  “Mahal ito.  Salamat po, Tito Oscar.”
“Walang anuman, iha.”
“Mas maganda itong para kay Tita Ela.”  Pinakita ni Joey ang isa pang kahong nasa supot.
“Ano?” pabulong na tanong ni Polet.
“Giorgio.”
Nanlaki ang mga mata ni Polet.  “Ha?  Iyan ang talagang mahal!  Iyan ang number one

ngayon sa Hollywood!  Ay, makikipagpalit ako kay Mommy.”
Natawa na lamang si Oscar.  “Saan si Mommy mo?” tanong niya.
“Nagbibihis lang po,” ani Polet.  “Lalabas na po iyon.”
Bumukas ang pinto ng kalapit na silid at nakangiting lumabas si Ela.  Damdam ni Oscar ang

biglang lundag ng kanyang puso.  Dahan-dahan siyang napatayo.  Hindi na anino ang babaeng
nilalapitan niya ngayon.  Hindi na hangin ang hinawakan niyang kamay.  Hindi na pangarap ang
malambot na mga labing humalik sa kanyang pisngi.  Sa suot niyang kulay-rosas na blusa at abuhing
palda, lalong tumingkad ang malambot at maputing balat ni Ela.  Mahaba pa rin ang kanyang buhok,
napansin ni Oscar, nguni’t ngayo’y nakapuson na ito nang maayos sa kanyang likod.  Makinang ang
mga matang siniyasat ni Oscar sa malapitan, at ang tanging nabanaag niya doon ay kagalakan.  “Salamat
at nagkita tayong muli,” ang tanging nasabi niya.

Saka lamang niya binitawan ang kamay ni Ela nang napansin nilang nakatunganga silang
pinagmamasdan ng kanilang mga anak.

Í   Í   Í
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“Beer pa, Oscar?” alok ni Ela.
“Ayoko na, salamat,” sagot ni Oscar.  Magkatabi na sila ngayong nakaupo sa sala pagkatapos

ng isang masaganang hapunan.  “Naparami ang kain ko ng relyenong alimango at talaba.  At ang
pansit palabok, wow!  Maghapon mo sigurong hinanda ang mga iyon?”

“Si Polet ang punong-abala sa kusina kangina.  Katulong lamang ako.”
“Dapat sa iyo’y magbukas ng restawran, Polet.  Pihado kong dadayuhin ng tao dahil sa sarap

ng luto mo.”
Ngumiti si Polet.  “Salamat po,” aniya.  Magkatabi sila ni Joey sa harap ng piyano at

nagtatawanang papindot-pindot ng mga tiklado.
“Hanggang praktis na lang ba kayong dalawa?” wika ni Ela.  “Bakit hindi kayo bumuo ng

isang tugtog?”
Tiningnan ni Polet si Joey.  “Ano’ng tutugtugin natin?” tanong niya.
Sinimulan ni Joey ang mga pambungad na nota ng Chopsticks.
“Oh, no!”  Napasimangot si Polet.  “Joey, pambata lang iyan!”
Bumaling sa isang bagong alegreto si Joey.  Pasang-ayong tumango si Polet nang makilala

niya ang mga pang-segundang nota ng Heart and Soul.  Pagdating ni Joey sa isang kambyo ay
sinaniban ng dalaga ng pangunahing melodya ang tugtog.  Nagsasagutan na sila ngayon, naglalaro,
naghahabulan, nagtutulungan.  Sinubukan ni Joey na lapatan ng awit ang musika:

“Heart and soul,
I give my love to you, heart and soul,

The way a fool would do gladly...
Hindi ko na alam ang susunod...”

Nagtawanan silang dalawa, nguni’t nakuha nilang tapusin hanggang sa kahuli-hulihan ang
kanilang tugtog.  Pinalakpakan sila nina Ela at Oscar.

“Maganda, Polet,” sabi ni Oscar.  “Joey, hindi ko alam na marunong ka palang magpiyano.”
“Nakatuwaan nila ni Polet na sabay na magpaturo kay Maestra Kantora,” paliwanag ni Ela.
“Buhay pa ba si Maestra?” tanong ni Oscar.
“Buhay pa, Da,” sabi ni Joey.  “Nauna pa ngang bumigay ‘yung lumang organong tinutugtog

niya sa simbahan.  Electric organ na ngayon ang ginagamit niya sa Misa.”
“Si Mommy naman ang tutugtog!” hamon ni Polet.
“Yehey, Tita Ela!” dagdag ni Joey.
Palakpakan sila, samantalang tinataas ni Ela ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi.

“Matagal na akong walang ensayo,” sabi niya.
“Sige na, Ma,” himok ni Polet.  “Special request ni Tito Oscar.”
Nilingon ni Ela si Oscar.  Tumango si Oscar.
“Ano’ng tutugtugin ko?” tanong ni Ela habang umuupo sa harap ng piyano.
“Kahit ano, Ma,” sabi ni Polet.  “Huwag lang ‘yung mga classics mo.  Baka antukin si Tito

Oscar.  ‘Yung mga love songs nu’ng kapanahunan n’yo.”
“Mga tipong Elvis o Platters, Tita Ela,” dugtong ni Joey.  “Jailhouse Rock, Yellow Polka

Dot Bikini...’yung mga gano’n.”
Nangingiting sinimulan ni Ela ang isang malambing na tugtugin.  Pamilyar kay Oscar ang

mga nota, nguni’t hindi niya matandaan ang pamagat.  Isa sa mga di-gaanong popular na awit —
gayunpama’y paborito nila — nuong sila’y bata pa.  Sa umpisa’y humuhuni lamang si Ela kasabay
ng tugtog, nguni’t kalauna’y sinabayan na niya ito ng liriko.  Nakapikit at nakangiti siya habang
umaawit, at batid ni Oscar kung saan nagmumula ang kanyang tinig:
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“Where walks my true love?
Where does he wander?
We may be dreams apart,

Or just a smile away.
My heart tells me we’ll meet again someday.”

Í   Í   Í

Nasa balkonahe na sina Polet at Joey at nagtuturuan naman ngayon ng gitara.  Naiwan sina
Ela at Oscar sa sala.

“Kamukhang-kamukha mo si Polet,” sabi ni Oscar.  “Siya ang una kong nakita pagdating ko
sa bahay.  Akala ko’y namalikmata ako.  Akala ko’y bumalik ako sa nakaraan.  Kinabahan ako na
baka ako lamang ang tumanda at namalagi ka sa kabataan.”

Natawa si Ela.  “Lahat tayo’y nagkaka-edad, Oscar.”
“Hindi halata sa iyo.  Lalo kang maganda ngayon kaysa nuong araw.”
“Hindi kita dapat pinainom ng serbesa.”
Umiling si Oscar.  “Totoo iyon, Ela.  Nangako akong kung sakaling magkikita uli tayo,

pulos katotohanan na lang ang sasabihin ko sa iyo.  Sinumpa ko rin na hihingi ako ng tawad sa isang
pagkakamaling nagawa ko sa iyo.  Nuong binalaan mo ako tungkol kay Marivic, sinabi mo sa akin
na kung matalino ako, makikilala ko kung sino ang nagkukunwari at sino ang tunay na nagmamalasakit
sa akin — ”

“Matagal na iyon, Oscar.  Kalimutan na natin.”
“Hindi, Ela.  Pabayaan mo ako.  Kulang ako sa pang-unawa noon, at sinabi ko sa iyo na hindi

nga ako matalino, dahil nag-aksaya ako ng panahon sa pakikipag-kaibigan sa iyo.  Nasaktan kita
noon, alam ko.  Dapat sana’y noon ko pa binawi ang sinabi kong iyon.  Pero hindi ko nagawa, dahil
sa kapalaluan.  Hindi na ako palalo ngayon, Ela.  Gusto kong maalis na ang matagal ko nang dalahin.
Patawarin mo ako.”

Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata nang tumingala si Ela kay Oscar.  “Noon pa kita
pinatawad.  Hindi ko magawang patagalin ang pagdaramdam ko sa iyo.”

“Salamat, Ela,” sabi ni Oscar.  “Hayan, pinaiyak na naman kita.”
“Iyakin naman ako talaga,” natatawang sagot ni Ela.  “Kahit na noong araw, nalimutan mo na

ba?”
“Wala akong maaaring kalimutan tungkol sa iyo.”  Dinukot ni Oscar ang kanyang pitaka at

nilabas ang lumang litratong bigay sa kanya ni Ela.  “Lagi ko itong baon kahit saan ako magpunta.
Mabisang gamot sa kalungkutan.”

Hinawakan ni Ela ang kamay ni Oscar.  “Ikuwento mo sa akin kung saan ka nakarating at ano
ang iyong mga pinagdaanan.”

Mula sa balkonahe, paminsan-minsa’y nililingon sila nina Polet at Joey.  “Talagang
napakatalik siguro nilang magkaibigan nuong araw,” wika ni Joey.

“Palagay ko’y mahigit pa sila sa magkaibigan,” sabi ni Polet.
“Ano’ng gusto mong sabihin?  Naging magkasintahan sila?”
“Maaari,” sabi ng dalaga.
“Kung gayo’y bakit hindi sila nagkatuluyan?”
Napabuntung-hininga si Polet.  “Ewan ko,” aniya.  “Ito lang ang alam ko: Ngayon ko lang

nakita si Mommy na ganito kasaya.”
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30.

DINALAW NI OSCAR ang pamilya ni Ruben sa Blumentritt, tulad ng kanyang pangako.
Pagkagaling niya doon ay nagtuloy siya sa Baguio upang bisitahin naman si Lily at ang anak nila ni
Ruben.  Nalibang siya sa pakikipagkuwentuhan kay Lily, kaya’t hindi siya umabot sa kanyang biyahe
pabalik sa Maynila.  Natulog siya sa isang otel.  Kinabukasan — araw ng Linggo — at bandang
hapon na nang nakauwi siya sa Herran.

Nagpahinga lamang siya nang ilang oras.  Nang mag-aalas-sais na’y muli siyang nagbihis.
Nakita niyang mag-isang lumabas ng kanilang bakuran si Ela at naglakad patungo sa simbahan.
Sumunod si Oscar.  Tulad ng gawi niya nuong matagal na, hinayaan niyang isang kanto ang agwat sa
kanya ni Ela.  Ang bangong iniwan ni Ela sa kanyang dinaanan ay tulad pa rin ng dating sinusundan
ni Oscar.  Siya pa rin ang dating Ela, naisip ni Oscar.  Hindi siya nagbago.

Tumigil si Ela sa paglakad nang malapit na siya sa simbahan.  Dahan-dahan siyang tumalikod
at ngumiti nang nakita si Oscar.  Alam niyang sinusundan ko siya, wika ni Oscar sa sarili.  At
ngayo’y nais niyang magkasabay kami.

Tumigil saglit si Oscar upang bumili ng bulaklak sa tabing-daan.  Tatlong dilaw na rosas na
inabot niya kay Ela.

Inamoy ni Ela ang mga bulaklak.  “Maganda,” aniya.  “Salamat, Oscar.”
“Ela,” bantulot na sabi ni Oscar, “hindi tayo kailangang magsabay kung sa palagay mo’y

hindi magandang tingnan.”
“Ito ang ating simbahan,” sagot ni Ela.  “Dati na tayong pumapasok dito nang sabay.  Ikatutuwa

kong makita ng mga tao na hanggang ngayo’y magkasama pa rin tayong nagsisimba.”

Í   Í   Í

Nagtagpo sila sa Kalesa Bar ng Hyatt Regency Hotel pagkaraan ng ilang araw.  Kumuha si
Oscar ng isang silid sa pangalan nina “Mr. and Mrs. Manawis”.  Nagkuwentuhan muna sila, nguni’t
halos hindi nila nagalaw ang inorder na salad at inumin.  Madali silang naubusan ng pag-uusapan.
Inabot ni Oscar ang kamay ni Ela, at — tila mga nagkakahiyaang magsing-irog — sabay silang
umakyat sa naghihintay nilang silid.

Í   Í   Í

“Sa napakaraming taong nakaraan,” sabi ni Oscar, “pakiramdam ko’y walang kabuluhan ang
aking buhay.  Basyo.  Walang pagtutunguhan.  May puwang doon na walang makapupuno kundi ikaw.
Nagpapasalamat ako sa Diyos at — bago naging huli ang lahat — muli kitang natagpuan.  Matagal
ko nang nilarawan sa aking isipan ang ganitong sandali — na ikaw at ako’y magkapiling at
naglalambingan.  Ikaw lamang ang mahal ko, Ela — noon, ngayon, kahit kaylan.”

Lalong sumiksik si Ela sa pagkakahilig niya sa dibdib ni Oscar.  Hindi na niya mabilang
kung ilang ulit silang nagtalik mula nang pumasok sila sa silid.  Naunawaan ni Oscar ang pagiging
mahinhin niya sa simula.  Matiyaga si Oscar, mapaghintay, magalang, mapagbigay.  Kalauna’y
binitiwan na rin ni Ela ang anumang pangambang mayroon pa siya, at sabay silang sumakay sa
kaligayahan ng pagiging isa.

“Mahal din kita, Oscar,” bulong ni Ela.  “Walang iba.”
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“Nuong bata pa tayo,” sabi ni Oscar, “ang pangarap ko’y magkaroon ng malaking bahay,
kung saan tayo maninirahan.  Ikaw at ako.  Isang malaking sala, kung saan mayroong isang luma
nguni’t makintab na piyano.  Pakikinggan kitang tumugtog ng mga kinagigiliwan mo.  Chopin,
Handel, Rachmaninoff, Pachelbel...Alam mo pa ba ang mga iyon?”

“Oo,” sagot ni Ela.  “Hindi ko puwedeng kalimutan ang mga iyon.”
“Isang malaking hapag sa ating silid-kainan.  Lolobo siguro ako sa sarap ng mga lulutuin

mo!  Pero s’yempre kukuha tayo ng kusinera at katulong para hindi ka mapagod sa mga gawaing-
bahay.  At isang malaking silid-tulugan.  Isang malambot na kama — tulad nitong hinihigan natin
ngayon — kung saan puwede kitang yakapin sa gabi, at aluin ka kapag kumukulog at kumikidlat.
Duwag ka sa kulog at kidlat nuong maliit pa tayo!”

“Palasyo ang iniisip mo,” natatawang sabi ni Ela.  “Mayayaman lang ang nagkakaroon noon.”
“Kapag bata ka, hindi mo binibilang sa piso ang halaga ng pangarap mo,” wika ni Oscar.
“At ngayon?”
“Tulad ng sabi mo, mahirap nga sigurong maghangad ng isang palasyo.  Maligaya na ako

kung  magkakaroon ako ng kahit maliit na silid kung saan makakasama kita hanggang tumanda tayo.
Pakasalan mo ako, Ela.”

Matagal na hindi sumagot si Ela.  “Hindi tayo maaaring magpakasal, Oscar,” marahan niyang
sagot sa wakas.

Napabangon si Oscar.  “Bakit hindi?  Hindi ka na nakatali.  Sa panig ko naman, hindi ako
mahihirapang ipawalang-bisa ang kasal namin ni Marivic.”

“Hindi iyon,” tila nahihirapang lumabas ang mga salita mula kay Ela.  “Kung talagang maaari,
akala mo ba’y hahanapin ko pa ang kasal?  Akala mo ba’y hindi ako handang basta sumama na lang
sa iyo?”

“Ano pa’ng nakakapigil sa atin, Ela?”
“Ang mga anak natin.”
“Si Joey?”
“At si Polet.”
“Hindi ko maintindihan.”
“Nagmamahalan sila, Oscar,” wika ni Ela.
“Bilang magkaibigan, marahil.”
“Hindi, Oscar.  Higit pa roon.  Balang-araw, mamamanhikan ka sa akin at ipagpapaalam mo

ang anak ko para kay Joey mo.”
“Bata pa sila.  Paano mo nasiguro?”
“Mas bata pa ako kay Polet nang sabihin ko sa sarili kong ikaw lang ang mamahalin ko at

gusto kong makasama sa lahat ng araw.  Nang pinagtapat sa akin ni Polet na may unawaan na sila ni
Joey, lalo akong nakatiyak.  Maaari silang magkasama sa isang magandang buhay balang-araw, Os-
car — kaiba sa naranasan natin.”

“Paano na tayong dalawa?”  Nagsisimula nang manginig ang tinig ni Oscar sa kalituhan ng
isip.

Hinimas ni Ela ang buhok ng kasintahan.  “Tayong dalawa — hanggang dito lamang tayo,
Oscar, hanggang ngayon.  Hindi mo ba iyon nauunawaan?  Hindi tayo maaaring magsama tulad ng
inaasahan mo.  Napakalaki na ng nagawa mong sakripisyo para sa anak mo.  Ako’y gayundin para
kay Polet.  Bakit hindi pa natin lubusin?  Ilang taon na lang naman ang nalalabi para sa ating dalawa.”

Napayuko si Oscar sa matinding kalungkutan.  “Naghintay ako nang napakatagal — naglakbay
ako nang napakalayo — upang muli kang makasama, Ela.  Mahirap tanggaping mawawala ka na
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naman sa akin.”
“Hindi na ako mawawala sa iyo, Oscar.  Kahit kaylan, ako pa rin ang iyong Ela.  Mamahalin

kita lagi.”

Í   Í   Í

Nagsisimula nang dumilin nang lisanin nila ang otel.  Naunang umuwi si Ela.  Naglibot
muna si Oscar bago siya nagpasyang umuwi na rin.

Malalim na ang gabi nang ibaba siya ng taksi sa tapat ng kanilang bahay.  Tahimik ang
kapitbahayan.  Mula sa kabila ng kalsada, bagama’t mahina, naulinigan niya ang malumanay na tugtugin
ni Rachmaninoff mula sa isang malungkot na piyano.

Hinintay niya ang kahuli-hulihang nota bago niya binuksan ang kanilang tarangkahan.  “Paalam
uli, Ela,” ang tanging naibulong niya.
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31.

“DAPAT ay dinadalasan natin ang lakad na magkasama tayong mag-ama,” mungkahi ni Os-
car kay Joey habang nagsasalo sila sa almusal.  “Gusto mong maglaro tayo ng boling mamaya?
Balita ko’y maganda ang palaruan sa Celebrity Plaza.  Iti-treat kita sa pizza pagkatapos nating
maglaro.”

“Aba, mukhang okey ‘yon, Da,” sabi ni Joey.  “Pero may lakad kami ni Polet ngayon.
Sasamahan ko siya sa Ayala Museum para mag-research tungkol sa mga paintings na naroon.
Balak sana naming manood ng sine pagkatapos noon.  Puwede rin sigurong iliban muna namin ang
sine, para makauwi ako agad at masamahan ka sa boling.”

“Aba, huwag,” sabi ni Oscar.  “Ituloy n’yo ang lakad n’yo.  Mas nauna ‘yon.  Seryoso na ba
talaga itong pagtitinginan ninyo ni Polet?”

Namula ang mga pisngi ni Joey.  “Siya na ang para sa akin, Da.  Hindi ko na ililihim sa iyo.
Ano ang palagay mo sa kanya?”

“Totohanan?”
“Totohanan.”
“Palagay ko’y magiging napakabuting asawa niya para sa iyo.”
“Salamat, Da,” sabi ni Joey.  “Nagtatapatan rin lang tayo, Da, huwag mo sanang masamain

itong sunod kong itatanong sa iyo.”
“Ano ‘yon?”
“Bakit hindi ka uli mag-asawa?  Hindi ako tututol, Da.  Sa halip, susuportahan pa kita.  Ayokong

makitang nag-iisa ka.  Gusto ko rin namang makitang maligaya ka.”
“Alam ko iyon, anak, salamat,” sabi ni Oscar.  “Huwag mo akong alalahanin.  Saudi Boy

itong Daddy mo.  Kaming mga Sadik ay nabubuhay kahit sa tigang.”
Napakunot-noo si Joey.  “Hindi ko yata nahuli ‘yon, Da.”
Ngumiti si Oscar.  “Hindi na kailangan.  Tapusin mo na ‘yang kinakain mo para makalakad na

kayo ni Polet.”

Í   Í   Í

Makailang ulit na binasa ng interviewer sa Mid-East Placement Services ang aplikasyon
na nasa ibabaw ng kanyang mesa.  “Kababalik mo lang pala mula sa Dhahran, Mr. Manawis?” tanong
niya kay Oscar.

“Halos dalawang linggo pa lamang, oo,” tugon ni Oscar.
“Tinapos mo ang huling kontrata mo at hindi ka pumirma sa panibago, gayon ba?”
“Gano’n nga.”
“At ngayo’y gusto mong bumalik sa Saudi Arabia?  Hindi ko maintindihan, Mr. Manawis.

Nagbakasyon ka na lang sana.  Hindi mo na dapat binitiwan ang dati mong posisyon para mayroon
kang babalikan.”

“Akala ko’y palagian na ang uwi kong ito,” sabi ni Oscar.
Napailing ang interviewer.  “Alam ko.  Kadalasang problema iyan ng mga bumabalik na

OCW.  Nauubos ang naipong pera.  Sumasayad ang bangka, sabi nga nila.”
“Hindi pera.  Ibang dahilan.  Mahirap ang buhay sa malayo, pero nakakasanayan.  Dito, iba

ang iyong daratnan kaysa sa iyong inaasahan.”
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“Sa kasamaang-palad, hindi na available ang dati mong puwesto sa Dhahran.  Nagpadala na
kami doon ng mekanikong kapalit mo.”

“Sa ibang sangay ng Al-Jamil Brown?  Sa Riyadh?  Taif?  Tabuk?  Khamis?”
Umiling ang interviewer.  “Wala kaming kahit isang recruiting order mula sa Al-Jamil

Brown sa kasalukuyan.  Puno sila ngayon.  Mayroon kaming opening para sa heavy equipment
mechanic, pero para sa ibang employer.”

“Sa Saudi rin?” tanong ni Oscar.
“Hindi.  Sa Diego Garcia.”
“Saan iyon?”
“Isang maliit na pulo sa gitna ng Dagat Indiano.  Ang kliyente naming employer ay may

kontrata doon para sa U.S. Navy.  Mababa lang ang bigay, Mr. Manawis.  Hindi katulad ng Al-Jamil
Brown.  Ang mga pasilidad ay payak na payak.  Balita ko’y apatan o animan sa isang kuwarto ang
housing.  Dalawang taon ang kontrata at walang bakasyon.”

“Kung tatanggapin ko,” sabi ni Oscar, “puwede kayang sa katapusan ako ng Marso umalis?”
“Hindi puwede.  Madalian ang kanilang pangangailangan.  Doon ka na magpa-Pasko.”
“Puwede kaya akong umuwing saglit sa Marso para sa graduation ng anak ko dito?  Kahit

ako ang gumastos ng pamasahe.”
“Hindi ko masasagot ‘yon, Mr. Manawis.  Kailangang ‘yung employer ang kausapin mo pag

naroon ka na.  Sa personal kong palagay, malabong payagan ka.”
Matagal na walang kibo si Oscar.
“Hindi ka makapagpasya?” sabi ng interviewer.  Inabutan niya si Oscar ng isang tarheta.

“Ganito ang gawin natin, Mr. Manawis.  Komo ikaw ang pinaka-kwalipikadong aplikante namin sa
posisyong ito, iho-hold ko muna ito para sa iyo.  Pag-isipan mong mabuti.  Tawagan mo ako bukas
ng umaga kung ano ang desisyon mo.  Pero hanggang bukas lang.  Gaya ng sabi ko, apurahan ang
pangangailangan ng employer.  Marami kaming ibang mga aplikante na puwedeng ilagay dito.  Hindi
ako makakapaghintay nang matagal.”

Í   Í   Í

Wala pa siyang napapamiling mga aginaldong Pamasko.  Pinasya ni Oscar na mamasyal sa
ilang mga tindahan sa Abenida.  Bago sa kanya ang Isetann.  Wala pa ito nuong siya’y unang
mangibang-bayan.  Ito ang una niyang pinasok.

Puno ng mga mamimili ang lahat ng sulok ng malaking tindahan.  Ayaw niyang
makipagsiksikan sa napakaraming tao.  Halos walang tao sa bilihan ng mga gawang-katutubo.  Doon
siya gumawi.

“Ano po ‘yon, Sir?” magiliw na tanong sa kanya ng despatsadora.
“Maganda itong mga panyo n’yo,” sabi ni Oscar.
“Gawang-Laguna po.  P’wede pong ipa-monogram ang mga iyan.  Walang dagdag na bayad.”
“S’yanga ba?”  Tiyak na matutuwa si Joey na magkaroon ng mga panyong may sarili niyang

pangalan, naisip ni Oscar.
“Sige po, pumili kayo ng gusto n’yo.”
Lumapit sa counter ang isang lalaki na may kasamang bata.
“Ano po’ng hinahanap n’yo?” tanong ng tindera.
“Barong Tagalog para dito sa anak ko,” sagot ng lalaki.
Tinantya ng tindera ang sukat ng bata, at kumuha ng isang barong mula sa hanay ng mga



137

nakasabit.  “Subukan po n’yo ito.  Mukhang may espesyal na okasyong dadaluhan ang anak n’yo?”
Pinagmasdan ni Oscar ang mag-ama.  Simple lamang ang kanilang bihis.  Ang sa ama’y

kupas na, marahil sa paulit-ulit na gamit.  Gayundin ang sa batang lalaki.  Kasinglaki at wari niya’y
kasing-edad ni Joey ang batang ito nuong nagpaalam si Oscar sa anak sa paliparan maraming taon
na ang nakalilipas.

“Siya ang magiging kinatawan ng Malabon sa paligsahan ng mga estudyante sa balagtasan,”
nagmamalaking sabi ng ama.

“Aba, talagang kailangang pustura!” wika ng tindera.  “Saan po siya nag-aaral?”
“Sa Potrero Elementary.  Kasya ito, Miss.  Magkano ito?”
“Limandaan po.”
“Ha?”  Hindi makapaniwala ang ama.  “Ganu’n na ba kamahal ang barong?  Ano’ng pinakamura

n’yo?”
Isang modelo pa ang kinuha ng tindera mula sa hanay.  “Ito po, pero hindi po pulido ang

pagkakayari.”
“Magkano naman ‘yan?”
“Tatlong-daan po.”
Napabuntung-hininga ang ama.  “Mahal pa rin, pero kung iyan ang pinakamura n’yo — ”

Dumukot siya ng ilang lukot na perang papel mula sa kanyang bulsa.
“‘Tay, huwag na lang po,” awat ng anak.  “Wala na pong matitira sa pera n’yo kung bibilhin

natin ‘yan.”
“Kailangan, anak.  Kailangang maayos ang bihis mo sa balagtasan.”
“May puting polo pa naman ako, ‘Tay — ’yung mahaba ang manggas.  ‘Yun na lang ang

isusuot ko.”
“Luma na ‘yon, anak.  Tiyak na masikip at maigsi na.”
“Isang gabi ko lang namang isusuot. ‘Tay.  Ilang araw din nating ikakain ‘yang tatlong daan.

Basta huwag ka lang mawawala sa gabi ng contest.”
Ngumiti ang ama sa anak.  “Hindi namin kaya, Miss,” sabi ng ama sa tindera.  “Salamat na

lang.”  Magka-akbay na naglakad palayo ang mag-ama.
Nilapitan ni Oscar ang tindera.  Nag-abot siya ng pera.  “Ako’ng magbabayad para sa barong

nu’ng bata,” aniya.  “Pababalikin ko sila dito.  Ibigay mo sa kanila ‘yung tig-limandaan.”
Nabigla ang tindera.  “Ho?  Sino ho’ng sasabihin kong nagbayad?”
Kinindatan siya ni Oscar.  “Si Santa Claus.”  Dali-daling niyang hinabol ang mag-ama.  Nasa

may labasan na sila nang abutan niya.  “Mister, may naiwan yata kayo doon sa counter ng mga
barong,” sabi niya.

“S’yanga ba?” nagtatakang tanong ng ama.
“Puntahan uli n’yo,” sabi ni Oscar.  “Hinahanap kayo nu’ng tindera.”
“Salamat ho.”  Bumalik ang mag-ama sa pinanggalingan.
Nasisiyahang lumabas si Oscar.  Naghanap siya ng teleponong matatawagan at nakatagpo ng

isang paupahan sa isang restawran.  Binunot niya ang kanyang pitaka at hinanap ang tarhetang bigay
sa kanya ng interviewer na naunang kausap niya.

“Hello?  Ito si Oscar Manawis.  Magkausap tayo kanginang umaga.”
“Oho, Mr. Manawis,” sagot sa kabilang linya.
“Ibigay mo na sa iba ‘yung trabaho sa Diego Garcia,” sabi ni Oscar.  “Hindi na ako tutuloy.”
“Gusto ba n’yong ilagay ko kayo sa waiting list ng Al-Jamil Brown, sakaling may

mababakante?”
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“Huwag na.”
“Final na final na ho ba ito, Mr. Manawis?”
“Oo.  Maraming salamat...at merry Christmas.”
“Sa inyo rin ho, Mr. Manawis.”
Biglang may humablot ng pitakang hawak ni Oscar.  Tangay ito ng isang lalaking nakadyaket

na itim at patakbong lumalayo.  Hinabol siya ni Oscar.  “Hoy!  Magnanakaw!  Ibalik mo ‘yan!”
Tuloy ang pagtakas ng magnanakaw.  Nagtumbahan ang ilang paninda sa sidewalk na kanyang

nabangga.  Nakabuntot pa rin si Oscar.  Lumiko sa Soler ang lalaki, bago sa isa pang kalyehon, at sa
isang isikinitang mas makitid pa.  Noon niya nakitang sarado pala ang iskinitang pinasukan niya.
Aatras sana siya nguni’t nasukol siya ni Oscar.  Isang patalim ang dali-daling binunot ng magnanakaw.
Nanlilisik ang kanyang mga mata.  Nakahagip ng isang nakakalat na tubong bakal si Oscar.

“Easy lang,” sabi niya sa magnanakaw.  “Kunin mo na ang pera.  Ibalik mo lang sa akin ang
pitaka.  May mga laman iyan na hindi mo naman pakikinabangan.”

Kinuha ng lalaki ang lahat ng perang nadukot niya.  Hinagis niya ang pitaka sa isang tabi.
Nalingat tuloy si Oscar.  Hindi niya namalayan ang paglapit ng isa pang lalaki sa kanyang likuran.
Dinaluhong siya ng bagong-dating at sinaksak siya sa tagiliran.

Nabitawan ni Oscar ang hawak na tubo.  Bumagsak siya sa aspalto.  Narinig niya ang
papalayong pag-uusap ng kanyang mga naka-away.

“Ang bagal mo!  Muntik na ‘kong nayari!”
“Ang daming taong nakaharang — ”
Malagkit at basa ang tagiliran ni Oscar.  Dinama niya ito at napuno ng dugo ang kanyang

kamay.  Pinilit niyang tumayo, nguni’t malambot ang kanyang mga paa.  Gumapang siya sa
kinaroroonan ng kanyang pitaka.  Nangiti siya nang nakita niyang naroon pa rin ang larawan ni Ela.

Nagsisimula na siyang makaramdam ng ginaw.  Unti-unting dumidilim ang kanyang paningin.
Tila siya nasa isang lungga.  Sa dulo ng lungga ay may maliwanag na ilaw.  Masayang tawanan at
awitan ang tila nagmumula sa ilaw na ito.

“As-salaam alaikum.”  Isang mahinahong tinig ang kanyang narinig.  Alam niyang paukol
sa kanya lamang ang bating ito.  “Ahlan, ahlan wah sahlan.  Ta’al, ya sadiki.  Ta’al hina.  Hina
fi’salaam.”

Maligayang pagdating, kaibigan.  Sumapit ka na sa iyong tahanan.  Dito ay kapayapaan.
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Al-Khobar

32.

MULTO, multo, multo.  Nagliparan ang mga multo sa gabing ito.
Akala ni Ruben, kung siya’y malalasing, maglalaho ang mga multo.  O kaya’y magsisibalik

sa mga lungga ng kanyang isipan kung saan sila nagmula.  Nguni’t matapos niyang ubusin ang isang
bote ng sid — alak na “pinamana” sa kanya ni Oscar — ang mga multo ay paroo’t-parito pa ring
gumagala sa kanyang paligid.

Malulupit sila.  Pinagtatawan siya ng mga ito.  Kinukutya.  Ginagapos siya sa tanikala ng
poot at pagkahabag sa sarili.

Sila’y may iba’t-ibang anyo.  Ang iba’y multo ng mapait na nakaraan.  Ang iba’y multo ng
mga nabigong pangarap.  O kaya’y multo ng kabutihang pinagkait sa ibang nangangailangan.  Mayroon
ding mga multo ng malulungkot na salaysay...mga salaysay na napulot niya sa kung sinu-sino mula
nang dumating siya sa Saudi Arabia.

Sana’y kasama ko si Oscar ngayong gabi, naisip ni Ruben.  Alam ni Oscar kapag sinusumpong
siya ng kalungkutan.

“Paano mo nahahalata?” tanong niya minsan.  “Dahil ba wala akong kibo?”
“Hindi,” sagot ni Oscar.  “Talaga namang hindi ka madaldal.  Sabi nga ng kanta ni Anthony

Castelo, ‘malayo ang tingin’...”
Sa mga ganoong pagkakataon, agad bubunot si Oscar ng mga pampatawa na tila ba laging

laman ng kanyang bulsa.
Hindi na babalik si Oscar, ha-ha-ha, tukso ng isang multo.  Hindi na, hindi na, hindi.  Patay

na si Oscar.  Pagkain ng uod.  At ikaw, ikaw, ikaw?  Mabubulok, mabubulok, mabubulok sa Saudi.
Wala na, wala na, wala nang uwian.

Pinukol siya ni Ruben ng basyong bote ng alak.  Tumama ang bote sa dingding at nabasag.
Umugong ang tawanan ng mga multo.  Madiing tinakip ni Ruben ang kanyang mga kamay sa kanyang
tenga.  Tumatalab na yata ang alak, wika niya.  Palakas nang palakas ang ugong.  Naiiyak siyang
sumigaw, “Bumalik siya upang tumikim ng kahit sandaling ligaya.  Bakit niya kailangang mamatay?
Bakit maagang namamatay ang mabubuting tao?”

Pinalis niya ang mga aklat na nakalagay sa ulunan ng dating higaan ni Oscar.  Hindi pa
nasiyahan, pinagpunit-punit niya ang mga dahon ng ilan at kinalat sa sahig ang mga ito.  “Ano’ng
sagot ang maibibigay n’yo sa akin?” nagagalit niyang wika.  “Wala, wala!”

Nakarinig siya ng katok sa pinto.  Matagal din bago siya tumayo upang sinuhin ang dumating.
“As-salaam alaikum.”  Si Habib.

Hindi na niya nakuhang suklian ng bati ang kaibigan.  “Nagpunta ako rito upang makiramay,”
wika ni Habib, matapos ipinid ang pinto at sundan siya sa loob ng silid.  Napansin ni Habib ang
basag na bote sa sahig, pati na ang mga naunang basyo, at ang ilang may laman pang alak.  “Wala sa
alak ang kasagutan, ya sayeedi.”

“Marami akong napulot na kasagutan kay Oscar nuong narito pa siya,” sabi ni Ruben.  “Mas
maalam siya sa akin, mas buo ang loob, mas puno ng pag-asa, mas malayo ang pananaw.  Kadalasa’y
nahihiya ako dahil — gayong malaki ang lamang niya sa akin sa nalalaman — sa akin napupunta ang
lahat ng gantimpala.  Kahit kaylan ay hindi niya ako kinainggitan.  Sa kanya ako kumuha ng lakas.
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Ngayo’y wala na siya.”
“Hindi kaylanman nawawala ang mga tunay na kaibigan,” sabi ni Habib.  “Anumang iniwan

nila sa atin ay nagiging bahagi natin.  Ito ba ang mga aklat niyang iniwan sa iyo?”
“Oo.”
Pinulot ni Habib ang isang punit na pahina.  “Rubaiyat of Umar Khayyam,” basa niya.

“Alam ko ito.  Lumang tula galing sa Persiya.  Alam ko ang orihinal sa Arabo.  Ngayon ko lang
nalaman na may salin din pala sa Inggles.

“There was a Door to which I found no Key;
There was a Veil through which I might not see;

Some little talk awhile of Me and Thee
There was— and then no more of Thee and Me.”

“Marunong ka nang bumasa ng Inggles,” puna ni Ruben.
“Tinuruan ako ng isang mabuting kaibigan,” sagot ni Habib.  “Magkahiwalay man kami ng

aking kaibigan, mananatili pa rin sa akin ang bagong-alam kong wika.  Naiintindihan mo ba ang
gusto kong tukuyin?  Kung talagang may halaga sa atin ang handog ng isang kaibigan, hindi natin ito
sasayangin.  Bagkus ay dapat gamitin at, kung maaari, ay ipasa sa iba.  Ikaw at ako, tulad ni Oscar, ay
sandali lamang ang itatagal dito sa lupa.  Nguni’t ang kabutihang ginagawa natin at pinagpapasa-
pasahan, kaibigan sa kaibigan, ay walang katapusan.

“Walang sinumang namamatay hangga’t buhay sila sa ating kalooban, hangga’t sinisikap
nating maisakatuparan ang mga pangarap nilang hindi nila narating, dahil kinulang sila sa panahon o
kakayanan.

“Hindi mo matutupad ang mga pangarap mo — o ang kay Oscar — hangga’t narito ka sa
Saudi Arabia.  Umuwi ka sa Pilipinas.  Naroon ang iyong misyon.  Kumuha ka ng lakas sa sarili
mong lupa.  Hindi ka sinilang upang habambuhay na manilbihan sa mga banyaga.  Alam kong balang-
araw, inshallah, bubuklat ako ng aklat o pahayagan at doo’y may mababasa akong magagandang
balita tungkol sa iyo at sa mga nagawa mo.”

Í   Í   Í

Totoo ang sinabi noon ni Oscar: Higit na maginaw kapag Enero kaysa Disyembre sa Saudi
Arabia.  Nakatayo si Ruben sa labas ng punong-gusali ng firing range na katatapos lamang gawin
ng Al-Jamil Brown.  Ngayon ang pasinaya ng bagong pasilidad na ito, at hinihintay nila ang isang
prinsipeng manggagaling sa Riyadh upang putulin ang lasong magbubukas sa punong-gusali.

Nanginginig siya nang bahagya, sa kabila ng suot niyang pinagsapin-saping longjohns,
tsaleko, at amerikana.  Kanginang dumating sila sa Al-Khunn, nabanggit ni Mike Gaines na maaaring
nasa menos-singko Sentigrado ang temperatura nuong umagang iyon.  Batid ni Ruben na ang tubig
ay nagiging yelo sa sero Sentigrado.  Siniksik niya ang de-guwantes niyang kamay sa loob ng
kanyang bulsa at nakiramdam na lamang kung ang dugo niya’y nagiging yelo na.

Sinulyapan niya si Gaines na noo’y kausap ng amo niyang si Tony Brown at ni Jay Whitney,
na dumayo pa mula sa Amerika upang dumalo sa okasyong ito.  Wari’y hindi nila pansin ang ginaw.
Normal siguro ang ganito sa kanilang pinanggalingan, hula ni Ruben.  Gayundin ang mga opisyal at
sundalong Saudi na kasama nilang naghihintay.  Mabuti na lang at hindi ako isinilang na Badu, naisip
ni Ruben.  Paano nabubuhay ang mga hitano sa gitna ng disyerto kapag masungit ang panahon tulad
nito?

Isang helikapter ang dahan-dahang lumapag sa maluwang na paradahan sa harapan ng gusali.
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Nagsitayuan nang tuwid ang mga sundalong nakahanay, samantalang sumalubong sa helikapter ang
mga opisyal.  Lumabas mula sa sasakyan ang isang matangkad na Arabo na nakasuot ng pormal na
tawb.  Ikalawang prinsipe mula sa Hari, bulong ni Gaines kay Ruben.  Siya rin ang Ministro ng
Tanggulan at Paglipad.  Kamayan.  Batian.

Sa sumunod na palatuntunan, nagpasalamat ang prinsipe sa lahat ng tumulong upang maitayo
ang modernong sanayan na iyon para sa hukbo ng Saudi Arabia.  Bilang pagtanaw ng utang na loob,
aniya, nais niyang maghandog ng memento sa ilang natatanging mga tao.  Sa hudyat niya’y nilabas
ng isang ayudante ang ilang kulay-gintong mga punyal na nasa angkop na lalagyan.  Tinawag ng
prinsipe si Jay Whitney, pangulo ng Whitney Defense Systems.  Lumapit si Whitney sa prinsipe,
yumuko, at tinanggap ang kanyang tropeong punyal.  Palakpakan.

Si Tony Brown, pangulo ng Al-Jamil Brown.
Si Michael Gaines ng Al-Jamil Brown, superbisor sa konstruksyon.  At...
Si Ruben Moreno ng Al-Jamil Brown, quality control engineer.
Nabigla si Ruben nang narinig ang kanyang pangalan.  Hindi siya makapaniwalang siya ang

pinapalakpakan ng mga nakapaligid sa kanya.  “Huwag mong papaghintayin ang prinsipe, Kid,” bulong
sa kanya ni Brown.

Nerbyos at ginaw.  Huwag sanang mahalata ang pangangatog ko, wika ni Ruben sa sarili.
“You did very good work,” sabi ng prinsipe sa matatas na Inggles, habang inaabot ang gantimpala
ni Ruben.  “We are grateful.”

“Salamat po, Kamahalan.”
Pinahayag ng prinsipe na ang pagkakayari ng pasilidad ay abante nang tatlong buwan kaysa

sa inaasahan.  Dahil sa kasiya-siyang trabaho, aniya, kinalulugod niyang handugan ng bonus na isang
milyong dolyar ang Whitney Defense Systems.

Nangibabaw ang pagka-koboy ni Whitney at napasigaw siya ng “Yee-hah!”  Maging ang
prinsipe ay natawa.

Í   Í   Í

Tagumpay ang sumunod na demonstrasyon ng mga kagamitan ng pasilidad, gayundin ang
salu-salong dinaos sa isang malaking toldang tinayo sa labas ng gusali.  Pasado tanghali na nang
nagpaalam ang prinsipe at sumakay sa kanyang helikapter upang bumalik sa kabisera.

Hinintay ng mga taga Al-Jamil Brown ang kanilang sariling helikapter na maghahatid sa
kanila sa Al-Khobar.

“Sabi sa akin ni Mr. Brown ay iiwan mo na raw kami, Ruben?” tanong ni Whitney.
“Opo,” sagot ni Ruben.  “Nagbigay na po ako ng sulat ng pagbibitiw.  Tapos na po ang

trabaho ko dito.”
“Tapos na ang isang trabaho,” wika ni Gaines.  “Buong asa nami’y makakasama ka namin sa

iba pang mga trabaho.”
“Hahanap-hanapin ka namin, Kid,” sabi ni Brown.  “Ini-spoil mo kami sa ganda ng iyong

serbisyo.”
“Pinag-usapan namin ni Mr. Brown kung ano ang magandang paraan para magpasalamat sa

iyo,” sabi ni Whitney.  “‘Yung malaking bonus na tinanggap ko sa proyektong ito, utang ko iyon sa
inyo ni Mike.  Pinasya namin ni Tony na balatuhan kayo ng bahagi noon.  Hindi na namin sasabihin
kung magkano.  Basta tingnan na lang n’yo sa susunod ninyong pay envelope.  Marami kang
mabibiling pasalubong dahil sa tatanggapin mo, Ruben, ‘yon lang ang masasabi ko.”
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Ikatlong Aklat

Ang Pagbabalik

“Tulungan mo ako...ituro ang daan,
Sapagka’t ako’y sabik sa aking pinagmulan.

Bayan ko, nahan ka?
Ako ngayo’y nag-iisa.

Nais kong magbalik sa iyo, Bayan ko.”

— Mula sa awit ng Asin
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Maynila: Enero 1984

33.

TILA MAS MADALI ang biyaheng paahon kaysa palusong.  Naisip ni Ruben na baka naman
iyon lang ang kanyang pakiwari dahil hindi na niya binabanat ang oras tulad nang siya’y nasa Saudi
Arabia.  Natapos at nagustuhan niya ang unang pelikulang pinalabas sa eroplano (“The Natural”  —
isang kuwento ng beysbol).  Nakatulugan niya ang ikalawa (isang komedyang gawa sa Britanya na
hindi niya matawanan dahil mahirap hulihin ang puntong kakaiba).  Nang magising siya’y nakasisilaw
na ang liwanag sa labas at naghahanda na ng almusal ang mga stewardess.  Ilang oras pa’y pinahayag
nang papalapit na ang sasakyan sa paliparan ng Maynila.

“Paglapag po natin,” payo ng isang stewardess, “hintayin po n’yong huminto nang tuluyan
ang eroplano bago n’yo tanggalin ang inyong mga seat belt.  Bawal po ang tumayo habang lumalakad
pa ang eroplano.  Basta pumirme kayo sa inyong upuan — ”

“ — Kundi’y ilalabas kayo sa tarmak at babarilin,” singit ng katabi ni Ruben.  Nagtawanan
ang ibang mga pasaherong nakarinig.

Isa sa pinakamagandang tunog na narinig ni Ruben sa kanyang buhay ay ang ingay ng gulong
ng eroplano nang humalik ito sa lupa.  Halos kasabay nito ay nagpalakpakan at nagbunyi ang karamihan
sa mga sakay.

Tanghaling-tapat sa Maynila nang tumapak si Ruben sa tubo ng terminal.  Dumaan siya sa
pre-departure area, kung saan naghihintay naman ang mga pasaherong sasakay sa eroplanong
kanyang iniwan.  Madaling makilala ang mga bagito.  Sila ang mga mukhang nakadikit sa partisyong
salamin, at umuusyoso sa dambuhalang ilang sandali pa’y tatangayin sila sa malayong lupa.  Kaylan
kaya matitigil ang daloy? naitanong ni Ruben sa sarili.  Kailangan kayang hintayin pa nating pagsawaan
tayo ng mga ibang bayan?

Pinagtapat ni Ruben sa inspektor ng Adwana na mayroon siyang uwing computer para sa
personal na gamit.  Siningil siya ng tatlong daang pisong buwis, na binayaran naman niya.  Nang
hingin niya ang resibo, sinabi ng inspektor na limandaang piso ang buwis kapag may resibo.  Napailing
na lang si Ruben at natawa.  “Mabuti pa kayo,” sabi ni Ruben.  “Hindi na n’yo kailangang mag-Saudi
para yumaman.”

Sa labas ng terminal, natanaw kaagad ni Ruben ang sundo niya ang kanyang Nanay, si Gani,
si Becky, si Tiya Uping.  “Kuya!” hindi niya akalaing makakasigaw nang ganoong kalakas si Becky.
Naunang nakaabot sa kanya ang dalawa niyang kapatid, nguni’t hindi gaanong nahuli sa takbuhan ang
kanyang Nanay at tiya.  Tuwang-tuwang pinilit ni Ruben na masakop silang lahat sa isang yakapan
lamang.

Í   Í   Í

Si Gani ang gumamit ng kanyang silid habang wala siya.  Ngayong nakabalik na siya, tumanggi
si Ruben na bawiin mula sa kapatid ang dating puwesto niya.  “Puwede akong matulog sa sopa,”
paliwanag niya.  Nang tumutol si Gani, dinagdag ni Ruben na pansamantala lang naman ang gayon.
“Panahon na para umalis tayo sa maliit na apartment na ito at lumipat tayo sa sarili nating bahay.”
Dinagdagan ni Tiya Uping ang ulam sa pinggan ni Ruben dahil sa sinabi niyang iyon.

Nang maghahatinggabi na, matapos masagot ni Ruben ang lahat ng katanungan ng kanyang
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mga kasambahay at naghahanda na siyang matulog, nilapitan siya ng kanyang ina.
“Hindi pa kayo matulog, ‘Nay?” tanong ni Ruben.
“Puro na lang ako tulog, puro pahinga,” sabi ni Aling Pacing.  “Magmula nang kung anu-

ano’ng borloloy ang pinadala mo dito — washing machine, floor polisher, vacuum cleaner —
hindi na natagtag ang katawan ko.  Sabi ko nga kay Uping, huwag nang kumuha ng katulong, sumige
pa rin.  Nakaligtas nga ako sa sakit, baka katamaran naman ang umutas sa akin.”

Natawa si Ruben.  “Mukhang malusog ka ngayon, ‘Nay.  Natutuwa ako.  Sa wakas ay natuto
ka ring mag-relaks.”

“Ikaw rin ay dapat mag-relaks.  Baka naman sagsag ka agad para maghanap ng bagong trabaho?”
“Hahanap ako ng bagong mapagkakakitaan, s’yempre,” sabi ni Ruben, “pero hindi apurahan.

May sapat naman po akong ipon.  Kahit siguro magpa-easy-easy muna ako, hindi mauubos agad
iyon.”

“Nagkausap daw sina Gani at si Dean Sevilla sa Feati kaylan lang.  Natuwa daw nang nalamang
babalik ka na.  Pasyalan mo daw siya kaagad at gusto kang makausap.”

“Madalas po kaming magsulatan ni Dean nu’ng naroon ako sa Saudi,” ani Ruben.  “Naikuwento
ko sa kanya ang kainaman ng mga computer.  Mukhang interesadong magtayo ng bagong Computer
Science Department sa Feati.  Inaalok akong maging department head.”

“Tatanggapin mo ba?”
Nagkibit-balikat si Ruben.  “Maaari.  Hindi ko po masasabi, ‘Nay, hangga’t hindi kami

nagkakausap.”
“Nang sinabi mo kanginang maghahanap ka ng sarili nating bahay, hindi mo talaga sinasali

ang sarili mo sa amin, hindi ba?” tanong ni Aling Pacing.
“Hindi nga po, ‘Nay,” inamin ni Ruben.  “Balak kong kumuha ng para sa amin naman ni Lily

at ng anak namin.”
“Dinalaw ko sila minsan sa Baguio.”
“S’yanga po ba, ‘Nay?  Hindi ko alam ‘yon.”
“Sinubukan kong bigyan si Lily ng kaunting pera.  Nagpasalamat, pero hindi daw niya

matatanggap.  Nagkakasya naman daw para sa kanila ang kinikita niya.”
“Ano’ng trabaho niya ngayon?”
“Nabalik sa eskwelang dati niyang pinagtrabahuhan noon.  Sa — ”
“Saint Louis?”
“’Yun nga.  Hanga ako kay Lily.”
“Ako din, ‘Nay.”
“Kaylan ka pupunta sa Baguio?”
“Bukas po ang balak ko.”
“Pababayaan na kitang matulog, kung gano’n,” sabi ni Aling Pacing.  “Alam mo ba kung

paano sila hahanapin?”
“Nagpadrowing po ako kay Gani ng direksyon.  Nakarating na ako ng Saudi, ‘Nay.  Hindi

naman siguro ako maliligaw sa Baguio.”
“May naitabi ako ditong ilang damit para sa apo ko.  Balak ko sanang ipahatid kay Gani, pero

kung ikaw ang mauunang pumunta doon, tangayin mo na.  O, siya, magpahinga ka na.  Matutulog na
rin ako.”

“ ‘Nay?” sabi ni Ruben sa papalayo nang ina.
“Ano ‘yon?”
“Salamat po, ‘Nay.”
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Í   Í   Í

Si Lety lamang ang inabutan ni Ruben sa bahay.  Agad nahulaan ni Lety kung sino siya.
Nagsimba sa Katedral ang mag-ina, sabi ni Lety sa kanya.  Malapit lang lakarin ang Katedral mula
sa bahay.  Pinasya ni Ruben na sa labas maghintay, upang hindi siya masalisihan ng mag-ina.  Hindi
siya naghintay nang matagal.  Ilang minuto lamang ang nakalipas, natapos na ang Misa.  Isa sa mga
naunang lumabas si Lily.  May akay siyang isang batang babae.

Hindi nagyayabang lamang si Lily nang sabihing napakagandang bata ang kanyang anak,
naisip ni Ruben.  Taglay ng bata ang maputing kutis, ang mahabang buhok, at ang hugis ng mukha ni
Lily.  Nang ngumiti ang bata sa kanyang ina, halos nawala sa kasingkitan ang kanyang mga mata —
tulad din lang ni Ruben pag ngumingiti siya.

Nakita rin siya ni Lily.  Inakay ni Lily ang anak sa kinatatayuan niya.  Lumuhod si Ruben
upang makapantay ang kanyang anak.  “Hello, Anais,” bati niya.

Napakapit ang bata sa binti ng ina.  “Mommy, sino siya?”
“Anais,” wika ni Lety, “siya ang Daddy mo.  Magmano ka.”
Bantulot na inabot ni Anais ang kamay ni Ruben upang hagkan.  Matagal siyang niyakap

nang mahigpit ni Ruben.
“Ikaw nga ba ang Daddy ko?” tanong ng bata.
“Ako nga,” sagot ni Ruben.
“Bakit ngayon ka lang dumating?”
“Nanggaling ako sa malayung-malayo.”
“Iiwan mo ba uli ako?”
“Hindi na,” pangako ni Ruben.  “Hinding-hindi na.”

Í   Í   Í

Namasyal sila sa paligid ng artipisyal na lawa sa Burnham Park.  May kabagalan pa ring
lumakad si Lily, at naipagtapat niyang kapag sobra ang ginaw ay kumikirot pa rin ang napinsalang
buto ng kanyang paa.  Patakbo-takbong nauuna sa kanila si Anais, hila-hila ang isang malaking lobo
na binili ng kanyang ama para sa kanya.  Paminsan-minsa’y may pag-aalalang susulyap sa kanila ang
bata, wari’y upang makatiyak na naroon pa rin sila.

“Tumanggap ako ng imbitasyon mula kay Mariel,” sabi ni Lily.  “Golden wedding anniver-
sary ng kanyang mga magulang sa isang linggo.  Inaanyayahan niya kami ni Anais sa Malolos.”

“Nagsusulatan pala kayo?”
“Sinulatan ko siyang minsan nuong bagong-balik ako dito at nasa Saudi pa siya.  Binalita

kong nakarating ako nang maayos, at muli akong nagpasalamat sa pagtulong niya sa akin.  Matagal
bago siya sumagot, at ang naging sagot ay ito ngang invitation card sa Malolos.”

“Nabanggit nga niya sa akin ang tungkol sa anibersaryo ng mga magulang niya, nuong hindi
pa tayo muling nagkakatagpo.  Pabiro niyang sinabi na kumbidado ako, at pabiro ko ring pinangako
na dadalo ako.”

“Hindi kami makakarating ni Anais.  Bakit hindi ikaw ang magpunta?”
“Sinisikap kong mailagay sa ayos ang buhay ko, ang buhay natin, Lily.  Baka lalong maging

gusot kung pupunta ako sa Malolos.”
“Hindi mo maiaayos ang buhay mo hangga’t mayroon kang dalawang aklat na sabay na

nakabuklat.  Bakit hindi mo itiklop muna ang isa?  Kung nakapamili ka na, saka tayo mag-usap ng
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tungkol sa ating dalawa.”
“Buong asa ko’y puwede nating pag-usapan ‘yon ngayon.  Nililiban mo na naman.”
“Limang taon na kaming naghihintay ni Anais, Ruben.  Makakapaghintay kami nang isang

linggo pa.”
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34.

BINABA SI RUBEN ng traysikel drayber sa harap ng isang matanda nguni’t may kalakihang
bahay malapit sa simbahan ng Barasoain.  Ito marahil ang lumang pook ng Malolos, naisip ni Ruben.
Tulad ng mga kalapit-bahay, ang bahay nina Mariel ay yari sa matibay na bato at kahoy.  Sa istilo ng
pagkakayari, hinulaan ni Ruben na tinayo ito nuong katapusan ng panahong-Kastila o simula ng
panahong-Amerikano.

Marami nang nakaparadang kotse sa harapan ng bahay.  Tanaw mula sa kinatatayuan niyang
puerto cochero ang malawak na bakuran sa likuran ng bahay.   Isang tolda ang nakatayo sa gitna ng
bakuran, at dito’y nakasilong ang isang maliit na altar.  Nagsisimula na ang seremonya nang dumating
si Ruben.  Inabutan niyang muling nagsusumpaan ang mga magulang ni Mariel sa harap ng Diyos at
lahat ng naroroon, na sila’y magmamahalan sa hirap at ginhawa, at kamatayan lamang ang magwawalay
sa kanila.  Muling binendisyunan ng pari ang kanilang pagsasama.  Lahat ay nagpalakpakan at bumati
sa kanila.

Kahahalik lamang ni Mariel sa kanyang ina at ama nang makita niya si Ruben.  Hindi agad
nakakilos ang dalaga.  Larawan pa rin siya ng pagkakabigla nang nilapitan siya ni Ruben.

“Parang natatandaan kong kinumbida mo ako sa espesyal na okasyong ito,” sabi ni Ruben.
“Akala ko’y hindi aabot sa kasal ang bakasyon mo,” tugon ni Mariel.  “Kaylan ka dumating?”
“Nitong Lunes lang.”
“Napaaga yata ang uwi mo?”
“Palagian na ito, Mariel.  Nagbitiw na ako.”
“S’yanga?  Nabalitaan ko ang tungkol kay Oscar.  Dinaramdam ko.”
“Binisita ko kahapon ang pamilya niya.  Ayos naman sila, nguni’t palagay ko’y matatagalan

pa bago nila matanggap ang nangyari.  Sinamahan nila ako sa kanyang libingan.”
“Mariel, hindi mo ba ipakikilala ang bisita mo?”  Ang lumapit ay ang mga magulang ng

dalaga.
“ ‘Nay, ‘Tay, ito po si Ruben,” sabi ni Mariel.  “Naging magkaibigan kami sa Saudi.  Ruben,

ang mga magulang ko.”
“Dado Carreon,” pakilala ng ama ni Mariel.  “Ang misis kong si Julia.”
“Binabati ko po kayo sa inyong anibersaryo,” wika ni Ruben.
“Ikaw ang kinuwento ni Mariel na nagligtas ng buhay ng isang Arabo?” tanong ni Aling

Julia.
Agad namula ang mga pisngi ni Ruben.  “Ako nga po, pero maliit na bagay lang po iyon.”
“Maliit na bagay ang magligtas ng buhay?” dagdag ng ina.  “Mapagkumbaba ka nga, tulad ng

pagkakakuwento ni Mariel.”
“Asiwa ako dito sa suot kong barong,” reklamo ni Mang Dado.  “Mariel, bakit hindi mo

ipakilala si Ruben sa iba nating mga bisita?  Magpapalit lang kami ng Nanay mo sa mas kumportableng
damit.”

Kinayag ni Mariel si Ruben sa tumpok ng ilang kalalakihang nakatipon at nagdidiskursuhan
sa ilalim ng isang punong kabalyero.  Halos lahat ay may hawak na bote ng serbesa.  Kabilang sa
kanila ang dalawang kuya ni Mariel.  Nakapaikot sila sa isang matabang lalaking kasing-edad ng
ama ni Mariel at sa hitsura’y siyang pasimuno ng usapan.

“Ninong, mawalang-galang na po,” sabi ni Mariel sa lalaking ito.  “Ito po si Ruben.  Kadarating
lang po niya mula sa Saudi.  Ruben, ang ninong ko.  Si Governor Sandiego.”

“Huwag mo nang idiin ang Governor, iha,” sabi ng lalaki.  “Matagal nang inalis sa akin ang
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titulong ‘yon, sapul pa nang nag-martial law.  Nu’ng nasa kulungan ako, wala namang tumawag sa
akin na Governor.  Pare-pareho lang kaming mga preso.  Excuse me, sabi nga pala ni Makoy ay
wala siyang mga bilanggong politikal.  ‘Detainees’ nga pala ang tawag sa amin.”  Natawa siya.

“Ikaw pa rin ang Governor namin, Ninong, ke nasa kapitolyo ka o wala,” pilit ni Mariel.
“Hindi ba?”

Sumang-ayon ang mga nakapaligid.
“Maiwan muna kita dito, ha, Ruben?” paalam ni Mariel.  “Tutulong muna ako sa pag-estima

ng ibang bisita.”
“Aba, abutan n’yo ng serbesa si Ruben,” sabi ni Sandiego.  “Wala niyan sa Saudi.”
Isang malamig na bote ang agad lumitaw sa kamay ni Ruben.  Isang upuan din ang inalok sa

kanya.
“Ituloy natin ang pinag-uusapan natin kangina, Gob,” sabi ng isang kaharap ni Sandiego.

Malalaman kalaunan ni Ruben na siya ang alkalde ng Malolos.  “Ipagpatawad mo, pero halos natawa
ako nang sinabi mo kangina na umaasa ka pang makakabangon ang Partido Liberal ninyo.  Hindi ko
alam kung paano n’yo gagawin iyon, matapos kayong ilampaso ng KBL namin.”

Hindi nagpakita ng pagkapikon si Sandiego.  “Hindi pa tapos ang laro.  Marami pa kaming
baraha.”

Natawa ang meyor.  “Ano’ng baraha?  Ang huling baraha ninyo’y binaril sa MIA.  Hindi ko
sinasabing ang KBL ang may kagagawan.  Pero sino pa ngayon ang mamumuno sa inyo?  Ang ilan
sa mga lider ninyo — katulad mo — ay kalalabas lang sa kulungan, ang ilan ay nagtatago sa ibayong-
dagat, ang karamihan ay hindi na interesado at ayaw nang makialam.”

“Hindi naman dala ni Ninoy ang buong partido,” sagot ng dating gobernador.  “Ulo por ulo
ay lamang ang mga Liberal sa mga kapartido mo kung utak rin lang ang pag-uusapan.  Oo nga’t kalat
at lito kami ngayon, lalo na pagkatapos nitong pagkakapatay kay Ninoy.  Pero oras na muli kaming
magkasama-sama, alisto kayo at ang amo n’yo sa Malakanyang.  Alisto kayo sa aming Soc Rodrigo,
Jovy Salonga, Roning Mercado — “

“ — Baka malimutan mo si Pepe Sandiego, Pare,” singit ni Mang Dado, na nakasuot na
ngayon ng simpleng polo.

“Ano’ng magagawa n’yo, magkasama-sama man kayo?” pilit ng meyor.  “Hangga’t hawak ng
Pangulo ang militar, kinalulungkot kong sabihin na hanggang salita lang kayo.  Nasa baril ang
kapangyarihan, alalahanin n’yo.”

Pinigil siya ni Sandiego.  “Diyan ka mali, Mister Meyor.  Nasa tao ang kapangyarihan.
Pasensyoso ang karaniwang tao, kahit alam niyang siya’y inaabuso, pero may hangganan din.  Gaano
kayo kadami sa KBL at gaano rin kadami ang mga militar na hawak n’yo?  Ngayon, ihambing mo ito
sa dami ng mga taong sumama sa libing ni Ninoy!  Marahil, kung may nagbigay ng utos sa militar
noon na paputukan ang mga taong nakipaglibing, ubos na ang bala ng mga sundalo, marami pa ring
matitirang nakatayong tao.  Ang ultimong mayhawak ng kapangyarihan ay ang mga tao.  Hindi ako
matutulog nang mahimbing, kung ako ang Pangulo.”

“Nangangamba ako,” sumali na sa usapan ang Monsinyor na nagkasal sa mga Carreon.
“Matagal na naming naririnig ang daing ng mga tao.  Ang daing ay naging ungol, lalo na nang mapatay
si Ninoy.  Kapag ang ungol ay naging sigaw, iyon ang dapat nating katakutan.  Baka bumaha ng dugo
dito sa ating bayan.”

Napailing si Sandiego.  “Wala akong nakikitang ibang lunas kundi iyon.”
“Mayroon,” sabi ng Monsinyor.  “Ang karahasan ay hindi tamang sagot sa karahasan.  Kung

magkakaroon ng eleksyon, kung saan puwedeng ilabas ng mga tao ang kanilang kagustuhan — ”
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Muling natawa ang meyor.  “Sige, eleksyon!  Gusto namin iyan!  Kontrolado din namin ang
resulta ng eleksyon dito.”

“Sa isang malinis na eleksyon,” wika ng Monsinyor, “wala akong dudang mapapatalsik ang
mga kasalukuyang nakatira sa Malakanyang.  Dito lang sa Bulakan, wala sigurong matitirang KBL.
Kinalulungkot kong sabihing posibleng kabilang ka sa matatanggal, Meyor.”

Tumingin sa itaas si Sandiego.  “Maglalakad siguro ako nang paluhod hanggang sa altar ng
Quiapo, kapag nawala na si Makoy at ang mga Liberal muli ang nagpapatakbo ng bayan.”

“Gugustuhin kaya ninyong muling patakbuhin ang bayan, kung sakali?” tanong ng Monsinyor.
“Walang pera sa kaban, bagsak ang kabuhayan, tambak tayo sa utang.  Ano’ng milagro ang binabalak
n’yong gawin?  At ilang taon ang kakailanganin, sa inyong palagay, bago tayo makabangon at pumantay
sa ibang mauunlad na bansa?”

“Mahirap sabihin, Monsinyor,” inamin ni Sandiego.  “Kahit ano’ng milagro ang gawin natin,
hindi natin matitikman ang bunga ng ating paghihirapan.  Ang mga anak at apo natin, baka sakali pa.
Limampung taon, sa palagay ko, bago tayo umarangkada.”

“Sampung taon, kaya,” sabi ni Ruben.  Nabigla rin siya sa pagkakasalita nang dinig ng iba.
Para sa sarili lamang niya ang kanyang iniisip.  Tumingala siya mula sa hawak niyang serbesa at
nakita niyang ang lahat ay tahimik at interesadong nakatingin sa kanya.

“Pakinggan natin ang ating bisita mula sa Saudi,” wika ni Sandiego.  “Sampung taon lang ba
‘kamo ang kakailanganin ng mga Liberal, Ruben?”

“Wala po akong kinikilingang partido,” bantulot na sagot ni Ruben.  “Isa po akong OCW —
isang overseas contract worker.  Trabaho po ang nagpapatakbo sa isang katulad ko, hindi pulitika.
Pero kung matitinong tao po ang hahawak ng gobyerno — mga taong may pamamaraang kakaiba sa
mga nakita na n’yo — puwede po tayong humabol sa mga abanteng bansa sa loob ng sampu o
labinlimang taon.  Napakatagal po ng limampung taon.”

“Bah!” sabi ni Meyor.  “Sa loob ng sampung taon ay kaya nating humabol sa mga bansang
tulad ng Hapon at Singapore?  Iho, matagal nang pinagsisikapan iyan ng Pangulo.  Sa kabila ng lahat
ng hawak niyang kapangyarihan, nahihirapan siya.  Ano’ng ‘kakaibang paraan’ ba ang tinutukoy
mo?”

“Iyon ba ang pinagsisikapan ng Pangulo?” natatawang wika ni Sandiego.  “Akala ko’y
pagpapataba ng bank account niya sa Switzerland ang inaasikaso niya.”

“Hindi nga po tayo makakahabol sa Hapon o sa Singapore kung sasali tayo sa karera nila,”
sang-ayon ni Ruben.  “Napakalayo na po ng pagkakaiwan natin.  Pag narating po natin ang kinalalagyan
nila, nakaalis na sila at nakaakyat na sa mas mataas pa.  Hahabol na naman tayo.  Lalayo na naman
sila.  Nguni’t ang karera pong pinangungunahan nila ay magwawakas na.  May nagsisimula pong
bagong karera.  Ang bagong paligsahan po ay tungkol sa karunungan at impormasyon.  Posible
pong maging liyamado tayo sa kakaibang paligsahang ito.”

At nilahad ni Ruben ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa nagsisimulang rebolusyon
sa agham at teknolohiya.  Kinuwento niya ang mga kamangha-manghang nagaganap sa larangan ng
computer, fiber optics, laser, artificial intelligence, at virtual reality.  “Sa Saudi Arabia,” wika
niya, “minamani lang ng mga Pinoy na naroon ang paggamit ng mga kasangkapang ito.”  Sa
napagmasdan niya doon, dagdag pa niya, talo ng isang mautak na Pinoy ang kahit sampung banyaga.
“Masagana tayo sa utak at abilidad, hindi lang natin ginagamit.  Iyon ang magiging batayan ng pagiging
mayaman sa nalalapit na hinaharap.”

At nang natapos siya, lahat ng nakarinig ay nagsabing — mawala lang ang magnanakaw sa
Malakanyang — may pag-asa pa naman palang makipag-kumpitensya at umasenso ang bayan.
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Í   Í   Í

Tumugtog ng pasakalye ang kombo na ngayo’y nakapuwesto sa ilalim ng tolda.
“Pasayawin ang bagong-kasal!” hiyaw ni Sandiego.
“Limampung taon na kaming nagsasayaw,” tutol ni Aling Julia.
“Oo,” sagot ng gobernador, “pero hindi n’yo pinapakita.”  Nagtawanan ang mga bisita.
“Puwes, ipakita natin sa kanila, ‘Nay,” sabi ni Mang Dado.  Niyaya niya ang kanyang asawa

sa gitna ng sayawan, at sinabayan nila ang balseng sinisimulan ng isang babaeng mang-aawit.
“I’ll always remember the song they were playing

The first time we danced.  And I knew —
As we swayed to the music and held to each other,

I fell in love with you.
Could I have this dance for the rest of my life?

Would you be my partner every night?
When we’re together, it feels alright.

Could I have this dance for the rest of my life?”
Tumigil sandali si Aling Julia upang anyayahan ang iba pang mga bisita na sabayan silang

mag-asawa.  Nilapitan ni Ruben si Mariel.  “Mariel, please?” pakiusap niya.  Tinanggap ng dalaga
ang inalok niyang kamay, at sumama sila sa iba pang mga nagsasayaw.

“Hindi pa ako nakakapunta sa ganitong klaseng okasyon,” sabi ni Ruben.  “Masaya pala pag
umabot ng gintong anibersaryo ang mag-asawa.”

“Kailangang mag-asawa ka na para makatikim ka ng ganito balang-araw,” sagot ni Mariel.
“Nang dumating ka kangina, buong-asa ko’y kasama mo si Lily at ang anak n’yo.”

“Inakala ni Lily na kailangang magkausap tayong dalawa.  Kung binigyan mo lang ako ng
pagkakataong magpaliwanag nuong naroon ka pa sa Al-Khobar, hindi na sana kita gagambalain tulad
ngayon.  Kung ilang beses kong sinubukang makausap ka, hanggang umalis ka nang walang paalam.”

“Sinabi ko sa sarili kong iyon lang ang maitutulong ko sa iyo,” wika ni Mariel.  “Pinasya
kong alisin ang sarili ko sa isipan mo, nang hindi na ako maging isa mo pang dalahin.”

“Mariel,” sabi ni Ruben, “nang minahal kita, wala na akong pag-asang muling magtatagpo pa
ang landas namin ni Lily.  Kung alam ko lang, sana’y nagkasya na sa akin ang paghanga sa iyo mula
sa malayo.  Hindi ko sinasadyang saktan ka.”

“Alam ko,” sagot ng dalaga.
“Mapatawad mo kaya ako?”
Ngumiti si Mariel.  “Wala kang dapat ihingi ng tawad,” aniya.
“Magkaibigan pa rin ba tayo?”
“Bakit hindi?  Pero ipagpaumanhin mo kung wala akong masyadong panahon para sa mga

kaibigan sa kasalukuyan.  Abala ako sa ibang mga bagay ngayon.”
“Ow?” sabi ni Ruben.  “Ano’ng pinagkaka-abalahan mo ngayon?”
“Binigay sa akin ni Monsinyor ang pamamahala ng Bulacan Social Action Council.

Trabahong kawanggawa na suportado ng Simbahan, alam mo na.  Madalas rin akong pumunta sa San
Pedro upang dalawin si Gina.  Natatandaan mo ‘yung batang kinuwento ko sa iyo minsan?”

“Hindi ko malilimutan ‘yon,” wika ni Ruben.  “Kumusta na siya?”
“Mas masaya at malusog ngayon kaysa nuong una ko siyang nakilala.  Nakakakain na siya ng

mga tamang pagkain, paminsan-minsa’y may mga bago siyang damit.  At sa susunod na pasukan,
ipagpapatuloy niya ang pag-aaral na tinigil niya dahil sa kahirapan.”
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“Lahat ng gastos ay sagot mo, palagay ko?”
“Sa abot ng aking makakaya, oo,” sabi ni Mariel.
“Mariel, ngayong nakita ko na ang sampol ng inyong ari-arian, palagay ko’y malayo ang

maaabot ng inyong makakaya.  Sino sa atin ngayon ang mapagkumbaba?  Mapalad ang lalaking
makakapareha mo sa buhay.”

“Palagay mo kaya?”
“Sigurado ako, Mariel,” sagot ni Ruben.
“Sana nga.  Nakikita mo ‘yung tumutugtog ng organo?”
“Oo.”
“Baka siya ang mapangasawa ko.”
“S’yanga?”
“Wala pang ibang nakakaalam.  Ikaw ang unang pinagsabihan ko.”
Sinipat na mabuti ni Ruben ang organista.  “May hitsura,” sabi niya.  “Ano’ng pangalan

niya?”
“Nick.”
“Bulakenyo din?”
Tumango si Mariel.
“Matagal na kayong magkakilala?”
“Mula pagkabata.”
“Lumigaya ka sana, Mariel,” wika ni Ruben.
“Salamat,” tugon ng dalaga.  “Iyon din ang dasal ko para sa inyo ni Lily.”

Í   Í   Í

Kasayaw ni Mariel si Meyor.  Tinungo ni Ruben ang mesang kinaroonan ng mga inumin at
kumuha ng pamatid-uhaw.  Nakasabay niya doon si Sandiego.

“Pinabilib mo ako sa mga ideyang sinabi mo sa akin kangina, Ruben,” sabi ni Sandiego.
“Hindi ko po ideya ang mga iyon, Governor,” tugon ng binata.
“ ‘Pepe’ na lang.”
“Mang Pepe, ideya po ‘yon ng iba’t-ibang tao na may higit na kaalaman kaysa sa akin.

Pinagsama-sama ko lang, dahil nakitaan ko ng katuturan.”
“Pareho tayo.  Lahat ng makausap ko’y nagsasabing tuluyang palubog na ang ating bayan.

Sabi nila’y ang pagkamatay ni Ninoy ang huling katunayan na pabulusok na tayo sa kapahamakan.
Ikaw ang unang narinig ko na nagsabing nasa kabilang kanto lang ang pagbabago.  Ruben, gaano pa
sa palagay mo ang itatagal ni Makoy?”

Natawa si Ruben.  “Wala po akong ideya.”
“Sandali na lamang.  Balita ko’y isang lamok na lamang ang hindi pa pumipirma para siya

mautas.  Kaya nga bumalik si Ninoy, para maiwasan ang pag-aagawan sa poder at pagkakagulo —
oras na tumimbuwang si Makoy.  Kaso’y nauna pang matodas ang sana’y tagapagligtas.  Gayunpaman,
nabibilang na ang araw ni Makoy.  Kundi siya maunang sumuko sa sakit, malamang ay patalsikin
siya ng mga taong lampas-lampasan na ang galit na siya na rin ang may kagagawan.”

“Saan po papunta ang ating usapan, Mang Pepe?” tanong ni Ruben.
“Ayaw mo ng paliguy-ligoy.  Gusto ko ‘yan sa isang tao.  Buweno, Ruben, oras na matapos

na ang gulo at mabalik na uli tayo sa normal, gusto kong tumakbo uli sa halalan.  Maaaring bilang
gobernador uli, o bilang kinatawan ng Bulakan sa batasan.  Ngayon pa lang ay gusto na kitang



152

anyayahang magtrabaho para sa akin.”
Napailing si Ruben.  “Salamat po, Mang Pepe.  Isa pong karangalan, pero kinalulungkot ko

pong tanggihan.”
“Maaari ko bang malaman kung bakit?”
“Unang-una po, gaya ng nasabi ko kangina, hindi po ako pulitiko.  May mga taong mahilig sa

pulitika, ewan ko kung bakit.  Para sa akin po’y marumi ang pulitika, huwag n’yong ikagagalit.
Hindi po ako sanay sa pagkukunwari, pandaraya, at pagsisinungaling.”

“Nauunawaan ko.  Kaya nga gusto kitang kunin.  Ipaubaya mo sa akin ang pulitika.  Kaya
kong makipaglaro sa dumihan.  Pero pag gusto kong may matapos na trabaho, ang kailangan ko’y
mga taong matapat.  Masipag.  May malayong pananaw.  Sa madaling sabi, mga di-pulitiko tulad
mo.”

“May isa pa pong dahilan na maaaring nakakalimutan n’yo,” dugtong ni Ruben.
“Ano ‘yon?”
“Hindi po ako Bulakenyo.”
Nagkibit-balikat si Sandiego.  “Kung makakapangasawa ka ng taga-Bulakan, gano’n ang

kalalabasan mo.”
“Kung si Mariel po ang tinutukoy n’yo, magkaibigan lang po kami.”
“Ayaw mo ba sa inaanak ko?”
Muling natawa si Ruben.  “Mang Pepe, ipagpatawad n’yong hindi ako magpapasok ng kahit

sino sa personal na relasyon namin ng inaanak n’yo.”
“Hindi kita susukuan, Ruben.  At kung gusto mong magkatotoo ang lahat ng mga bungang-

isip mo, palagay ko’y hindi ka palagiang mananatili sa labas ng maruming pulitikang inaayawan
mo.”

Í   Í   Í

Tumayo ang organista at hinanap si Mariel.  “Mariel,” sabi niya nang natagpuan niya ang
dalaga, “magsayaw naman tayo.”

“Hinihintay ko lang na yayain mo ako, Nick,” sabi ni Mariel.  “Hindi ka maawat sa pagtugtog
mo.”

“Nasaan ‘yung bisita mong taga-Saudi?” tanong ni Nick, habang sinasabayan nila ang isang
mabagal na bilang.

“Si Ruben?  Nagpaalam na.”
“Sayang.  Hindi ko nakilala.  Bakit panay ang tingin n’yong dalawa sa akin kangina?”
“A, iyon ba?” natatawang sabi ni Mariel.  “Wala, nabanggit ko lang sa kanya na malapit ka

nang maging pari.  Kaylan nga ang ordinasyon mo?”
“Sa Marso.  Dadalo ka ba, Mariel?”
“S’yempre.  Paborito kitang pinsan.  Mawawala ba ako doon?”
“Mukhang disenteng tao si Ruben.”
“Talagang disente siya,” sabi ni Mariel.
“Siya na ba, ‘Insan?  Puwede bang ako ang magkasal sa inyong dalawa?”
“Hindi kami ikakasal.  Kaya nga siya nagpunta rito ay upang magpaalam.”
“Bakit?” tanong ni Nick.  “Ano’ng problema?”
Dinikit ni Mariel ang kanyang ulo sa dibdib ng kasayaw.  “Nagkita kami sa maling panahon,

maling lugar,” aniya.
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35.

SIMPLE ANG NAGING KASAL nina Ruben at Lily.  Pumili sila ng araw at oras na walang
ibang tao sa loob ng simbahan.  Sina Gani at Lety ang pangunahing abay.  Si Anais ang flower girl
sa kasal ng kanyang mga magulang.  Naroon din sina Aling Pacing, Tiya Uping, at Becky.  Pinadalhan
nila ng imbitasyon ang nanay ni Lily — si Carla — nguni’t tulad ng kanilang inaasahan hindi ito
tumugon o pumunta.

Payak ang puting damit na suot ni Lily.  Si Ruben ay naka-polo barong.
Pagkatapos ng kasal ay nagsalu-salo sila sa isang malapit na restawran, bago umuwi ang

mag-asawa at ang kanilang anak sa kanilang bagong bahay sa Novaliches.  Package deal ang
pagkakakuha nina Ruben at Lily sa bahay.  Maliit lamang ito — may dalawang silid-tulugan at
nakatayo sa isang maliit na lote lamang.  Kuntento na si Lily.  Bagay daw iyon sa laki ng kanilang
pamilya.  “Payagan mong makuha ko muna ang aking diploma bago natin sundan si Anais, kung
maaari,” pakiusap niya.  Sabi ni Ruben ay iyon din daw ang imumungkahi niya.

Nuong gabing iyon, nagpapahangin sila sa maliit na balkon ng kanilang bahay.  Si Anais ay
mahimbing na sa kanyang silid.

“Ano’ng pakiramdam ng bagong-kasal?” tanong ni Ruben.
“Walang gaanong pagkakaiba,” sagot ni Lily.  “Kung ang ibig sabihin ng pagiging kasal ay

nilalaan mo nang buong-buo ang sarili mo sa isang tao, matagal ko nang tinuring ang sarili ko na
kasal sa iyo.”

Niyakap ni Ruben ang asawa at maamong hinagkan.  “Napakaganda mo, Misis Moreno,”
sabi niya.  “At hindi lamang panlabas na ganda ang tinutukoy ko.  Madaling kumupas iyon.  Ang
hinahangaan ko’y ang kagandahan ng iyong puso at karunungan ng iyong isipan.  Kaylan ko huling
sinabi sa iyong mahal kita?”

“Kanginang umaga,” wika ni Lily, “nang patungo tayo sa simbahan.”
“Matagal na pala.  Mahal na mahal kita, Lily.  Salamat at pumayag kang maging asawa ko.”

Í   Í   Í

“Boss,” sabi ni Lety, “kangina pa may naghihintay na estudyante sa opisina mo.”  Si Lety ang
kinuhang sekretarya ni Ruben nang gawin siyang pinuno ng Computer Science Department ng
Feati.

“Sino?”
“Si Harry Tria.”
Binuksan ni Ruben ang pinto ng kanyang pribadong silid.  Tumayo ang estudyante nang

makita siya.  “Good morning, Sir,” bati nito.
“Harry, isang linggo ka nang hindi pumapasok sa klase ko,” sabi ni Ruben.
“Nagkaproblema po ako, Sir.  Iyon nga po ang pinunta ko dito ngayon.  Hindi na n’yo ako

muling makikita.  Magda-drop na po ako, Sir.”
“Ha?  Pero nangunguna ka sa klase ko.  Ano’ng problema?”
“Natanggal po sa trabaho ang tatay ko,” paliwanag ni Harry.  “Wala na po kaming pambayad

sa pag-aaral naming magkakapatid.”
“Saan ba nagtatrabaho ang tatay mo?”
“Sa pagawaan po ng semiconductors.  Sinarado po ng may-aring Hapon ang pabrika dahil

malapit na raw pong magka-giyera sibil dito.  Tinangay na pong lahat ang pera niya at bumalik na sa
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Hapon.”
Nanlumo si Ruben.  “Hindi iyon ang una at huli.  Maraming mga negosyante ang umaayaw

na nga dahil sa nerbyos.  Tumatakas na sila hangga’t maaga, dala ang kapital nila.  Harry, kinalulungkot
ko ang nangyari sa tatay mo.  Pero hindi mo kailangang mag-drop.  Puwede kong lakarin na mabigyan
ka ng student loan para maipagpatuloy mo ang pag-aaral mo.”

“Sir, isa lang po iyon sa mga problema namin,” wika ni Harry.  “Kahit po magpatuloy ako,
wala kaming kakanin sa bahay.  Kailangan ko na pong maghanabuhay.  Nag-aplay po ako ng trabaho
sa Saudi, Sir.  Natanggap po ako bilang clerk.  Kaya nga po absent ako nitong mga nakaraang araw.”

“Natanggap kang clerk sa Saudi?”
“Opo, Sir.  Marami pong aplikante, pero bentahe po ‘yung natutunan ko sa inyo tungkol sa

word processing, database, at spreadsheet.  Totoo po ‘yung sinabi n’yo na malaki ang laban ng
may nalalaman sa computer.”

“Mas malaki ang laban ng nakakatapos ng pag-aaral,” sabi ni Ruben.
“Diploma o pagkain — ‘yon lang po ang aking pagpipilian.  Nagtrabaho rin kayo sa ibayong-

dagat, Sir.  Alam kong mauunawaan n’yo ako.”
“Nauunawaan ko,” wika ni Ruben.  “Hindi ibig sabihi’y nasisiyahan ako.”
“Wish me luck, Sir.”
Kinamayan ni Ruben ang estudyante.  “Huwag kang magastos pag naroon ka na sa Saudi,”

bilin niya.  “Mag-ipon ka ng pera.  At pag nasa mas mabuting kalagayan na ang pamilya mo, bumalik
ka rito para tapusin ang naumpisahan mo.”

Pumasok si Lety matapos magpaalam ang estudyante.  “Ayun na naman ang isang sayang na
talino, Lety!” sabi niya, sabay dagok sa mesa.

“Magalit ka ma’y ano’ng magagawa mo?” tanong ng sekretarya.  “Talagang mahirap ang
buhay ngayon, Boss.  Marami pang mga upuan sa klase mo ang mababakante bago matapos ang
taon, makikita mo.  Totoo ang sinabi ni Harry.  Lalo na sa mga estudyanteng galing sa mahihirap na
pamilya, ang labanan ngayon ay diploma o pagkain.”

“Galit ako pag nakakakita ako ng aksaya, lalo na pag ang nasasayang ay mga tao.  Tuwing
may aalis na Pilipino para magtrabaho sa ibayong-dagat, ibig sabihin noo’y isa na namang Pilipino
ang sumuko at nawalan ng pag-asang makakatagpo siya ng disenteng hanapbuhay sa sarili niyang
bayan.”

“Nagagalit ka, pero mukhang natutuwa naman ang gobyerno,” sabi ni Lety.  “Panay pa nga
ang hanap ng iba pang mga bansang puwedeng puntahan ng mga trabahador na Pilipino.”

“At bakit hindi?  Gatasang-baka ang mga Pinoy sa ibayong-dagat, kung hindi mo pa alam.
Malaking pera ang binabalik dito ng ating mga OCW.  Malaking buwis ang sinasampa sa gobyerno.
Balang-araw, kailangang ipaliwanag ng mga nakatataas kung kanginong bulsa napunta ang perang
pinaghirapan ng mga kababayan nating nasa malayo.”

Í   Í   Í

Unang tinawagan ni Ruben si Habib sa telepono nuong bisperas ng kasal nila ni Lily.  Binati
ng Arabo ang dalawa.  Tuloy ay binalita ni Habib na iniwan na niya ang kanyang trabaho sa Al-Jamil
Brown.  Madalas na diumano siyang makaramdam ng pagkahapo at pinayo ng doktor na magretiro
na siya.

Pinadalhan ni Ruben si Habib ng mga litrato — litrato nila ni Lily, ni Anais, ng bagong
bahay nila, at ng klaseng tinuturuan niya ng computer sa Feati.
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Matapos noon ay nakagawian ni Habib na tawagan si Ruben minsan isang buwan.  Tinataon
niyang araw ng Linggo at gabi ang kanyang pagtawag upang makatiyak na si Ruben ay aabutan niya
sa bahay.  Minsang pinakausap ni Ruben kay Anais si Habib.  Tinuruan muna niya ng ilang katagang
Arabo ang bata: “Keef halak, ya sayeedi?  Ismi Anais.  Inta mabsut?  Tayyib, shukran.
Ma’salaama.”  Tumatawa pa rin si Habib nang muling kunin ni Ruben ang telepono.  Sa mga sumunod
niyang tawag ay saka lamang siya magpapaalam kapag nagkausap na sila ng kanyang munting kaibigan.

Natigil ang pagtawag ni Habib nuong buwan ng Oktubre.  Hindi iyon gaanong binigyan ng
kahulugan ni Ruben.  Marahil ay nagagastusan na ang Arabo sa mahahaba nilang usapan, aniya kay
Lily.

Isang Linggo ng umaga, kadarating pa lang nilang tatlo sa bahay galing sa simbahan nang
tumunog ang telepono.

“May I speak with Mister Moreno, please?” boses ng banyaga ang nasa kabilang linya.
Nakilala ni Ruben ang puntong-Arabo.

“Speaking.”
“Magandang umaga, Mister Moreno.  Ang pangalan ko’y Adnan Al-Misfer.  Sinubukan kong

tawagan ka kangina nguni’t walang sumagot ng iyong telepono.”
“Nasa labas kami ng aking maybahay.  Ano ang maitutulong ko, Mr. Al-Misfer?”
“Isa akong abugado, Mr. Moreno.  Galing ako sa Dammam.  Nagpunta ako dito upang kausapin

ka tungkol sa huling habilin ng aking yumaong kliyente.”
“Hindi ko maintindihan,” naguguluhang sabi ni Ruben.  “Sino’ng kliyente?”
“Si Habib Ali Hasan.”
Hindi makapaniwala si Ruben.  “Patay na si Habib?”  Pati si Lily ay lumapit nang marinig

ang kanyang sinabi.
“Yumao siya may tatlong linggo na ang nakakaraan.  Dinaramdam ko.  Alam kong kayo’y

matalik na magkaibigan.  Maaari kaya tayong magkita, Mr. Moreno?  May ilang mahalagang bagay
tayong dapat pag-usapan.  Tumutuloy ako sa Hotel Intercontinental, Silid 1022.”

“Pupunta kami diyan ngayon din,” sabi ni Ruben.

Í   Í   Í

Magalang na tinanggap ni Adnan Al-Misfer sina Ruben, Lily, at Anais sa kanyang silid.  Isa
siyang mestisuhing Arabo, may edad na, at manipis na ang buhok sa ulo.

“Paano siya namatay, Mr. Al-Misfer?” tanong ni Ruben.
“Bumisita siya sa Ampunan ng mga Batang Ulila sa Dammam, tulad ng kanyang gawi tuwing

linggo.”
“Nabanggit nga niya minsan na may tinatangkilik siyang isang ampunan,” sabi ni Ruben.
“Nagpapaalam na siya sa mga tagapamahala ng ampunan nang bigla siyang nabuwal.  Sinugod

siya sa Ospital ng Gobyerno sa Dammam.  Inatake siya sa puso, sabi ng mga doktor doon.
Nagkamalay din si Sheikh Habib kalaunan, nguni’t pinigil na siya sa ospital.  Nuong gabing iyon —
ayon sa isang nars na napadaan sa kanyang higaan — nagising si Sheikh Habib, at nakangiting
bumanggit ng isang pangalan, ‘Nurah!’  Muli siyang natulog.  Hindi na siya gumising mula sa
pagkakatulog na iyon.”

“Nurah?”
“Iyon ang pangalan ng kanyang yumaong asawa,” wika ni Al-Misfer.
“Nagkasama rin sila sa wakas,” bulong ni Ruben.
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“Dumalo ang ilang mga prinsipe at matataas na opisyal sa kanyang libing.  Maraming
nagmamahal sa kanya ang nalungkot sa kanyang paglipas.”

“Alam ko.  Kabilang kaming mag-asawa sa kanila.”
“Mr. Moreno, sa akin pinagkatiwala ni Sheikh Habib ang pagpapatupad ng kanyang huling

habilin.  Ang kalahati ng kanyang naiwang kayamanan ay iniwan niya sa Ampunan.  Ang natitirang
kalahati ay pinabibigay niya sa iyo.”

Napadilat nang husto si Ruben.  “Sa akin?”
Tumango si Al-Misfer.  “Ayon kay Sheikh Habib — nuong nabubuhay pa siya — natitiyak

niyang gagamitin mo sa tamang paraan ang pera.  Kung ibibigay mo sa akin ang pangalan ng iyong
bangko, Mr. Moreno, isasaayos ko ang paglilipat ng pera mo sa iyong account.  Malaking halaga
rin ang mapupunta sa iyo.  Hindi mo ba itatanong kung magkano?”

Umiling si Ruben.  “Anumang galing kay Habib — kahit isang riyal — ay malaki nang
yaman para sa akin.”

Tumayo ang abugado at nakangiting kinamayan si Ruben.  “Tama si Sheikh Habib sa
pagkakalarawan sa iyo.  Binabati kita, Mr. Moreno.  Karangalan kong makilala ka at ang iyong
pamilya.”
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Pebrero 1986

36.

NAPUKAW ANG TULOG ni Ruben nang kumuliling ang telepono sa kanilang silid-tulugan.
Tumahimik ka, naisip niya.  Hatinggabi na nang nahiga siya kangina.  Noon niya natapos ang
pagrerepaso sa eksameng binigay niya sa kanyang klase.  Mahusay sa programming ang kanyang
mga estudyante, basta’t huwag hihilinging ipaliwanag nila sa Inggles ang kanilang ginagawa.  Alin
sa dalawa — matawa ka sa sinulat nila, o saktan ka ng ulo.  Sumakit ang ulo ni Ruben.

Nagising rin si Lily.  Sinindihan niya ang ilawang katabi niya.  “Hindi mo ba ‘yon sasagutin?”
tanong niya.

“Ikaw ang mas malapit,” paungol na sagot ni Ruben.
“ ‘Kita mong malaki na ang tiyan ko.  Hindi ako biglang makakatayo.”
Tumigil ang kuliling.
“Umayaw,” sabi ni Ruben.  “Tiyak na wrong number.”  Binalingan niya ang asawa at

pinagmasdan ang nakabukol nitong harapan.  “Bakit lumaki ang tiyan mo?”
Kinurot siya ni Lily.  “Ikaw ang may kasalanan.”
“Ako ba?  Hindi ba’t si Anais ang nakiusap na ibili natin siya ng bagong kapatid?”
Nagitla si Lily at suminghap na parang kinapos ng hininga.
“Ano’ng nangyari?” nag-aalalang tanong ni Ruben.
“Gising na rin siya, Da,” nakangiting sagot ni Lily.  “Sinipa ako.  Ayun na naman!”
Dinikit ni Ruben ang taynga niya sa tiyan ng asawa.  “Lalaki ito, Lily!  Parang karatista kung

sumipa!  Tinamaan ako sa taynga.”
“Huwag mo raw siyang pakialaman.  Paano kung babae uli?”
“Susubukan natin uli.”
Umismid si Lily.  “Ikaw na kaya ang magbuntis sa susunod?”
Muling tumunog ang telepono.  Tiningnan ni Ruben si Lily, na pinagtaasan siya ng kilay.

Pinuntahan ni Ruben ang teleponong nasa ibabaw ng tokador.
“Hello?”
“Ninong?” parang balisang-balisa ang kausap niya.
“Joey?  Ikaw ba ang tumawag kangina?”
“Opo, Ninong.  Giyera na, Ninong!”
“Ano’ng sinasabi mo?”
“Narinig namin sa radyo.  Bumaligtad sina Enrile at Ramos.  Nag-kudeta!  Nanawagan si

Kardinal Sin.  Pinapupunta ang mga tao sa Kampo Krame at Kampo Aginaldo.  Pupunta kami
doon!”

“Ano’ng ‘kami’?” tanong ni Ruben.  “Sino’ng kasama mo?”
“Si Polet.”
“Isasama mo’ng asawa mo sa gulo?  Naloloko ka ba?  Kung magbarilan doon?  Sino’ng

maiiwan sa Mommy n’yo?”
“Nauna na roon si Mommy, Ninong.  Dinaanan ng mga kasama niya sa koro.  Ninong,

bumubusina na si Polet.  Ibababa ko na itong telepono!”
Binuksan ni Ruben ang radyo at kinumpirma ang binalita ni Joey.  “Mukhang totohanan na

ito, Ma!” sabi niya kay Lily.  Dali-dali siyang nagsuot ng pantalon at dyaket.
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“Hep!  Saan ka pupunta, Mister?”
“Sa Krame.”
Hindi makapaniwala si Lily.  “Iiwan mo kami rito ni Anais?”
“Hindi puwede ang buntis doon.  Mag-uusyoso lang ako.  Babalik ako agad.”  Nagmamadali

niyang hinagkan ang asawa.  “Huwag ka munang manganganak habang wala ako.”

Í   Í   Í

Tatlong araw bago nakabalik sa kanyang “pag-uusyoso” si Ruben.  Sinalubong siya sa pintuan
ng kanyang asawa at anak.  “Nanalo tayo, Mommy,” ang tanging sinabi niya.  Matagal silang
nagyakapan nang mahigpit.

Masarap ang hangin sa kanilang balkon nuong gabing iyon.  Malasado ang panahon — paalis
na ang taglamig nguni’t hindi pa ganap na pumapasok ang tag-init.

“Dito ka maupo sa kandungan ko,” yaya ni Ruben sa asawa.
“Mabigat na ako,” sabi ni Lily.  “Kami pala.”
“Okey lang.  Kaya ko kayo.”
“Talagang hindi mo sasabihin sa akin kung ano’ng ginawa mo doon sa EDSA?”
“Wala.  Namudmod lang ng tinapay at inumin.”
“Sina Joey at Polet?”
Tumawa si Ruben.  “Umubos ng tinapay at inumin.”
“Naroon ka ba nang sumumpa si Cory?”
“Sa Club Filipino ginawa iyon, sa Mandaluyong.  Malayo sa kinaroroonan namin.  Malayo

sa peligro.”
“Palagay mo’y magiging mabuti siyang pangulo?”
Napabuntung-hininga si Ruben.  “Ewan ko.  Lagi siyang nakangiti at laging mahinahon kung

mangusap, pero ang isip niya ay parang nasa malayong alapaap.”
“Gaganda na kaya ang buhay natin mula ngayon?” tanong ni Lily.
“Sana naman,” sabi ni Ruben.  “Kung hindi pa natin maiaayos ang sarili natin pagkatapos

nito, hindi na natin maidadahilang hindi tayo binigyan ng isa pang pagkakataon.”
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Kuwait: Agosto 1990

37.

LAGING MAY HIDWAAN sa Gitnang Silangan.  Nuong nasa Saudi Arabia si Ruben, nasa
kainitan ang digmaan ng Iraq at Iran.  Bagama’t laging naka-alerta ang hukbo ng Saudi Arabia at ng
ibang mga karatig na kaharian, walang ibang gaanong naapektuhan ng kaguluhan.  Sa pananaw ng
karamihan, hindi sila dapat makialam sa kagalitan ng dalawang majnoon — dalawang ulol.

Ang digmaang iyon ay natapos nuong 1988.  Walang naging bunga ang alitan.  Walang gaanong
teritoryong napanalunan ang sinuman.  Subali’t libu-libo ang namatay o nasugatan.  Magastos ang
digmaan.  Nang itigil nila ang putukan, sayad na sayad na ang ekonomya ng kapwa naglabanan.

Kailangan ng Iraq ng salapi.  Nang nagwakas ang giyera, ang pinuno ng Iraq — si Saddam
Hussein — ay may hukbong binubuo ng kalahating milyong mga sundalo.  Kailangan niyang bayaran
ang mga sundalong ito, kundi’y baka mag-alsa laban sa kanya.  Bukod dito, malaki ang kanyang
naging utang sa ibang bansa sa katagalan ng giyera.  Pinakamalaki ang naging utang niya sa Kuwait,
isang kapyangot nguni’t mayamang kaharian sa timog-silangan ng Iraq.

Sinabi ni Saddam na dapat nang kalimutan ng Kuwait ang kanyang utang.  Tutal, isa sa mga
dahilan ng paglaban niya sa Iran ay upang ipagtanggol ang Kuwait, aniya.  Tumanggi ang Kuwait.
Ang utang ay utang.

Kasunod nito, nagbintang si Saddam na ninanakaw ng Kuwait ang langis ng Iraq.  Humukay
diumano ang Kuwait ng balong palihis na umaabot sa sakop ng Iraq.  Ang hinihigop daw ng balong
ito ay langis ng Iraq.  Pinabulaanan ito ng Kuwait.

Nuong madaling-araw ng Agosto 2, 1990, pataksil na nilusob ng sandaang-libong mga
sundalong Iraqi — suportado ng mga tangke at eroplano — ang Kuwait.  Madaling tumiklop ang
kakaunting mga tagapagtanggol ng Kuwait.  Maraming mga sundalong Kuwaiti — bagama’t nagsisuko
na — ang walang-awa pa ring pinatay ng mga Iraqi.  Bago magtanghali ng araw na iyon, ganap nang
nasakop ang Kuwait ng mga kampon ni Saddam Hussein.

Hindi nasiyahan sa mabilis nilang tagumpay, sumunod na tinuon ng mga Iraqi ang kanilang
kabagsikan sa mga walang-labang mga sibilyan.  Sinumang napag-initan ay basta na lang nila pinatay
o pinahirapan.  Anumang nakursunadahan ay ninakaw.  Bawa’t babaeng minalas na matyempuhan ay
ginahasa at pinagpasa-pasahan.

Sa dalawang milyong kataong naninirahan sa Kuwait nuong Agosto ng 1990, isang milyo’t
kalahati ay mga banyaga.  Malaking bahagi ng bilang na ito ay mga Pilipinong manggagawa.
Nagkaroon ng malakihang paglikas palabas ng Kuwait.  Karamihan ay iniwan ang mga ipong pera at
ari-arian sa Kuwait.  Marami ang walang baon kundi ang suot na damit.

Ang iba ay tumulak patimog — patungo sa Saudi Arabia.  Marami ang naligaw sa malawak
na disyerto, kinapos ng tubig, pagkain, o gasolina.  Marami ang nasawi sa punglo o mina ng mga
Iraqi bago umabot ng hangganan.

Ang iba ay naglakbay pakanluran — patungong Jordan sa pamamagitan ng Iraq.  Walang
katiyakan kung ano ang aabutan nila sa Jordan.  Anupaman, ang hangad lang nila ay tumakas — kahit
na abusuhin sila ng mga Iraqi na kanilang daraanan sa kanilang mahabang paglalakbay.

Inamin ng pamahalaan ng Pilipinas na wala itong kakayanan upang maibalik sa kanilang
bayan ang napakaraming Pilipinong lumikas sa Kuwait at nagsisimulang lumikas mula sa nanganganib
na Saudi Arabia.  Umasa na lang ito sa tulong at kagandahang-loob ng ibang mga bansang may
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ganitong kakayanan.
Tinanong ng isang reporter si Raul Manglapus, Kalihim ng Ugnayang Panlabas, kung ano

ang maipapayo niya — halimbawa, sa isang Pilipinang nasukol ng mga Iraqi at nakaharap sa banta
ng panggagahasa.  Ayon sa ulat, ito ang naging sagot ni Ginoong Manglapus: “Relax and enjoy.”
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Maynila

NAGMAMADALI si Joey.  Kailangang malaman ng Ninong Ruben niya na malapit nang
dumating ang unang eroplanong may lulang mga Pinoy na nagsilikas mula sa Kuwait.  Ang eroplano
ay nagmula sa Amman, lumigid muna sa Cairo, bago dumaan sa Dubai, at ngayo’y dalawang oras na
lamang ang layo mula sa Maynila.  Mahaba ang inikutan nguni’t kinakailangan.  Puno ng mga
eroplanong panggiyera ang himpapawid sa paligid ng Kuwait.

Tahimik siyang pumasok sa visitors’ gallery ng pulungan ng Batasan at humanap ng isang
upuan sa harapan.  Ang Ninong niya ang nagsasalita sa podyum.

“Kakaiba tayong bansa,” wika ni Ruben sa mga kapwa niya Kongresista.  “Pinapatay natin
ang ating mga supling, lalo na yaong nagbabalik sa ating piling at nag-aakalang makakatagpo sa atin
ng kalinga.  Si Ninoy Aquino ay nasawi na taglay ang ganoong maling akala.

“Kung ang mga bumabalik nating mga kababayan ay napapahamak naman sa kamay ng mga
banyaga, sa halip na tayo’y magalit o malungkot, ginagawa pa nating biro ang trahedyang sinapit ng
ating kalahi.

“Mahigit sa sandaang libong Pilipino ang gusto ngayong bumalik sa ating bayan, upang
takasan ang isang masamang panaginip na kung tawagin ay Kuwait.  Marami ang hindi na makakabalik.
Marami naman sa mga bumabalik ay may mga sugatang katawan at isipan, bunga ng kalupitang
tinanggap nila sa kamay ng mga Iraqi.

“Hindi natin malinawan kung ano’ng saklolo ang hinahanda ng ating pamahalaan — kung
mayroon man — para sa mga kababayan nating biktima ng digmaan.  Sa wari ay wala, sapagka’t sa
halip na mag-alok ng pampalakas-loob, ang payo ni Kalihim Raul Manglapus sa ating mga kababaihan
sa Kuwait — kapag pinagtatangkaan ng gahasa — ay humilata na lang sila at bumukaka.

“Ang mga salitang ito ni Ginoong Manglapus — na diumano’y biro lamang — ay tipikal na
reaksyon ng isang gobyerno na ang sagot sa bawa’t krisis ay magbulag-bulagan, magbingi-bingihan,
at magtanga-tangahan.

“Mayroong humigit-kumulang sa dalawang milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibayong-
dagat.  Taun-taon, sila’y nagpapasok sa Pilipinas ng perang umaabot sa sampung bilyong dolyar.
Kahit gaano katanga si Ginoong Manglapus at ang mga kasama niya sa administrasyon, madali
niyang makikita na ang mga Pilipinong binabale-wala niya ay siyang sumasagot sa kanyang suweldo
at nagpapalutang sa ekonomya.

“May kasabihan ang mga Pinoy na nagbabanat ng buto sa ibayong-dagat sa gitna ng
pangungulila — ‘Hindi sulit ang Nissin’s’ — kapag sa palagay nila’y walang sukli ang ginagawa
nilang paghihirap.  Sinasabi ko sa inyo, mga kasama ko sa Kongreso, hindi sulit ang Nissin’s ng
ating mga kababayan dahil ang pinapalit natin ay insulto at kapabayaan!”

Malakas na palakpakan ang tinanggap ni Ruben mula sa mga nakikinig sa kanya.  Napalingon
siya sa kinaroroonan ni Joey.  Sinamantala ito ni Joey upang bigyan ng hudyat ang kanyang ninong.
Isang kamay na tila-eroplanong lumalapag at dalawang nakaunat na daliri.  Bahagyang tumango si
Ruben upang ipaalam na naunawaan niya ang gustong sabihin noon.

Tumunog ang pager ni Joey.  Si Lety, hula niya.  Apurahan siguro ang pangangailangan.
Sayang, naisip niya habang iniiwan niya ang pulungan.  Babasahin na lang niya kalaunan sa Con-
gressional Record ang kabuuan ng talumpati ng ninong niya.

Í   Í   Í
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Matagal na pinagmasdan ni Marisa Cruz ang laminadong larawan na nakasabit sa dingding.
Ang nasa larawan ay dalawang lalaki at isang babae na nasa harapan ng isang malaking gusali.  Ang
mga lalaki ay may hawak na armas.  Parang pamilyar sa kanya ang mas nakababatang lalaki.  Kahawig
ng isang estudyanteng madalas niyang makita noon sa UP.  Sa ibaba ng larawan ay may nakadikit na
kapirasong barbed wire.  Kakaibang palamuti para sa opisina ng isang Kongresista, naisip ni Marisa.

“Kuha iyan sa Kampo Aginaldo nuong rebolusyon sa EDSA,” paliwanag ni Lety.  “Sabi ni
Congressman ay gusto niyang laging nakikita para hindi niya makalimutan kung bakit siya narito.
Siya ang mayhawak ng M-60.  ‘Yung may dalang armalite naman ay si Joey Manawis.  Bale kanang-
kamay niya ngayon dito sa opisina.”

“UP?” tanong ni Marisa.
“Si Joey?  UP nga yata.”
“Sabi na.  Pareho kami.  May crush ako noon sa kanya.  Sino naman ‘yung babae?”
“Si Polet.  Misis ni Joey.”
“Oh-oh.”
“Naroon ka ba sa EDSA?”
“Wala,” sagot ni Marisa.  “Nagkataong plastado ako sa ospital noon.  Appendectomy.  Naroon

ka ba, Lety?”
“Oo.  Ako ang pumutol niyang barbed wire.  Souvenir.”
Bumukas ang pinto at pumasok si Joey.  “Huwag kang magkakamaling biruin si Ninong

pagdating,” babala niya kay Lety.  “Siya ang nagsasalita ngayon sa session hall.  Umuusok!”
“Si Manglapus?” hula ni Lety.
“Nang iwan ko’y nagsawa na siya kay Manglapus.  Si Cory na ang tinitira niya.  Ikaw ba ang

nag-page sa akin?”
“Oo.”  Tinuro ni Lety si Marisa.  “Si Marisa Cruz, aplikante sa puwesto ng research assis-

tant.”
“A, oo!”  Nilapitan ni Joey si Marisa.  “Sorry kung naghintay ka, Marisa.  Puwede ba kitang

tawaging Marisa?”
“Sure,” sabi ni Marisa.
“Medyo hectic ang schedule namin ngayon.  Pamilyar ka sa akin.  Saan kita dating nakita?”
“Sa Vinzons Hall, sa UP Library...”
Natawa si Joey.  “Tama.  Maliit ka pa noon.  Nakatapos ka na ba?”
“Huling taon ko ngayon sa Law.”
“May dala ka bang resumé?”
“Narito sa akin, Joey,” sabi ni Lety.  May inabot siyang polder kay Joey.
“Hanga ako,” wika ni Joey matapos basahin ang papeles.  “Nasa second year ka pa lang ay

tumulong ka nang mag-research para sa ilang kasong hinawakan ng mga propesor mo.”
“Part-time, oo.”
“Hindi ko na babasahing lahat ang mga sinama mong sample briefs dito.  Sa simula pa lang

ay nagustuhan ko na ang nakita ko.”
“Salamat.”
“Kadalasang mahaba ang working day namin dito, Marisa,” sabi ni Joey, “kasama na ang

Sabado at Linggo.  Itanong mo kay Lety.  Baka maka-apekto iyon sa pag-aaral mo.”
“Kung gusto kong maging abugado balang-araw, ngayon pa lang kailangan ko nang masanay

sa pressure, di ba?” sagot ni Marisa.  “Palagay ko’y kaya kong pagsabayin ang pag-aaral at trabaho.”
“Kailangang tiyakin mo,” sabi ni Joey.  “Pihadong susubaybayan ni Congressman ang mga
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grado mo sa eskwela.  Oras na makita noon na pumapangit ang grado mo — kahit na maganda ang
trabaho mo dito sa opisina — agad ka naming tatanggalin.  Deal?”

“Deal,” ani Marisa.  Nakangiti siyang tumingin kay Lety, na ngumiti rin sa kanya.  “Ibig bang
sabihin, tanggap na ako?”

“Oo,” wika ni Joey.  “Madali kaming kausapin.”
Noon pumasok si Ruben.  “Ano ang ETA ng eroplano, Joey?” tanong niya.
Tiningnan ni Joey ang kanyang relo.  “Isang oras at kalahati mula ngayon.  Special flight ng

GulfAir.  Puno ng pasahero.  Halos limandaan ang nasa manipesto.”
Napabuntung-hininga si Ruben.  “Five hundred out, ninety-nine thousand five hundred

to go,” sabi niya.
“Ninong, ito si Marisa Cruz, bagong research assistant natin.”
Tuwang-tuwang kinamayan ni Ruben si Marisa.  “Sa wakas.  Hulog ka ng langit, Marisa.

Lampas-ulo kami talaga sa trabaho.  Welcome.”
“Wala pa akong binabanggit sa kanya tungkol sa suweldo,” dugtong ni Joey.
“Ipauubaya ko na sa iyo ‘yon.  Kung tatambakan natin siya ng trabaho, gawin mong sulit ang

pagpapaguran niya dito.  Marisa, gusto ko sanang maupo tayo para ipaliwanag sa iyo ang trabaho
natin dito, pero kailangan naming sumugod sa airport.  Baka gusto mong sumama sa amin?  Puwede
tayong mag-usap sa daan.”

“Opo, Congressman,” sabi ni Marisa.
“Kakapusin ka ng hininga kung palagi mo akong tatawaging Congressman.  At saka ang

pinagsasabihan lang namin ng ‘po’ at ‘opo’ dito ay ‘yung matandang dyanitor na naglilinis dito pag
hapon.”

“Ano ang tawag sa iyo ni Lety?”
“Boss, Ruben, RM, Sadik,” sabi ni Lety.
“Sadik?”  Napakunot-noo si Marisa.
“Salitang-Arabo,” paliwanag ni Ruben.
“Ibig sabihin ay — ?”
“Magandang lalaki,” singit ni Joey.
“Huhubarin ko lang itong barong ko at magsusuot ng mas kumportable,” sabi ni Ruben.

“Nagugutom ba kayo?”
“Yep,” sabi ni Joey.  “Wala pa akong pananghalian.”
“Lety, pakitawag sa canteen.  Tatlong cheeseburger at Pepsi to go.  Pipikapin namin doon

paglabas namin.  Magpahatid ka na rin dito ng gusto mo.”
Bago makatawag si Lety ay naunahan siya ng kuliling ng telepono.  “Mr. Moreno’s office.

Can I help you?” sabi ni Lety.  “Ay, Mister Ispiker, kumusta po?...Eto po, maganda pa rin...Opo,
narito po siya.  Sandali lang po.”  Lumingon siya kay Ruben.  “Si Ispiker Sandiego.”

Pumasok si Ruben sa kanyang pribadong opisina at doon tinanggap ang tawag.  “Yes, Mr.
Speaker?”

“Ruben,” sabi ni Sandiego, “bihira kitang makitang magalit, pero pag nagputok ka pala,
nakakatakot.  Kung ilang beses kitang muntik nang pagsabihang out of order ka nang nagsasalita ka
kangina.”

“Bakit hindi mo ginawa iyon, Mang Pepe?”
“Hindi siguro ako maririnig sa lakas ng palakpakan ng mga kapwa mo.”
“Nagsisisi ka ngayon dahil nirekomenda mo akong maging kinatawan ng manggagawang

sektor?”
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“Hindi ako nagsisisi.  Kinakabahan ako.  Baka sa susunod ay palitan mo na ako bilang Ispiker.”
“Malayo sa isip ko iyon,” sabi ni Ruben.  “Ang gusto ko lang ay gawin nang maayos ang

trabaho ko.  Kung nagputok man ako kangina, gaya ng sabi mo, marahil ay nagsisimula na akong
maubusan ng pasensya.  Huling hampas na lang siguro ang sinabi ni Manglapus.”

“Nauubusan ka ng pasensya sa alin, Ruben?”
“Matagal na tayong nasa sesyon, pero ano pa lang ang nagagawa natin?  Pinalitan natin ng

pangalan ang Manila International Airport at nagpalusot ng ilan pang walang-katuturang batas.
Kaylan natin pag-uusapan ang ilang panukala para sa mga OCW natin?  Ang absentee voting right
nila, halimbawa?  O ang posibleng tax exemption ng mga OCW na may maliliit na sahod?  Totoo
bang interesado tayo sa kapakanan ng mga OCW natin, o interesado lang tayong gatasan sila hanggang
kaya natin?”

“Kaunting tiyaga pa, Ruben.  Bagu-bago ka pa lang.  Maghintay ka pa ng kaunting panahon.”
“Maghintay tayong magkaroon ng dalawa o tatlo pang Kuwait bago natin bigyan ng pansin

ang mga manggagawa natin sa ibayong-dagat, gayon ba?”
“Matuto kang makipaglaro,” payo ni Sandiego.  “Alam mo, sinisimulan nang pag-usapan sa

partido namin ang ilalaban namin sa susunod na halalan ng mga senador.  Pinag-iisipan kong ipasok
ang pangalan mo doon.”

“Mister Ispiker, iniiba mo ang paksa — ”
“Alam mo ba kung sino ang isa sa mga pinag-aaralan nilang kandidato?  Isang komedyante

sa TV, anak ng tinola!”
“Mang Pepe, ipagpaumanhin mo, pero kailangan ko nang magpaalam.  Sasalubungin ko sa

airport ang mga refugees na galing sa Kuwait.”
“Ngayon ba ang dating?  Pakisabi mo sa kanilang nakikiramay sa kanila ang ating gobyerno.”
“Sasabihin ko, pero maniwala naman kaya sila sa akin?”
“Ruben, hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo.  Malaki ang nagagawa mong tulong sa mga

manggagawa natin.”
“Mas marami pa akong magagawa, Mister Ispiker,” sabi ni Ruben, “kung pahihintulutan lang

n’yo ako, at kung magiging tapat lang kayo sa sinasabi n’yo.”
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38.

“OKEY BA ang cheeseburger mo, Marisa?” tanong ni Ruben habang patungo ang kanilang
sasakyan sa paliparan.

“Okey lang, Boss,” ang sagot.  “Lasang cheeseburger.”
“Sana’y pinakaing mabuti sa eroplano ang mga darating na ito,” sabi ni Ruben.  “Balita ko,

nang tumawid sila ng Iraq papuntang Jordan, marami sa kanila ang nagtiis ng gutom at uhaw sa loob
ng maraming araw.”  Binalingan niya si Joey, na siyang nagmamaneho.  “Sigurado kang may
maghihintay na mga bus sa airport para sa mga walang pamasahe o walang sundo?”

“Sampung Metro Manila Bus ang inarkila natin, Ninong,” sabi ni Joey.  “May iba’t-ibang
ruta palabas ng airport.  Naghihintay na marahil ngayon doon.”

“Ano’ng otel ang nakuha natin para matuluyan ng mga hindi makakauwi agad?”
“Philippine Village.  Ang kontrata natin sa otel ay para sa pagtigil ng hanggang tatlong araw,

kasama ang pagkain.”
“Sapat na iyon, palagay ko,” sabi ni Ruben.
“May nakausap ring isang grupo ng mga abugado si Polet.  Nag-aalok sila ng tulong sa mga

gustong maghain ng claim para sa bayad-pinsala, sakaling matapos na ang giyerang ito.  Pro bono.”
“Aba, maganda ‘yon.  Balita ko’y mayroon ding grupo ng mga doktor na nag-aalok ng libreng

psychiatric help sa mga nangangailangan?”
“Tama iyon, Ninong.”
“Paano natin iyon ipaaalam sa mga darating na ito?”
“Naghanda kami ni Lety ng maliit na polyeto na nagpapaliwanag ng lahat ng ito.  Nagpa-

imprenta kami ng isang libong kopya.  Nasa likod nitong kotse ko.  Ipamumudmod natin mamaya sa
airport.  Kung kailangan nila ng dagdag pang tulong, nakalagay din doon ang telepono natin sa
opisina.  Magpapalit-palit kami nina Lety, Polet, Ninang Lily, Mommy, at Tita Maring, sa pagsagot
sa telepono.  Beinte-kuwatro oras na may tatao sa telepono natin hanggang matapos ang gulong
ito.”

“Idagdag mo na rin sina Gani, Becky, at Tiya Uping.  Pakikiusapan ko sila.”
“Ako rin,” alok ni Marisa.
“Ang trabaho mo, Marisa, ay tulungan kami sa aming mga pang-matagalang proyekto,” sabi

ni Ruben.  “Itong ginagawa natin ngayon — tulungan ang mga bumabalik mula sa Kuwait, halimbawa
— ay mahalaga, s’yempre.  Pero kung hihintayin muna nating magkaroon ng krisis bago tayo
umaksyon, lagi tayong mahuhuli.  Istilo ng bumbero ‘yon — maghintay munang magkasunog, saka
pa lang kikilos.  Alam mo ba kung gaano karaming mga kababayan natin ang nagtatrabaho sa ibang
bansa?”

“Isang milyon?” hula ni Marisa.
“Doblehin mo.  Nalalarawan mo ba kung ano ang mangyayari kung mawawalan ng trabaho

ang mga iyan at magsisibalikan dito?  Malaking gulo.  Biglang mawawalan ang gobyerno ng
napakalaking pera na nakakatas sa mga manggagawang ito.  Sa parte naman ng mga uuwing trabahador,
malabong makahanap sila dito ng kapalit na trabaho.  Ang unemployed population natin ay tataas
nang dalawang milyon, biruin mo.  Iyon ang kailangang paghandaan natin.  Hindi uubra ang istilong-
bumbero pag nagkagayon.”

“Baka hindi naman mangyari ang kinatatakutan mo,” sabi ni Marisa.  “Baka hindi na nila
kailangang umuwi upang maghanap ng trabaho dito.  Sa halip, baka madagdagan pa nga ang
pangangailangan sa ibang bansa at dumami pa ang umaalis nating mga trabahador.”
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Umiling si Ruben.  “Kailangang matuto kang bumasa ng mga palatandaan ng panahon,” aniya.
“Karamihan sa mga OCW natin ay nasa mga bansang yumaman dahil sa langis.  Boom ngayon ang
langis, pero gaano ang itatagal noon?  Aabot pa siguro ng siyamnapung taon ang langis ng Saudi
Arabia, pero ang ibang maliliit na bansa ay matutuyuan na sa loob ng sampu o dalawampung taon.
Nauna nang bumagsak ang industriya ng langis sa Nigeria at Mexico.  Sunod-sunod na iyan.  Kung
wala na silang pera, bakit pa sila mangangailangan ng mga dayuhang manggagawa?

“Sa ibang mga bansa naman — tulad ng Amerika, Ingglatera, Italya, Alemanya — unti-unti
nang tumitikom ang dati’y bukas nilang palad para sa mga banyaga.  Dumarami na rin ang kanilang
mga katutubong mamamayan na walang trabaho.  Nawawalan na sila ng amor para sa mga dayuhan,
na sa tingin nila’y umaagaw ng trabahong dapat sana’y mapunta sa kanila.

“Lalong nakakabahala ang nangyayari sa ilang mga bansang Muslim, kung saan mabilis na
lumalakas ang kilusan ng mga panatikong relihiyoso.  May pagkasuklam sila sa sinumang dayuhan,
na kung ituring nila’y mga aso.  Kung mapapabagsak ng mga panatikong ito ang kanilang mga
gobyerno at sila ang mangingibabaw — tulad ng nangyari sa Iran — asahan mong mapapatalsik ang
mga Pilipinong naroroon.

“At, s’yempre, nariyan ang mga biglaang dagok na hindi mo nakikitang dumarating — tulad
ng lindol, pesteng sakit, at digmaan — tulad nitong sa Kuwait.

“Sa anumang paraan ay babalik ang mga itinapong kababayan natin, Marisa.  Ang tanong na
lang ay kaylan.”

“Mayroon ba tayong game plan para sa kanila?” tanong ni Marisa.
“Mayroon.  Una sa lahat — habang sila’y nasa ibayong-dagat pa — dapat nating silang

bigyan ng mga bagay na matagal na nating pinagkakait sa kanila.”
“Tulad ng — ?”
“Karapatang bumoto mula sa malayo,” tugon ni Ruben.  “Masigasig ang gobyerno sa pagkaltas

ng buwis mula sa mga OCW, pero ayaw pagbigyan ang kahilingan ng mga OCW na maiboto ang mga
opisyal na dumudukot sa kanilang bulsa.  Sino nga ang maysabing ‘Taxation without representa-
tion is tyranny’?”

“Hindi ako sigurado.  Si James Otis yata, nuong Rebolusyong Amerikano.”
“Pustahan tayo, kung makakaboto lang ang mga Pinoy na nasa ibayong-dagat, gaganda ang

magiging kabuuan ng gobyerno natin.  Ang uupo sa gobyerno ay ang mga seryoso at masisipag na
kandidato.  Mawawala ang mga artista, basketbolista, at iba pang umaasa sa kasikatan lamang.  Iba
kasi ang pananaw ng botante mula sa malayo, kaysa sa botanteng nasa loob at madaling makuha sa
kaunting pera, kaunting bigas, kaunting kanta, at kaunting pungay ng mata.

“Hangga’t walang paraan ang mga OCW na makapili ng mga opisyal na nakakaunawa sa
kanilang kalagayan, ang turing sa kanila ng pamahalaan ay mananatiling parang vending machine
lamang.  Hihingan lang sila palagi ng panglagay sa tiyan pero pag nabusog na, sila’y kalilimutan na
lang dahil ang turing sa kanila’y walang buhay.  Hanggang magutom na naman.”

“Pero kung sila’y magsisibalikan din lamang, tulad ng sabi mo,” sabi ni Marisa, “bakit
kailangan pa silang bigyan ng absentee voting right?  Bakit hindi na lang nila hintaying makabalik
sila dito at saka nila gamitin ang kanilang boto?”

“Sapagka’t kailangan munang may maglatag ng pundasyon para sila makabalik at manatili
dito,” singit ni Joey.  “Kundi, ang babalikan nila ay ang dati pa ring kahirapan at kaguluhan na siyang
nagtulak sa kanilang lumabas sa simula.  Mapipilitan na naman silang lumayo.  Hindi na magwawakas
ang kanilang paglalagalag.  Kailangang ihanda muna ang pugad, bago uwian ng ibon.”

“Ano’ng klaseng pugad ba ang gustong uwian ng ating mga OCW?” tanong ni Marisa.
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“Isang pugad kung saan masusulit ang kanilang naipon at napag-aralan sa ibang lugar,” ani
Ruben.  “Kailangan nila ng alalay ng gobyerno, halimbawa, kung magtatayo sila ng sariling negosyo
pag-uwi nila dito — mga preferential incentives, tax holidays, import tariff exemptions kung
aangkat sila ng mga kasangkapan at makinarya, proteksyon sa kumpetisyon ng mga higanteng
korporasyon, ‘yung mga ganoon.”

“Sa tingin ko, kayong dalawa’y noon pa nag-uumapaw sa ideya,” puna ni Marisa.  “Puwede
bang malaman kung ilan na ang sinubukan n’yong ihain para maging batas?”

“Dalawa,” sabi ni Ruben.
“At — ?”
“Parehong bumalik sa amin,” ani Joey.  “Diumano’y wala raw sa tamang pormat ng isang

panukala.  Iyong isa nama’y kailangan daw ihanap ng co-sponsor.”
“Kaya kami naghanap ng isang tulad mo,” sabi ni Ruben.  “Hindi kami kumportable sa

paggamit ng mga pambatas na salita.  Kailangan namin ng isang magsasalin ng aming ideya sa
anyong katanggap-tanggap.”

“ ‘Yung mahusay bumalibag ng mga whereas, whereof, at wherefore,” dugtong ni Joey.
“Kaya kong gawin ‘yon,” sabi ni Marisa, “pero palagay ko, Boss, ang problema ay hindi

lamang sa presentasyon.  Ang pangunahing problema ay ikaw.”
“Ano’ng gusto mong sabihin?”
“Hindi ka siniseryoso ng mga kapwa mo mambabatas dahil appointed ka lang.  Hindi ka

halal.  Walang dudang kwalipikado ka, kundi’y hindi ka mahihirang.  Pero sa paningin nila, segunda-
klaseng kongresista ka lang.”

Hindi agad nakakibo si Ruben.
“May katwiran siya, Ninong,” sabi ni Joey.  “Iyon din ang suspetsa ko noon pa.”
“Ano’ng maipapayo mo?” tanong ni Ruben kay Marisa.
“Tumakbo ka sa eleksyon.  Kung mananalo ka, mapapatunayan mong kaya mong pumasok

sa harapang pintuan ng Kongreso, hindi sa kusina.”
“Kayang-kaya mo, Ninong,” sabi ni Joey.
“Ang huling nagsabi sa akin ng ganyan ay ang Daddy mo,” wika ni Ruben, “nang nabigyan

ako ng promosyon sa kumpanya namin sa Saudi Arabia.”
“Tama si Daddy noon, di ba?” sabi ni Joey.  “Alam kong tama rin ako ngayon.  Nabanggit mo

rin lang si Daddy, birthday niya bukas.  May pamisa kami sa Santa Ana, bago namin siya dalawin sa
Himlayang Pilipino.  Makarating kaya kayo ni Ninang?”

“Darating kami,” sagot ni Ruben.
“Ano, Boss?” tanong ni Marisa.  “Sisimulan na ba naming magplano para sa kampanya mo?”
“Pag-isipan mong mabuti, Ninong.”
“Ayokong mag-isip,” wika ni Ruben.  “Ang gusto kong gawin ngayon ay umidlip.  Hindi ako

nakatulog kagabi dahil kay Manglapus.  Gisingin n’yo ako pagdating natin sa airport.”
Pagkasabi noo’y tuluyan siyang humilig sa upuan ng kotse at sinarado ang isipan sa kanyang

paligid.

Í   Í   Í

Tila sila tinamaan ng malakas na buhawi.  Lahat sila’y mukhang kulang sa tulog at pahinga.
Tahimik sila nang lumabas sa eroplano.  Marami ang tulala, may ilang lumuluha.  Hindi sila
makapaniwalang wala na sila sa Kuwait.
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Nakihalo sa kanila sina Ruben, Joey, at Marisa habang nakapila sila sa takilya ng inspektor
ng pasaporte.  Marami ang nagpasalamat nang ipaliwanang nina Ruben ang naihanda nilang kaunting
alalay.

Biglang dumating ang tatlong lalaking naka-tsaleko na may tatak na “Channel 13 — TV
Balita”.  May dala silang kamera at ilaw.  Nakihalo rin sila sa mga galing sa Kuwait.  “TV Balita
po,” pakilala ng sa wari’y punong-reporter.  “Gusto ko po kayong interbyuhin tungkol sa karanasan
n’yo sa Kuwait.  Ninakawan ba kayo?  May kilala ba kayong pinatay?  Pinahirapan?  Ginahasa kaya?”
Sa kabila ng kanyang ngiti at bitaw ng “po”, bastos siya at walang pakundangan.  Hindi siya pinansin
ng karamihan, nguni’t isang babae ang napikon nang harangin ng reporter ang kanyang daraanan.

“Tumabi ka!” sigaw ng babae.  “Ihahampas ko sa iyo itong dala ko!  Hayup!”
Noon lumapit si Ruben at hinarap ang reporter.  “Pabayaan mo sila,” sabi ni Ruben.  “Wala

ka bang kunsensya?  Hindi mo ba nakikitang gulo ang isip nila?”
“Reporter ako, Tsip,” sabi ng reporter.  Hindi siya hanga sa suot na T-shirt at maong ni

Ruben.  Walang tsaleko, walang uniporme, walang tsapa.
“Alam ko,” ganti ni Ruben.  “Pero may maitutulong ka ba?”
“Narito ako para ikuwento ang karanasan nila.”
“Paano mo magagawa iyon?  Nagpatulo ka ba ng pawis sa Kuwait tulad ng mga ito?  Napawalay

ka ba nang matagal sa mga mahal mo sa buhay?  Dumaan ka rin ba sa putukan?”
Nangapa muna ng maisasagot ang reporter.  “Hindi pa, pero ano’ng kuneksyon noon?”
Tumaas na nang bahagya ang boses ni Ruben.  “Hindi ka pa bayad ng tuition fee, tulad ng

mga ito.  Kung hindi mo natikman ang kanilang dinaanan, wala kang karapatang maglahad ng kanilang
buhay.  Kung wala kang maitutulong sa kanila, nakakasagabal ka lang.  Umalis ka na.  Hindi umuwi
ang mga ito para magpa-interbyu sa iyo.”

“Ruben!”  Biglang napatingin si Ruben sa pinanggalingan ng sigaw.
Si Offie!  Isa siguro sa mga huling lumabas kaya hindi niya nakita agad.  Dali-dali niyang

nilapitan ang kaibigan.  Nagyakapan sila.
“Terible, Ruben, terible!” umiiyak na sabi ni Offie.
“Tahan na, narito ka na,” maamong wika ni Ruben.  “Ano’ng ginagawa mo sa Kuwait?  Iniwan

kita sa Khobar.”
“Akala ko’y kikita ako ng mas malaking pera doon.  Mas malaki nga.  Pero naiwan kong

lahat, Ruben.  Damit, pera, gamit.  Walang natira sa akin.”
“Nakabalik ka pa rin nang buhay,” sabi ni Ruben.  “Iyon ang importante.  Gusto mo bang

mauna nang labas?  Puwede kitang samahan para mapabilis ang inspeksyon sa iyo.”
Umiling si Offie.  “Salamat, pero okey lang.  Pipila na lang ako.  Pare-pareho naman kaming

naghihintay.”
“Narito lang ako, kung kailangan mo,” paalala ni Ruben, habang bumabalik sa pila ang kaibigan.

Noon niya napansin na kinunan pala ng reporter at ng kanyang mga kasama ang namagitan sa kanila
ni Offie.  “Huwag mong sabihing hindi kita binalaan,” galit niyang sabi, sabay suntok nang malakas
sa panga ng reporter.

Agad na namagitan ang isang security guard bago lumala ang away.

Í   Í   Í

Natapos din ang kanilang gawain, wika ni Marisa sa sarili.  Hanggang sa susunod na
eroplanong darating.
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Hindi niya tiyak kung natatandaan niya kung saan nakaparada ang kanilang sasakyan.  Kaya
lamang niya napiho ay nang nakita niyang nakatayo si Joey doon sa kanyang pagtutunguhan.

Sinalubong siya ni Joey nang makita siya, at muli siyang inakay papalayo sa kotse.  “Mamasyal
muna tayo sandali,” yaya ni Joey.  “Hayaan muna nating mag-isa si Boss.”

Lumingon si Marisa sa sasakyan habang lumalayo sila.  Sa loob, nakasubsob ang ulo ni
Ruben sa kanyang mga kamay na nakapatong sa manibela.  Tahimik na umiiyak ang kanilang amo.
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Pangwakas

“HAPPY birthday, Da,” sabi ni Joey, habang pinapatong niya ang isang koronang bulaklak
sa libingan ni Oscar.  Nagtayo si Polet ng kandila at sinindihan ito.

Nakatingin lamang si Ela.  Naroon din sina Ruben at Lily.  Akay-akay ni Anais — upang
huwag silang maglikot at kung saan-saan magpunta — si Oliver, ang bunso niyang kapatid, at si
Paul, ang anak nina Joey at Polet.  Umatras si Maring sa lilim ng isang malapit na punongkahoy.
Nag-uumpisa na naman siyang umiyak tulad ng lagi niyang ginagawa pag dumadalaw sa libing ng
kapatid at ayaw niyang madamay ang kanyang mga kasama.

“Narito kaming lahat, Da,” sabi ni Joey.  “Ang pamilya mo, ang mga kaibigan mong matalik.
Pinipilit naming maging masaya sa okasyong ito, pero hinahanap namin ang celebrant.  Nami-miss
ka pa rin namin, Da.”  Napapiyok siya sa huling ilang salita.  Inakbayan siya ni Polet.  “Ninong,
puwedeng ikaw na ang magpatuloy?”

“Sana nga ay narito si Oscar,” sabi ni Ruben.  “Malaki ang maitutulong niya sa ating gawain.
Marunong si Oscar — may kaalaman siyang sinuman sa atin ay hindi maaangkin kaylanman.  At
mayroon siyang hindi-maubos na imbak ng kasiyahan.

“Iyon ang pagkakaiba namin ni Oscar.  May galit ako sa lipunan, dahil sa inaakala kong
kawalan ng katarungan sa maraming bagay.  Bagama’t magkatulad kami ng palagay ni Oscar, matagal
na niyang tinanggap na siya’y nabubuhay sa isang di-perpektong lipunan.  Ang sa akin ay galit, ang
sa kanya ay tampo lamang.  Ang taong may tampo ay handa pa ring magpatawad at magmahal —
kahit na siya ay madalas mabigo...kahit madalas pagkaitan.  Para sa kanya, ang lahat ng tanong ay
masasagot, ang lahat ng pangarap ay matutupad, kundi man dito ay sa kabilang-buhay.

“Minsa’y binasahan ko siya ng ilang tula ni Robert Frost — ”  Saglit munang tumigil si
Ruben upang sulyapan si Lily.  Ngumiti sa kanya ang kanyang asawa at tumango lamang.  “Bago siya
nakatulog sa pagkabagot, sinabi ni Oscar na isang tula ang angkop sa kanya at nagustuhan niya higit
sa lahat:

“And were an epitaph to be my story
I’d have a short one ready for my own.
I would have written of me on my stone:
I had a lover’s quarrel with the world.

“Sadik, mamayapa ka na sa iyong kinaroroonan.  Nasa mabuting kamay ang iyong mga naiwan.
At...huwag mong masyadong libangin at patawanin ang Panginoon, kung maaari.  Kailangan din
namin siya dito sa lupa.”

Mataas at mainit na ang araw.  Niyaya na ng mga nanay ang mga bata na magsibalikan sa
kanilang mga sasakyan.  Nagpahuli pa si Ela, at hinintay siya ni Ruben.

“Sana’y malapit na, Oscar,” bulong ni Ela.  “Naiinip na rin ako.  Marahil, sa susunod na
buhay, tayo ay papalarin.”

Hinarap niya si Ruben at magka-akbay silang lumakad patungo sa ibang naghihintay.  “Salamat,
Ruben,” wika ni Ela.  “Alam kong nasisiyahan si Oscar sa lahat ng sinabi mo.”

“At sa sinabi mo rin,” sagot ni Ruben, “anuman iyon.”
Ilang sandali pa’y tuluyan na nilang nilisan ang libingan at muling nakihalo sa nakalilitong

lipunan ng mga di-nakakaunawang tao.
Sa naiwang puntod ni Oscar, isang buga ng hangin ang nagtangkang pumatay sa ningas ng
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nakatayong kandila.  Saglit na umandap-andap ang apoy, nguni’t lumaban ito, at nanatiling buhay
hanggang wakas.


