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 lahat ng akda sa kalipunang ito ay pawang 
orihinal at hindi maaaring kopyahin at ilathala nang 
walang permiso mula sa katipunan ng alternati-
bong Dibuho, liriko, at titik at ng awtor. nanatili ang 
karapatang-sipi nito sa katipunan ng alternatibong 
Dibuho, liriko, at titik at ng awtor. 

 alinmang opinyon, suhestiyon, puna, at pabatid 
ay maaaring ipadala sa katipunan ng alternatibong 
Dibuho, liriko, at titik at sa awtor. Para sa karagda-
gang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa 
awtor sa sijuanpo055@gmail.com.
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 bata	 pa	 lamang	 si	 Tonyo,	ay	 nakatira	
na	sila	sa	dampa	sa	gilid	ng	kalsada,	kasama	
ang	nagugutom	at	mapagmahal	na	asawa.	
Hindi	man	 sila	nabigyan	ng	napakaraming	
pera,	 napupuno	 naman	 ang	 kanilang	 tira-
han	ng	pagmamahal.

	 Tuwing	 linggo,	ay	makikita	 siya	 sa	may	
simbahan,	mula	umaga	hanggang	sa	gabi	
siyang	 nagdadasal,	 ipinapanalangin	 na	
sana’y	pagpalain	ang	kaniyang	pamilya.	

	 “Mahabaging	Diyos,	bakit	mo	ako	tina-
likdan,	gayong	 lahat	naman	ng	ginagawa	
ko	ay	sa	tingin	ko’y	tama?”	sambit	niya.

	 Ang	 natitirang	 anim	 na	 araw	 naman	
ay	 tinatrabaho	 niya	 bilang	 isang	 mason.	
Ngunit	‘di	pa	rin	sapat	ang	sahod	niya	para	
maipagawa	niya	ang	kanilang	bahay.	

	 Umuwi	 siya	 sa	 pinagtagpi-tagpi	 nilang	
bahay	na	may	dalang	noodles	at	de-lata.	
Binili	 niya	 ito	 sa	 nadaanang	 tindahan,	 sa	
tingin	naman	niya’y	sasapat	na	ito	para	sa	
mga	 kumakalam	 na	 sikmura	 ng	 kaniyang	
pamilya.	 Halata	 sa	 kaniyang	 mukha	 ang	
pagkahapo	sa	trabaho.	Habang	nasa	daan	
pauwi,	 ay	 nakasalubong	 niya	 ang	 tumpok	
ng	mga	nanay	 sa	kabilang,	malamang	ay	
siya	na	naman	at	ang	kaniyang	pamilya	ang	
pinag-uusapan.	

	 “Nako,	heto	na	naman	pala	yung	lalak-
eng	pumatol	sa	pinsan!	Kaya	hindi	makaa-
hon-ahon	sa	buhay,	paano	ba	naman,	pu-
matos	ng	kamag-anak!”	

	 Hinayaan	na	lamang	ni	Tonyo	ang	mga	
pasaring	na	iyon.	Malamang	ay	nasanay	na	
lamang	din	ang	tainga	niya	sa	ganoong	usa-
pan.	Sa	isip-isip	niya’y,	kung	papatol	pa	siya,	
mas	lalong	magiging	mababa	ang	tingin	sa	
kan’ya.	 5



	 Pagkarating	 sa	 kanilang	 tagpi-tagping	
bahay,	na	kung	saan	produkto	ng	kanilang	
panghihingi	 ng	 mga	 retaso	 ng	 materyales	
mula	 sa	 pinaggawaan	 ng	 kanilang	 kapit-
bahay,	 inalayan	 kaagad	 siya	 ng	 kaniyang	
asawa	 na	 si	 Andeng	 ng	 tubig	 at	 pinaupo.	
Pagkatapos	noon	ay	insikaso	kaagad	ni	An-
deng	ang	kanilang	hapunan.	

	 Nang	makabawi	na	ng	lakas	ay	nagtabi	
si	 Tonyo	ng	 isandaang	piso	mula	 sa	 sahod	
niya.	inilagay	niya	ito	sa	kaniyang	alkansya.	
“Ano	 ba	 iyang	 pinag-iipunan	 mo,	 Tonyo?”	
wika	ni	Andeng.	Sa	mahigit	2	taon	na	pag-
iipon	 ni	 Tonyo	 ay	 hindi	 pa	 rin	 niya	 sinasabi	
ang	rason	kung	bakit	siya	nag-iipon.	Ngiti	na	
lamang	ang	 itinugon	nito	 sa	asawa.	“Han-
da	na	ba	ang	hapag?	Tawagin	mo	na	ang	
mga	anak	mo.”

	 Tinawag	 na	 ni	 Andeng	 ang	 mga	 anak	
pagkatapos	 na	 maghain.	 Nagdasal	 muna	
sila	 nang	 taimtim	 bago	 pinagsaluhan	 ang	
noodles,	sardinas,	at	tutong.	Suwertehan	na	
lamang	kung	maulit	pa	ang	ganitong	ulam	
nila.	Kadalasan	kasi’y	asin	o	kaya	toyo	ang	
iniuulam	nila,	o	kaya	naman	ay	tinitiis	na	lang	
ang	gutom	at	itinutulog	na	lamang.	Tanging	
liwanag	ng	buwan	at	gasera	ang	nagbibi-
gay	ilaw	sa	kanilang	bahay.	

	 Pagkatapos	 kumain,	 ay	 kaagad	 nag-
ayos	 ang	 magkakapatid	 para	 matulog.	 Si	
Andeng	 naman	 ay	 nilinis	 ang	 mga	 pinag-
kainan	at	si	Noel	ay	nagpahangin	sa	labas.	
	 Simula	 kanina	 ay	 halata	 sa	 mukha	 ni	
Noel	ang	pagkalumbay,	kaya’t	minabuting	
sundan	ni	Andeng	ang	asawa	pagkatapos	
maghugas.	

	 “Kanina	 ka	 pa	 ata	 malungkot.	 Anong	
problema?”

	 “A,	 wala	 ‘to.	 Dala	 lang	 siguro	 ng	 pa-
god.”	
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	 Binalot	ulit	ng	katahimikan	ang	paligid.	
Ilang	sandali	pa’y	nagsalitang	muli	si	Noel.

	 “Naalala	 ko	 pa	 noong	 nililigawan	 kita.	
Ipinangako	ko	sa	‘yo	noon	na	lahat	ng	luho	
mo	 ay	 matutupad.	 Tapos	 ngayon,	 heto	
tayo’t	mas	mahirap	pa	sa	daga	ang	kala-
gayan	natin.”

	 “Noel,	‘wag	mong	sabihin	iyan.	Ang	isip-
in	nalang	natin	ay	ang	makakabuti	sa	mga	
bata.	At,	may	awa	ang	Diyos,	pagpapalain	
niya	tayo.”	Pagpalakas	ng	 loob	ni	Andeng	
sa	kaniyang	asawa.	

	 “Siguro	nga’y	hindi	para	sa	atin	ang	pag-
papala	ng	Diyos.”

	 “A-anong	ibig	mong	sabihin?”	

	 “Hindi	 ko	 na	 alam.	 Sa	 araw-araw	 ay	
gumagawa	ako	ng	ikakalugod	Niya,	ngunit	
parang	hindi	Niya	naririnig	ang	panalangin	
natin.	Dahil	ba	sa	dati	akong	kriminal	kaya	
niya	ako	ginaganito,	o	dahil	 sa	minahal	ko	
ang	isang	tulad	mo,	na	pinsan	ko?”

	 “Noel...”

	 “Puro	panghuhusga	na	lamang	ang	na-
tatanggap	 natin,	 ang	 mas	 malala	 dinad-
amay	pa	nila	ang	mga	anak	natin.”

	 Wala	 nang	 naisagot	 si	 Andeng.	 Mara-
hil	 tama	 ang	 kaniyang	 asawa,	 gustuhin	
niya	 man	 na	 pumatol	 sa	 mga	 tumutuligsa	
sa	kanila,	e	mas	pinipili	na	lamang	niya	ang	
manahimik.	 Muling	 binalot	 ng	 katahimikan	
ang	gabi.	

	 “Sapat	naman	na	siguro	ang	 ipon	ko.”	
Pagpapasimula	muli	ni	Noel.	“Mahigit	2	taon	
kong	 pinagpaguran	 iyon,	 sasapat	 na	 iyon	
upang	makapagsimula	tayo	ng	negosyo.”
	 “Maari	 ba	 akong	 humiling,	 Andeng?”	7



wika	ni	Noel.

	 “Kapag	 namatay	 ako,	 gusto	 ko	 na	
magarang	damit	ang	 suot	ko,	 tapos	gusto	
kong	kulay	ginto	ang	magiging	kabaong	ko.	
Ilibing	 niyo	 rin	 ako	 sa	 libingang	 berde	 ang	
damo	at	may	kumikinang	na	tarangkahan,	
iyong	 pangmayaman	 ba.	 Ayoko	 sa	 public	
cementery,	pangmahirap	 lang	‘yon.	Gusto	
kong	maging	mayaman	ang	tingin	 sa	akin	
kahit	na	patay	na	ako.”

	 “Teka	Noel,	bakit	ka	ba	naghahabilin	ng	
ganito,	anong	nangyayari?”	tanong	ng	na-
gugulhang	si	Andeng.	

	 “Alam	 mo	 kasi,	 hindi	 na	 tayo	 pabata,	
darating	 ang	 panahon	 na	 mamamatay	
tayo.		Paano	nalang	kung	ako	ang	mauna?	
Mabuti	nang	naihabilin	ko	na	sa	iyo	ang	gus-
to	kong	mangyari.	Ikaw	ba,	ano	bang	gusto	
mong	mangyari	sa	lamay	mo?”

	 “Ay	nako,	wala	pa	sa	 isip	ko	yan.	Mat-
ulog	 na	 nga	 tayo,	 lumalalim	 na	 ang	 gabi.	
Maaga	 ka	 pa	 bukas.”	 Pag-anyaya	 ni	 An-
deng	sa	asawa	upang	matigil	ito	sa	pag-iisip	
ng	ganoong	bagay.	

	 “O	 sige,	 mauna	 ka	 na.	 Ini-enjoy	 ko	 pa	
muna	ang	gabi.”	wika	ni	Noel	sa	asawa.	

	 Mahigit	ang	isang	oras	na	pagmumuni-
muni	at	pagtitig	sa	kawalan	ay	nakapagpa-
siya	na	siya.	Ito	na	lamang	ang	naisip	niyang	
solusyon	sa	daing	niya.	Pinakiramdaman	niya	
muna	ang	paligid	bago	kumilos.	Baka	gising	
pa	ang	asawa	niya.	Ngunit	‘di	kalayuan	ay	
rinig	niya	ang	hilik	nito.	

	 Pumasok	siya	sa	kuwarto	upang	tignan	
ang	 natutulog	 na	 pamilya.	 Pinaghahaplos	
ang	 maaamo	 nitong	 mga	 mukha.	 Naram-
daman	niya	ang	pagpatak	ng	luha	sa	pisngi	
niya	na	kaagad	niya	ring	pinunasan.	
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	 Pagkatapos	 noon,	 ay	 kaagad	 niyang	
kinuha	ang	lubid	at	saka	itinali	sa	kisame	ng	
tagpi-tagpi	 nilang	 bahay.	 Hinigpitan	 ang	
bawat	 buhol	 nito	 at	 siniguradong	 hindi	 ito	
mapipigtal	 kaagad.	 Kinuha	 ang	 bangkito,	
at	saka	tumuntong.	Isinuot	sa	leeg	ang	lubid	
na	parang	kuwintas.	Nagpakawala	ng	isang	
buntong-hininga.	 Maya-maya	 pa’y	 itinum-
ba	ang	upuang	tinutungtungan	na	naging	
dahilan	 ng	 pagkalambitin	 niya.	 Nanlaban	
pa	muna	ang	mga	paa’t	kalamnan,	ngunit	
agad	din	itong	tumigil.

	 Ngayon,	winakasan	na	niya	ang	buhay	
niya.	Saksi	nito	ang	buwan	at	ang	mga	tala.	
Noon	ay	napapanood	niya	lang	ito	sa	telebi-
syon	ng	kalapit-bahay,	ngayon	ay	 isinaga-
wa	na	niya.	Ngayon,	malaya	na	siya.	Bukas,	
wala	nang	pagdudurusa.	Wala	ng	paghihi-
rap.	At	bukas,	wala	na	siyang	Diyos	o	santo	
na	sasambahin	pa.

9
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 “W-will	you	marry	me?”	tanong	ko	kay	
Anna	habang	nakaluhod	at	may	hawak	na	
singsing.

	 Napatingin	s’ya	sa	hawak	ko	at	nabaling	
naman	agad	ang	tingin	nito	sa	mukha	ko.

	 Walang	anumang	reaksyon	ang	mukha	
nito.

	 Balot	 ng	 tensyon	 ang	 buong	 katawan	
ko	noong	mga	sandaling	iyon.

	 Makalipas	 ang	 ilang	 segundo,	 narinig	
ko	ang	isang	‘di	inaasahang	sagot	mula	sa	
kanya.

	 “No.”diretso	 at	 walang	 alinlangang	 tu-
gon	nito.

	 “But	why?”	pagtatanong	kong	muli,	gus-
to	 kong	 malaman	 ang	 dahilan.	 Sa	 mahig-
it	 pitong	 taong	 naming	 pagsasama	 bilang	
mag-nobya,	 hindi	 pa	 ba	 sapat	 iyon	 para	
pakasalan	niya	ako	at	sabay	kaming	bubuo	
ng	aming	pangarap	na	pamilya?

	 Napamura	na	lamang	ako	sa	naging	tu-
gon	niya.	

	 “Sabi	kasi	sa	post	ng	hi Baby,	hindi	raw	
magkakatuluyan	 ang	 pangalan	 may	 A	 at	
J.”
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 “happy	 birthday,	 Toyang,	 anak	 ko!”	
wika	 ni	 Aling	 Nena	 sa	 kakagising	 lamang	
niyang	 anak	 na	 si	 Toyang.	 Kaarawan	 nito	
ngayon,	at	tulad	ng	dati,	pinaghandaan	na	
naman	ito	nang	bongga	ni	Aling	Nena.	Para	
bang	 lagi	 na	 lamang	 debut	 ng	 kan’yang	
anak.

	 “Salamat,	‘Ma.”

	 “Dalaga	ka	na,	make	a	wish!”	Pahabol	
niyang	 sabi	 habang	 iniilawan	 ang	 kandila	
na	nakalagay	sa	keyk.	

	 Marahang	ipinikit	ni	Toyang	ang	kan’yang	
mapupungay	 na	 mata.	 Napangiti	 siya	 ha-
bang	 humhiling	 sa	 santinakpan.	 Saka	 hini-
pan	ang	apoy	sa	kandila.	

	 “Ano	 hiniling	 mo?”	 pagtatanong	 ng	
kan’yang	anak	na	tila	ba	isang	musmos	na	
bata	pa	ang	anak	niya	para	kausapin.	

	 “Na.	 .	 .	 sana	 payagan	 mo	 na	 akong	
maghanap	 ng	 mamahalin	 ko.”	 tugon	 ni	
Toyang	nang	may	halong	ngit—	na	siya	na-
mang	ikinatamlay	ng	mukha	ni	Aling	Nena.	

	 “Uh.	.	.	sige	na,	m—mag-ayos	ka	na	ng	
saril—i	at	may	pupuntahan	pa	tayo.”

	 “‘Ma	naman.	Bakit	ayaw	niyo	ba	akong	
makahanap	ng	magiging	irog	ko?”	Tanong	
ni	Toyang	na	siyang	dahilan	ng	pagtaas	ng	
boses	ni	Aling	Nena.

	 “Dahil	 bata	 ka	 pa!	 Dalaga	 ka	 palang!	
Kailangan	mo	muna	kaming	tulungan	ng	ta-
tay	mo	sa	mga	gastusin!”

	 “Diyos	ko	naman,	 ‘ma!	menopause	na	
ako’t	 lahat-lahat,	 ang	 tingin	 mo	 pa	 rin	 sa	
akin	ay	 isang	dalaga?”	wika	ni	Toyang	ha-
bang	umiiyak	at	nakasapo	sa	dibdib.
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 “beh,	ano	bang	maaring	gamot	sa	lung	
cancer	na	stage	2?	Beh,	desperado	na	ako.	
Gusto	 ko	 pang	 mabuhay.”	 pagsusumamo	
mo.	

	 Kita	ko	sa	iyong	mga	mata	ang	kawalan	
ng	pag-asa	na	gumaling	ka	pa.	Mangiyak-
ngiyak	ka	nga	no’n	e.	Tanda	ko	pa	ang	mga	
araw	na	‘yon.

	 “Alam	 mo	 ba	 kung	 sino	 ang	 dakilang	
manggagamot?	‘yan	ay	walang	 iba	kundi	
ang	ating	Amang	Diyos.	Kaya	in	God’s	will,	
gagaling	ka.	Pray	lang.”	payo	ko	sayo.	

	 Aminado	ako	wala	akong	alam	sa	mga	
gamot	kaya	upang	mabuhayan	ka	ng	loob,	
pinayuhan	kita	ng	gan’yan.

	 At	ngayon,	heto	ako	sa	harap	ng	kab-
aong	 mo.	 Hindi	 ka	 pala	 gumaling	 mula	 sa	
sakit	 mo.	 Hindi	 mo	 raw	 kasi	 ginamot	 kesyo	
sinusunod	mo	ang	dakila	kong	payo.

	 “Dapat	‘di	cancer	ang	pinagamot	mo,	
beh.	Utak	dapat.	Tanga	mo.”	bulong	ko	ha-
bang	nasa	harapan	ng	iyong	kabaong.
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 “MMagnanakaw!	 Magnanakaw!”	
sigaw	ng	isang	ale.

	 Mabilis	 ang	 takbo	 ng	 binatang	 may	
dalang	 hikaw	 at	 nakakuyom	 na	 kamao,	
palundag-lundag	lang	sa	mga	nagkalat	na	
bila-bilaong	 gulay	 at	 tinapa	 sa	 palengke.	
Tila	anino	lang	ang	kayang	habulin	ng	tingin	
mga	 tinderang	 gulat	 sa	 pangyayari.	 Ang	
iba	 nama’y	 nagtangkang	 habulin	 ang	 bi-
nata	ngunit	bigo	rin	sila.	May	ilang	binabato	
ang	snatcher	sa	pag-aakalang	mapahinto	
nito	ang	binata.	May	ilan	namang	naghihi-
yawan	sa	tuwa	mula	sa	panonood.

	 Nang	biglang	 lumitaw	ang	 isang	maki-
sig	na	lalaki.	Nakasuot	ito	ng	kapa	at	naka-
labas	ang	brip,	may	malaking	titik	‘K’	sa	dib-
dib	niya.	Marami	ang	humiyaw	nang	makita	
ang	lalaking	‘to.

	 “Si	Kapitan	Kadlit!”

	 Bigla	 lumiko	ang	binata	pakanan	para	
mag-shortcut	sa	suking	eskinita	ngunit	sarado	
iyon	ng	araw	na	‘yon	dahil	sa	paglilinis	ng	im-
bornal	na	kakalinis	lang	kahapon.	Dumiretso	
siya	ng	takbo	sa	may	kabilang	eskinita	kung	
saan	 tatalunan	niya	ang	pader	gamit	ang	
tambak	ng	basura.	Ngunit	ng	araw	na	‘yon	
ay	 kinolekta	 na	 ang	 mga	 basura	 sa	 dead	
end	na	pader.	Alam	niyang	hindi	magiging	
maganda	ang	araw	niya.

	 ZaP! booM! ZaP! booM! PoW!

	 Bahagyang	maga	ang	mukha,	mapula	
ang	 leeg,	 at	 maraming	 galos	 at	 may	 pa-
habol	 pang	 batok	 ang	 natamo	 ng	 binata	
mula	kay	Kapitan	Kadlit.	Naibalik	na	ang	hi-
kaw	na	nai-snatch	mula	 sa	matabang	ba-
bae.

	 “Maraming	 salamat,	 Kapitan	 Kadlit!	
Maasahan	 ka	 talaga!”	 papuri	 ng	 hepe	 sa	



14superhero.	Maraming	media	at	tao	ang	na-
katutok	sa	kan’ya.

	 “Basta	kung	may	nangangailangan	ng	
tulong,	 narito	 ako.	 Zap	 zap	 boom!”	 sabay	
bulusok	sa	himpapawid	ni	Kapitan	Kadlit.

	 Isang	 araw	 na	 naman	 ang	 nasolusyu-
nan	ni	Kapitan	Kadlit.	May	ngiti	sa	kan’yang	
labi	habang	binabagtas	ang	himpapawid,	
pauwi	na	siya	sa	kan’yang	bahay	nang	bi-
glang—

	 “Kyaaaaaaaaahhhhhh!”

	 Mabilis	na	rumesponde	si	Kapitan	Kadlit.	
Pagkababa	niya	bigla	niyang	hinanap	ang	
taong	humihingi	ng	tulong.	Hinahanap	niya	
rin	 ang	 kumpol	 ng	 tao	 na	 mapapasikatan	
niya	 ng	 kan’yang	 superpower	 skillz.	 Ngunit	
bigo	siya.

	 “K’ya,	 pengeng	 barya.”	 limos	 ng	 bata	
kay	Kapitan	Kadlit.	“Pangkain	 lang	po,	na-
sira	po	kasi	bahay	namin	dahil	 sa	 ligaw	na	
bala.”

	 “‘yan	 lang	 ang	 dahilan	 kung	 bakit	 ka	
humiyaw?	 Wala	 akong	 pera!”	 sabay	 lipad	
ni	Kapitan	Kadlit.

 kapitan kadlit saves the day!
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	 kasalukuyang	mag-aaral	ng	Humanin-
dades	 at	 Agham	 Panlipunan	 sa	 Sumulong	
College	 of	 Arts	 and	 Sciences	 si	 John	 Ken-
neth	Bea.	Siya	ay	nakatirá	sa	Antipolo	City,	
Rizal	kung	saan	niya	patuloy	na	nililinang	ang	
kaniyang	sining.	

	 Karamihan	sa	kaniyang	mga	likhang-sin-
ing,	ay	matatagpuan	sa	iba’t	ibang	sulok	ng	
internet,	 maging	 sa	 ilang	 mga	 publikasyon	
ng	mga	organisasyon	kaniyang	kinabibilan-
gan.
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