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#foodporn
Elijah Trajano

 Ang pagkain ay parang taong pinapantasya mo -- bawat hugis, 
sukat, disenyo’t lasa ay importante para mabuo ang isang nakabibighani 
at katakam-takam na pagkain. 

 ‘Yong tipong sa unang kagat pa lang, bigla kang papawisan at 
gaganahan pa at talagang masarap. Minsan, may mga pagkain na sa 
unang kagat pa lang, hindi mo na maipinta ang sarap ng lasa. Makukuha 
mo pa ang mas malalim na lasap kapag pinagsinunod-sunod mo pa ang 
pagkagat at mapapagtanto mo na lang na bitin ka pa pala. 

 Mayroon ding pagkain na sa unang kagat ay masarap pero sa huli 
ay bigla ka na lamang makararamdam ng pananawa; mayroon din na sa 
una’t huling kagat ay hindi mo talaga magugustuhan!

 Bilang Instagram foodie, ang pagkain ay parang kasintahan na 
gusto kong makasama sa kama para ibigay ang tanging pagmamahal ko 
sa kanya. At ako ‘yong tipong handang-handa ibigay ang sarili ko para 
matikman lang ang gusto ko.

  Madalas, inuunti-unti ko ang pagkain hanggang sa manamnamn ko 
ang tunay na lasa nito. Pag nakuha ko na nang buong-buo ang lasa, doon 
ko na masasabing nanamnam ko ang pagkain ko. Kasi pag hindi mo kasi 
talaga ninamnam ito, hindi mo masyado mauunawaan ang tunay nitong 
lasa. At tsaka ang pagkain rin ay parang pakikipagtatalik lang yan, kapag 
masarap, babalik-balikat at uulit-ulitin at kapag hindi naman masarap ay 
hindi na uulit pa – yong tipong mapapaungol at mapapahalinging ka dahil 
gustong-gusto mo pinaparamdam niya kung ano ang mayroon siya at 
kung gaano siya mismo kagaling para balik-balikan mo siya. 

 Sa bawat pagkain na nakikita ko sa Instagram, nakakaramdam ako ng 
matinding pagnanasa na makain ito – lalo na kapag sobrang nakakahalina 
ang pagkakadisenyo ng pagkain. Pag alam kong sobrang nakakatakam at 
nakakahalina sa tiyan ko, mapapa-papindot na lang ako ng like sa post na 
‘yon. Kaya kapag may nakikita akong bagong kainan, ready to go ako para 
matikman ko ang mga putaheng kaya nilang i-alok kung worth ba o hindi 
worth it sa kumakalam na sikmura ko.
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 Bibigyan ko na lang ng halimbawa ang paborito kong pagkain sa lahat ng pagkain na 
kinain ko – ang hamburger. Napaka-espesyal kasi sa ‘kin ng hamburger sa buhay ko dahil 
‘eto ang kinakain namin ng pinsan ko pag dumating ang mama niya (isa sa mga paborito 
kong tita) galing sa trabaho niya. 

 Nag-uuwi siya ng burger na buy 1 take 1 na kilala sa pabirong tagline na sa unang 
kagat, tinapay lahat. Totoo naman, dahil napakaliit ng patty tapos ang kaunti pa ng mayo 
at ketchup. Alam mo ‘yong tipong nabitin ka lang dahil sa sobrang liit? Promising na sana 
‘yong lasa eh -- malinamnam, di ganoon kamantika at ramdam mo ‘yong sarap ng karne sa 
patty, kaso binigo lang talaga ako sa sobrang kaunti at liit ng patty kaya mabibitin ka lang 
talaga. 

 Ayoko pa naman ‘yong binibitin ako dahil nakakasira siya ng mood na hahantong sa 
init ng ulo. Pagdating kasi sa burger, gusto ko ‘yong mataba, malaman, maraming gulay at 
sobrang daming keso – ‘yong tipong wantusawa talaga dahil kakaibang sensasyon kasi ang 
at nagbibigay siya ng gooey sensation na talagang nagtatambal sa lasa ng burger mismo. 
At isa pa, samahan mo pa ng kabute dahil ito ang nagbabalanse sa lahat ng sangkap para 
mabawasan ang alat ng patty.

 Naalala ko nong bumili ako ng isang burger na presyong mabigat sa bulsa – dahil 
ang burger ay isang alamat sa lahat ng fast food menus dahil sa patty na mamasa-masa na 
siguradong mapapamura ka sa sarap – lalo na’t pag sinamahan mo pa ng kamatis na fresh 
na parang bago tuli lang at yong lettuce na kasing berde ng isip mo. 

 At hindi pwedeng mawala syempre ang keso at kabute sa isang burger na talagang 
hina-hanap hanap ko. 

 Maganda siya sa pang-estetikong aspeto – simula sa tinapay hanggang sa patty 
at napakadami pa ng keso; yong fries nila ay napakataba at napakalusog, maganda ang 
pagkakaprito at golden brown pa na nagsisimbulo na tamang-tama ang pagkakaluto nito. 

 Sa sobrang ganda ng presentasyon nito at napakasikat pa sa mga madla, naisipan ko 
‘tong bilhin dahil sabi nila’y masarap at IG worthy pa kung baga. Syempre, hindi mawawala 
ang seremonyas ko – ang kuhanan muna ‘to bago kainin at tsaka ipo-post na sa Instagram. 
Pagkatapos kong kuhanan, sinimulan ko na ang pagkain dahil inaakit-akit na niya ko sa 
kanyang angking ganda. Nang simula kong kainin ‘to, unti-unti kong ninamnam muna ang 
tinapay, keso, gulay at patty sa loob ng bibig ko. 
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 Masarap naman siya, parang ramdam mo na binabayo ka ng burger para lang 
maiparamdam niya na gaano ka siya kasarap. Pero patagal nang patagal, unti-unti na ‘kong 
nauumay sa pinaparamdam niya at sumasakit na ang batok ko mismo dahil sa sobrang 
mamantika ang kalooban nito. 

 Nasayang lang ang pera ko sa burger na sa panlabas lamang maganda at masarap 
lamang sa una, nakakaumay naman pag tumagal na. Pagdating naman sa matabang fries, 
bigla akong natabangan at nakulangan sa lasa nito at kahit i-sawsaw mo man sa ketchup, 
hindi ko talaga maramdaman ang sarap sa lasa na binibigay niya. Ayoko nang umulit pa 
do’n, baka masayang pa lalo ang pera ko. Nabusog man ang mata ko, pero hindi naman 
ako nabusog nang tuluyan sa kanya. Kung baga, parte na lang siya ng kasaysayan ko sa 
Instagram na sinabi ko na lang sa madla na masarap siya, kahit hindi naman talaga.

 Marami pa ‘kong paboritong pagkain, maliban sa burger; marami pa kong pagkain 
na kinakain. Ang bawat putahe na nakakain ko ay may iba’t-ibang storya na nakalakip 
doon. Kung iisa-isahin ko pa ‘yon, baka nasa kabaong na ‘ko no’n. Pero hindi ko rin talaga 
malilimutan na may isang taong inayawan ako dahil sa sobra ko lakas kumain. 

 Hiyang-hiya ‘ko no’ng mga oras na ‘yon dahil crush ko pa naman siya at bet na bet 
ko pa! Pogi naman siya’t matalino, pero mayabang at insensitive rin siya kaya nawala 
rin ako nang gana sa kanya, Ang pinakaayaw ko na sinabi niya sa ‘kin, kailangan ko raw 
magpapayat para lang may mangyari sa ‘min. Sabi ko sa isip-isipan ko, iba siya! Mas pinili 
ko na lang talaga ang pagkain dahil mas may patutungahan pa kesa maging jowa niya. 

 Sa bawat aspeto ng buhay ko, nandyan na talaga ang pagkain ko bilang tagapagligtas 
sa mga senaryo na hindi ko kinakaya o kaya sa senaryong napagtagumpayan kong lagpasan. 
Hindi naman siguro napapaghalataan sa katawan ko na kasing laki ng baboy. Pero ayos 
lang, isang beses lang naman ako mabubuhay sa mundong ibabaw. Kung mabubuhay 
man uli ako sa isang pagkakataon, hinding-hindi ko bibitawan ang pagiging foodie ko dahil 
gustong-gusto ko pang tikman ang mga pagkain na dapat kong matikman sa mundong ‘to 
na magbibigay pa ng bagong pahina sa buhay ko.
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 Noon pa man ay pangarap ko ang makapagbawas ng timbang. 
Bata pa lang ako ay tampulan na ako ng tukso dahil malulusog ang 
braso’t hita ko. Mapupula ang aking pisngi at bilog ang aking tiyan. Kapag 
nagpapaunahan sa pagtakbo, asahan mong mahuhuli ako. Usad pagong 
kung ako’y tumakbo at agad agad na hinihingal. Gayunpaman, sanay na 
ako sa buhay na ganito. Sanay na akong tawaging baboy, biik, babs at 
majimboo. Kailangan ko na lang ngumiti kahit nasasaktan. 

 Ngayong bente syete anyos na ako, kailangan ko nang baguhin ang 
sarili ko. Kailangan kong magbawas ng timbang. Sabi nila, para saan ba 
itong ginagawa ko? Dahil ba sa may pinaghahandaan akong male beauty 
pageant? Dahil ba sa may napupusuan akong babae at gustong magpa-
impress? O hindi kaya para sa sarili... Para hindi na tuksuhin pa ng iba.

 Araw- araw, kailangan kong gumising ng umaga para sa munting 
minimithi. Kailangan kong gumising ng madaling araw at mag jogging 
paulit- ulit sa oval. Mahigit dalawang oras ako kung magbawas ng pawis 
para siguradong tanggal ang mga taba sa akin. Sinanay ko rin ang sarili kong 
hindi masiba sa pagkain para physically prepared din sa pagwoworkout 
sa gym tuwing hapon. Talagang intense ang training ko. Desperadong 
desperado makuha ang minimithing timbang. Kailangan sa darating na 
katapusan ng Nobyembre, handa na ako. Handa na para sa tinakdang 
araw.

 May pagkakataon na gusto kong bumitaw sa pagsubok na ito... 
Sa isip ko, ang sarap sarap na kumain na ng crispy pata, fried chicken 
at spaghetti, ngunit pinipigilan ako ng aking konsensiya. Kailangan kong 
maging fit. Dahil masyado akong determinado magbawas ng timbang, 
dumating ang isang araw na habang ako’y hinihingal sa pagtakbo sa daan 
ay natumba ako at nawalan ng ulirat.

 Nagising ako at nagmasid sa paligid. Nasa barangay clinic pala ako. 
Limang malalaking lalake ang nagtulong tulong para buhatin ako papunta 
doon. Tinanong nila ako... Samot saring katanungan ngunit walang sambit 
mula sa aking bibig ang lumabas. Kung sasabihin ko ba sa kanila na kaya 
ko ito ginagawa ay may magbabago ba? Marahil ako ay pagtatawanan din 

timbang
Johnlenon Aliser
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nila. Pero pursigido pa rin ako. Pursigido akong abutin ang pangarap ko...Makapagbawas 
ng timbang. 

 Mula noong unang araw na nagdesisyon akong baguhin ang sarili ko, ngayon ay 
malaki ang nakita kong pagbabago. Naalala ko noon na isang daang kilo ang timbang 
ko, ngayon pitumpong kilo na lang. Talagang hindi malayo maging posible ang imposible. 
Kapag may tiyaga at determinasyon, siguradong makakamit mo ang iyong gusto. 

 Malaki na daw ipinagbago ko sabi nila.Mas toned na ang aking katawan at mukhang 
artistahin na. Sabi nila, magwowork out na rin daw sila sa gym at gagaya sa akin para 
habulin din sila ng mga crush nila. Yung iba naman ay ang humihingi pa sa akin ng exercise 
program at dietary program... Napailing ako at natawa. Natawa ako dahil halos iisa lang 
ang persepsyon ng mga tao tungkol sa pagwowork-out. Maging sexy. Maging cool. Gustong 
i-achieve ang six pack abs para maipost lang sa Facebook... 

 Katapusan na ng Nobyembre, dumating na ang araw. Nagbunga rin ang halos 
tatlong buwang pagbabawas ng timbang. Naglakad ako dahan-dahan papunta sa opis ng 
aking kaibigan. Pinagmasdan niya ako at ngumiti. Tinapik niya ang aking balikat at niyakap. 
“Handa ka na ba, Lei?” 

 Napaluha ako sa sinabi ni Dr. Rey. Matapos ng pagsusuri... Mula sa pagkuha sa aking 
timbang at gawin lahat ng physical examination tests, kinumpirma niya na pwede ko nang 
idonate ang aking isang kidney. Sa wakas, maibibigay ko na ang kidney ko sa aking kapatid. 
Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad kong nirequest kay Dr. Rey na iiskedyul na 
operasyon. 

 Halos magkaedad lang kami ng aking kapatid na si Greg. Isang taon ang agwat ng 
aming edad kaya masasabing solid ang pagsasamahan naming dalawa. Naalaala ko na 
kapag may nang-aasar sa akin, to the rescue agad ang aking panganay na kapatid. Kahit 
papaano, noong bata ako ay may magagandang memories ako kasama si Greg. Oo, may 
pagkakataong nag-aaway kami pero sabi nila, “Blood is always thicker than water.” Isang 
siyang kaagapay at kakampi sa iba’t ibang hamon ng aking buhay.

 Ngayon, gusto kong patunayan ang malaking pag-ibig ko sa kanya. Ako na tutulong 
at magiging kaagapay sa pagsubok niya. Handa kong ibigay ang isa kong kidney para 
kay Greg. Dahil after all, kapatid ko siya. Hindi ko na pinapangarap ang magkaroon ng 
anumang materyal na bagay kundi makasama lang aking kapatid. Sa paraang alam ko, 
madudugtungan ko pa ang buhay niya at kanyang mga pangarap...

 Noong malaman kong may chronic renal failure o malubhang sakit si Greg, sabi ko 
sa sarili ko na dapat may gawin ako. Kailangan kong pukpukin ang sarili kong magbawas ng 
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timbang para sa kanya. Maraming mga kaibigan namin ang hindi nakakaalam sa sitwasyon 
niya kaya’t noong nakita nila akong patakbo-takbo sa oval, sari- saring kuru-kuro ang iniisip 
nila. Ayaw ko namang sabihin sa kanila ang totoo. Ayaw kong malaman nila at maawa sila 
kay Greg. Hindi baleng ako ang maging sentro ng usapan, huwag lang ang aking kapatid.

 Nagising ako at dama ko ang bigat sa aking ulo. Dinig ko agos ng tubig mula sa comfort 
room. Napailing ako sa bandang kanan at nakita ko ang aking kapatid na si Greg. Ngumiti 
siya at pinipilit niyang abuting ang kanyang kaliwang kamay sa akin. Napaiyak kaming 
dalawa. Maraming emosyon ang nangyari sa mga sandaling iyon. Naroon ang galak, saya, 
lungkot at takot ngunit ang mahalaga, kapiling pa rin namin ang isa’t isa. Lumabas si ina 
mula sa comfort room at lubhang nalulugod na makita kaming magkapatid. 

 Ang pangarap ko ay pangarap ni Greg. Parehong gusto namin dugtungan ang 
mga pangarap namin. Alam ko na laking pasasalamat ni Greg sa akin dahil hanggang 
ngayon ay lumalaban pa rin siya sa buhay. Lilipad na patungong Amerika si Greg para 
makipagsapalaran. Hindi man kami magkikita, alam ko na magkasama pa rin kami. Nasa 
kanya ang isa kong kidney at siguradong, maalala niya ako sa bawat paghinga niya. Gayon 
din naman ako, siya ang naging inspirasyon ko na pwede akong maabot ang gusto ko sa 
buhay. Maranasan maging sexy...

 Kapag ang isang tao tinanong, “Ano ang pangarap mo sa buhay?”, marahil ang sagot 
niya ay gusto niya maging sikat o yumaman.Pwede naman ngunit ito ay sadyang mababaw. 
Ang pangarap ay dapat malalim at makahulugan. Dapat ito ay iyong kagustuhan mong 
mabuo ang relasyon mo sa ibang tao. Ang kagustuhan nating magkaroon ng perpektong 
pamilya o perpektong buhay ay sadyang imposible. Gayunpaman, kailangan nating kumilos 
at gumawa ng paraan para matakpan ang butas ,maiwasto ang mali at magbago.
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sigarilyo
Marius Carlos, Jr.

 14 years old ako noong natuto akong magsigarilyo. Hindi dahil sa 
peer pressure, o kung ano pa mang dahilan na nakatali sa mga kaibigang 
B.I. Gusto ko lang magsigarilyo, dahil pakiramdam ko, tinatawag talaga 
ako ng bisyong ito. Galing ako sa gitnang uring pamilya, kaya mayroong 
kaunting pang-bisyo bata pa lang. Elementary pa lang, baon ko na 40 pesos 
– katumbas ng kalahating araw na sahod ng karaniwang manggagawa 
noong mga panahon na ‘yon. Pagtungtong ng high school, naging 100-120 
na ang baon ko. Sakto – may pansigarilyo na.

 Mahirap itago ang bisyong sigarilyo mula sa magulang. Galing pa 
man din ako sa pamilyang tuwid kung tuwid (daw) at may nalalaman pang 
orasyon tuwing alas-sais ng gabi. Oo, inabot ko ang mga bagay na yan, 
bata pa lang kami ng mga kapatid ko. 

 Pagsapit ng gabi, kailangan nang lumuhod sa tapat ng altar, na may 
sinding kandila. Kukunin ang mga rosaryo at magpipilitan kung sino ang 
magiging ‘prayer leader’ sa araw na ‘yon. Magpasahanggang ngayon, ‘di 
ko pa rin kabisado ang mga misteryo ng rosaryo. Tinubuan na ako ng 
uban sa edad trenta, mayroon lang akong manipis na pag-unawa sa mga 
misteryo ng rosaryo.

 Iba kasi ginawa kong rosaryo – ang sigarilyo. 

 Iba’t iba ang naging dahilan ko sa pagpapatuloy sa bisyong ito. 
Depende sa panahon at sirkumstansya. Noong high school ako, stressed 
na stressed ako at wala akong kasundo sa iskwela. Hindi ko masakyan ang 
trip nila, na umiikot sa landian at basketbol at hair gel. 

 Habang ako, ito, overweight na manunulat na laging wala sa iskwela 
at lumalaban kung saan-saan. Dahil madalas walang kasama, walang 
kausap, ang sigarilyo ang naging kasama ko sa maraming panahon. Kapag 
wala ako sa iskwela o sa amin, malaya akong nakasusupa ng aking mga 
paboritong tatak ng yosi. 

 Lahat na yata nadaanan ng baga ko: Winston Red, Winston Lights, 
Winston Purple Mint, Marlboro Menthol (yung puti at green), Marlbo Black 
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Menthol, Marlboro Red, Marlboro Lights, Philip Morris, Hope, More, at kung wala talagang 
pera, Fortune. Siguro kung babawiin ko lahat ng nagasta ko sa sigarilyo mula pa noon, may 
bahay na akong maliit. 

 Sa halip, nangitim ang labi ko at gilagid, nasira ang ilang ngipin, at parating nangangati 
ang lalamunan ko para sa isa pang stick ng yosi.

 Ang pangangati na siguro ang pinaka-ayaw ko sa bisyong ito. Ganito kasi yan – 
kapag hindi ka naninigarilyo, mangangati lang ang lalamunan mo kapag may nakain ka na 
maraming hibla o balahibo – tulad ng mangga o balut. Kapag smoker ka, oras-oras may 
mararamdaman kang hindi mabuti. Magsisimula ito sa panunuyo ng lalamunan. 

 Para bang nakalunok ka ng isang pilas ng papel. Kasunod naman, may mga maliliit 
na kawit sa may sikmura mo na tuloy-tuloy sa pagkamot mula sa loob. Nagpapaalala. 
Nanunuya. Nang-iinis. Hoy, manigarilyo ka na! 

 Parang sirena ng bombero ang sigarilyo kapag wala ka nito. Tumatawag sa kaluluwa 
mo. Paiinitin ang ulo mo. Mawawalan ka ng modo. Biglang gagaspang ang ugali mo, na 
parang wala nang mabuting nangyari sa buhay mo at sa mundo, at nandoon ka dahil 
buwisit lang talaga ang Sansinukob at gusto mong manakit. Ganito ang isip ng isang 
naninigarilyo na walang sigarilyo. 

 Kamakailan lang, dumaan ang unos. Walang-wala akong pambili ng sigarilyo. 2 packs 
a day pa man din ako minsan, kapag sobrang stressed sa buhay. Mula 2 packs a day, naging 
10 sticks a day na lang. Hindi ko alam kung saang butas ako susuot noon. Pakiramdam ko, 
walang matinong hibla ang natira sa isip ko. Lahat pangit. Lahat nakakainis. Lahat hindi 
uubra, hindi mabuti, hindi puwede. Nagngingitngit ako sa langit, nasaan ang sigarilyo ko? 
Nasaan?! 

 Kaya tuwing nagkakapera, hindi ako nagaatubiling pumunta sa may palengke para 
bumili ng marami. Pero madalang rin ito, at mahal na ang sigarilyo. Inabutan ko pa ang 
kaha ng sigarilyo na nagkakahalagang 20 pesos lang. Ngayon, pinakamura ay 58, may 
pumapalo pa ng 115 kada kaha. Doble, triple, higit pa. Sin tax daw at bakit naninigarilyo 
pa. Lason naman daw. 

 Aminado akong lason ang sigarilyo – tulad ng alak, asukal, kapamilyang toxic 
sa buhay, atbp. Bawat isa sa atin, may nakaatang na lason. Siguro, dahil ang lohikal na 
kinapupuntahan naman ng buhay ay kamatayan. Nihilistikong pananaw daw ito, tuya ng 
iba. Ang buhay daw ay masaya. Ang sabi ko naman, masaya kung may kapupuntahan, kung 
may pinaglalaanan. Ngunit maraming taong nabubuhay sa luho at tuluyang mamamatay 
na wala man lang bakas na iiwan sa mundo, bukod sa puntod na ginastusan nang malaki. 
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 Tuwing nagsisindi ako ng sigarilyo, naaalala ko ang sarili kong mortalidad, ang aking 
hangganan. Lahat naman tayo doon papunta, paalala ko lang. Pero hindi dapat katakutan. 
Para sa akin, mas nakatatakot ang buhay na mahaba na walang kapararakan – yung 
nabuhay lang dahil nasa DNA ng pamilya ang mahaba ang buhay. 

 Pero kapag tinanong mo kung ano paniniwala, kung saan nakasandig at saan 
tumitindig, wala naman maisagot. Tumanda nang walang pinagkatandaan. Tumanda 
na walang nalalaman. Tumanda nga, ngunit ang isip at puso’y naiwan sa mundo ng 
kamusmusan. Ito ang pinakamasakit na hatol ng kasaysayan sa isang tao – ang mahabang 
buhay, pero walang tunay na dahilan para mabuhay. 

 Tuwing giniginaw ako o nagugutom, kusang nangangapa ang kamay ko para sa kaha 
na parating nakabantay sa akin, maging sa pagtulog ko. Sa umaga, ito pa rin ang una kong 
hinahanap. Paubos na yata ang mga ngipin ko pagtungtong ko ng kuwarenta. May bigat 
na rin sa dibdib na dala ng matagal na paninigarilyo. 

 Pero lahat ng ito, tinitiis, dahil naging bahagi na ng sistema ko ang mapanghing usok 
ng sigarilyo. Darating din siguro ang panahon na ‘di na kailangan ng tao ng sigarilyo, alak 
at iba pang lason para maibsan unti-unti ang bigat na pinapapasan ng lipunan. Hanggang 
sa dumating ang panahon na ‘yon. mananatili ang mga tao sa kanilang mga ritwal ng 
paghihiwa at pananakit sa sarili, na may kapalit na kaunting sarap, kaunting ligaya. 

 Heto nga’t sisindi na naman ako ng isa.
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nepotismo
Daniel Anilao

 Madalas talaga, mas pinapaboran nila ang iba kaysa sa `yo, alam 
mo na ikaw ang mas may kailangan nito, ang dapat makaranas— ang 
nararapat sa bagay na `yon. Pero sa hindi inaasahan at mga patangang 
mga dahilan, pumapanig sila sa klaro namang mali. 

 Hindi ko namang sinasabi na mas dapat akong magtamasa ng mga 
bagay na ̀ yon, pero sa kaso kasi, lumalabas na talagang napag-iwanan na 
ako ng ‘Game of Favoritism’ o palakasan ng mga magkakapatid. Sa halos 
dalawang dekada kasi, ako lagi ang nagpaparaya. Ako na lang ang kukuha 
sa pangit ang kalidad para sa kanila ang magandang klase. 

 Imbis na mahirapan sila, ako na lang. Ngunit, habang tumatanda 
ako ay lalo kong naiintindihan sa aking sarili na para bang nadaya ang 
buhay ko. Hindi ko naranasan ang dapat kong maranasan. Pero sino ba 
naman ako, kung sa tutuusin, kahit papaano mas maganda pa rin ang 
buhay ko kaysa sa iba. E kasi hindi talaga, may kulang. Malaki.

 Hindi ko maunawaan kung bakit ba mas lagi nilang pinapaniwalaan 
at pinapaboran si Ate. Dahil ba panganay siya? Mas matanda? Pareho lang 
naman kaming tao. Ano bang espesyal kapag nauna kang ipinanganak? 
Halos isang taon lang naman ang tanda niya sa akin. Anong kakaibang 
mga bagay ba ang mayroon sa isang panganay na anak?

 Si Mama, lagi niyang ikinukuwento sa akin na ipinanganak si Ate sa 
isang ospital sa Maynila. Disi-sais si Mama noong iniluwal niya ang Ate 
ko sa mundo. Disi-otso naman siya noong ako naman ang isinilang. Ang 
pinagkaiba lang, mahirap kami noong mga oras na `yon kaya doon na rin 
sa mismong bahay namin pumutok ang panubigan niya. Sabi ng Tita ko 
na kumadrona rin, sinundo pa raw siya ni Erpats sa bahay nila kasi raw 
hindi na raw ako makahinga dulot ng pusod kong nakakabit pa rin at hindi 
pa rin ako umiiyak. Noong nakabalik na sila sa bahay, nadatnan nila akong 
nangingitim habang si Mama ay wala pa ring malay. Kitchen shears ang 
pinanggupit sa pusod ko.

 Preparatory naman ako noong una akong nakaranas ng Field Trip. 
Masaya rin naman. Hindi na nga lang nasundan pa. Medyo inggit ako 
noon kay Ate kasi siya, naka-limang beses na sama. Kapag ako naman ang 
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umungot, laging sinasabi sa akin na hindi ko pa raw kayang mag-isa at tsaka natapat ring 
wala ring pera. Dahil lang mas matanda si Ate ng isang taon ay kaya niya nang mag-isa?

 Excited naman ako kasi sinama kami ni Papa sa company outing ng bar and grill na 
pinagtatrabahuhan niya. Sa Subic, Zambales. Pitong taong gulang ako noon. Hanggang 
maririnig ko na lang na si Ate ay pinayagang sumama na makipag-swimming sa Norzagaray 
sa Bulacan. At pinayagan ulit. At pinayagang sumama sa iba pang swimming ulit. Aapela 
naman ako sa Papa ko, sasabihin niyang baka malunod o hindi kaya maligaw ako. Dahil 
lang mas matanda si Ate ng isang taon ay puwede na siyang sumama sa kahit anong 
outing?

 Siya ang laging may bagong gamit. Sa akin napupunta ang pinagsawaan o pre-
loved items ni Ate. Kay Ate ang fresh na oil pastels, sa akin `yung mga bali-baling krayola 
na naghalo na ang mga mismis ng mga kulay. Kapag si Ate dumaing, bigay agad. Kapag 
ako, pahirapan pa. Kaya natutunan kong hindi na manghingi. Kapag may proyekto sa 
eskuwelahan, tinitiis ko na lang maglakad pauwi o minsan, pananghalian lang ang kain 
ko para mabili ko `yung mga illustration board, art paper, at iba pa— habang si Ate, may 
stock na ng mga art materials. Dahil lang mas matanda si Ate kaya dapat laging bago ang 
gamit niya?

 Minsan nag-aaway kami ni Ate. At sobrang malala. Naalala ko pa noong siyam na 
taong gulang ako: nagkamali akong naisuot `yung P.E. shirt niya, binanatan niya ako ng 
paulit-ulit, at hinubaran ako sabay tulak sa akin papalabas, at alam niyo naman na ang 
reaksiyon ng mga tao kapag nakakakita sila ng nakahubad na kapwa nila, at umiiyak. At 
puro pasa. Ako pa ang napagalitan kasi bakit ko raw sinuot. Dahil lang mas matanda si Ate 
kaya ako ang may kasalanan sa kabila ng mga ginawa niya sa akin?

 Dumating ang panahon ng pagbibinata ko. Doon ko na napapansin ang mga mali. 
Sinubok kong labanan ang mga panggagago ni Ate sa akin. Minsan ipapalaba niya sa akin 
ang mga damit niya. Ayos lang naman sa akin, basta may bayad. Sa huli, tatakasan niya 
ako. Maglilinis kami ng bahay. Siya `yung taga-utos, ako `yung taga-gawa. Nabigyan ako 
ni Papa ng cellphone na may touchscreen at keypad. Hiniram ni Ate isang gabi, tapos 
ayaw nang ibalik sa akin. Siyempre nagalit ako, pumagitna naman si Lolo sa amin, sinabing 
ako na ang magparaya, hiram lang raw naman. Hanggang nasira na lang sa piling niya 
ang cellphone ko. Hinayaan ko na lang. Dahil lang mas matanda si Ate kung kaya’t mas 
nararapat sa kaniya ang mga bagay na dapat sa akin?

 Nagbulakbol si Ate mga bandang edad disi-sais niya. Nasa Bicol kasi si Papa noon 
upang bisitahin ang mga kamaganak namin. Tuwing hapon, dinadala niya ang mga kaklase 
niya at doon sila iinom, araw-araw. Saksi ako noong doon na rin nakikitulog ang boyfriend 
niya sa amin. Sa bawat inom ng mga barkada niya ay maghuhugas ako at maglilinis 
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pagkatapos. Kaya noong nadatnan ni Papa sa biglaang pag-uwi niya si Ate at ang syota 
niya, lumapat sa mukha nito ang kamao ni Papa. At kinahapunan ay bati na sila. Nagalit sa 
akin si Papa dahil hindi ko raw sinabi na ganoon na pala ang mga pinaggagawa nila Ate sa 
bahay. Absuwelto agad si Ate, sa akin na naman ang sisi.

 Ang hindi ko lang maintindihan e `yung nanganak si Ate sa edad na disi-nueve, at 
ako mismo, wala pa akong karanasan sa relasyon. Bakit kaya ako raw ang ‘black sheep’ ng 
pamilya? Dahil raw wirdo ako, monggoloid at iba pang kakaibang gawi sa aking katawan 
ay ako na ang itim na tupa? Dumating nga sa sukdulan na kung saan ang balon ng aking 
pagtitimpi, na napakalalim ay hindi ko inakala na mapupuno. 

 Nasapak ko siya dahil dumaan sa mga mata ko ang mga ginawa niya sa akin simula 
pa noong pagkabata. Lumaban ako. Nagpasya akong tigilan na ang paghawak sa leeg 
ng aking kapatid. Siyempre, sa kaniya pa rin ang huling bala. Binantaan ako ni Mama na 
ipapakulong ako. Sabi ko, sige lang. Kinausap ako ni Lolo ng harapan at si Papa sa tawag. 
Mali raw ang ginawa. Alam ko naman `yon. Tinanong nila kung anong dahilan ko. Sabi ko, 
sobra na kasi e. Kailangan nang malaman niya na hindi niya ako kinakayan-kayanan lang. 
Sinabi ko lahat ng mga ginawa sa akin ni Ate. Sa tingin ko, wala silang pakialam. Basta ang 
alam nila, matanda si Ate, at dapat igalang. Kapag galit, layuan ko raw. Kapag ako galit, 
sinusumbong agad ako kay Mama.

“Gumawa ka kasi ng tama, lapastangan ka kasi! Tangina ka, ginaganiyan mo na Ate mo, 
lumayas ka! Abnormal ka talaga! Ipapakulong talaga kita, puro na lang mali ang ginagawa 
mo, kailan ka ba magtitino?” text ni Mama sa akin.

“Pasensiya na sa mga katangahan ko Ma,” bawi ko.

Nakagugulat lang dahil mas napapansin pa nila ang mga mabababaw kong mga kamalian 
kaysa kay Ate na nasubok na halos lahat, na pinagtatakpan ko lang sa mga magulang ko 
dahil nangako ako na sikreto lang `yon. Puwera dito. Nagtinda at gumamit siya ng tsongki. 
Naging flag girl sa drag racing. Ewan ko kung nakipag-fling siya sa kung sinu-sino dati pero 
hindi ko sinasabi sa kanila `yon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, naniniwala lang ako na 
walang sikretong hindi mabubunyag. 

Kaya simula noong namulat akong lumaban, hindi na ulit kahit kailan pa man mangyayari 
ulit `yon. Kahit kailan.
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 Aminado ako na ako’y isang coffee addict. Hindi kumpleto 
ang araw ko kapag hindi ako nakakainom ng kape. Sa isang araw, 
nakakaubos ako ng 3-5 na tasang kape bago maging productive. 
Ito na rin siguro ang dahilan kung bakit sa mura kong edad, ay 
nerbyoso na ako. Ngunit saan nga ba ito nagmula?

 Pitong taong gulang ako nang magsimula akong mahilig sa 
kape. Nagsimula ito nang minsan akong pinatikim ng aking tatay 
ang kaniyang iniinom na kape. Dala ng kuryosidad sa kung ano 
ang lasa nito, sinubukan ko agad kahit masyado pa itong mainit. 
Napaso ang dila ko sa unang subok, muli akong humigop. Noong 
una, hindi ko mawari ang lasa nito, may pait na may halong tamis 
na may ibang sipa sa pakiramdam, nakakabuhay ng dugo. Kaagad 
kong nagustuhan ang lasa nito. Kaya simula no’n, ay kape na ang 
ipinapatimpla ko sa aking nanay tuwing umaga imbes na gatas. 

 Noong una, medyo nag-aalangan pa ang nanay ko sa gusto 
ko. Dahil masyado pa raw akong bata sa mga ganoong inumin. 
Tinakot pa nga niya ako na maaga raw akong mamatay dahil sa 
pag-inom ko ng kape. Pero sa huli ay pumayag na rin siya dala ng 
pangungulit ko sa kan’ya. 

 “Sige, pero kalahating tasa lang!”

 “Opo!”

 Naging parte na ang kape ng umaga ko — siguro mas 
magandang sabihin na naging parte na siya ng pang-araw-araw ko 
na buhay. Minsan pa ngang umiyak ako dahil sa naubusan kami 
ng kape. OA man basahin, pero totoo ‘yon. 

kape
John Kenneth Bea
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 Malaki ang naging tulong ng kape sa buhay ko, mula sa pagbangon sa kama 
tuwing umaga, hanggang sa paggawa ng mga project at revisions na kinabukasan 
na ang deadline dahil napakatamad at antukin kong nilalang.
Malaki ang naitulong ng kape noong minsa’y kailangan kong mag-sideline upang 
may dagdag pantustos ako sa aking pag-aaral.

 Gumagawa ako ng mga coffee jelly para ibenta sa umaga para may baon sa 
hapon. Kasabay rin nito ang pagbebenta ko ng buko juice sa palengke. Kailangan 
kong gumising nang alas-4 ng madaling araw para maihanda ang mga gagamitin 
ko sa pagbebenta, at bago ko iyon gawin, papasadahan ko muna ang sikmura ko 
ng isang tasang kape upang magising ang natutulog kong diwa. 

 Kape rin ang kadalasan kong gawing break time dahil may vendo machine 
sa school namin. Isang kape at biscuit para malamanan ang sikmura. Ang natitira 
sa baon ko ay idinadagdag ko sa ipon ko. 

 Sa pagsusulat din ay kasangga ko ang kape. Kailangang may kape sa tabi ko 
habang nag-iisip ng p’wedeng isulat at kung ano pa ang maari kong idagdag sa 
mga sinusulat ko, tulad ngayon <*higop*>. 
Sulat. Higop. Sulat. Higop. Bura dahil ang panget. Higop. Sulat ulit. 
Para sa akin, pampa-relax ko ang kape. Lalo na kung nagsabay-sabay ang mga 
gawain, kailangan ko ng pitsel ng kape para rito. Paborito ko ang mga kapeng 
barako. Umiinom din naman ako ng may creamer, pero may ibang sipa kapag 
black coffee. Para kasing dekorasyon lang ang creamer. Tulad ng mga christmas 
lights, magpapasko pa rin naman kahit walang christmas tree. Mga gano’n. 

 Alam mo ba na ang kape ay isa sa mga inumin na most widely used bilang 
recreational drug? Isa rin ito sa mga nakaadik na inumin. Isa itong stimulant, 
tulad ng cocaine. Kaya kung isa ka sa mga tulad ko na mahilig sa kape, magbilang 
ka na ng araw dahil tiyak totokhangin ka na rin. Dejk. 

 Minsan na rin akong na-petsa de peligro dahil sa pag-inom ng kape.

 Nitong Enero lamang, nang may pinagawa sa amin ang guro namin sa 
MAPEH, final output namin sa Music. Isang film na kung saan ang paksa ay tungkol 
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sa— basta. Nakalimutan ko iyong paksa. After a month of doing shootings & 
preparation, dumating na kami sa final stage: ang editing. Kasabay pa no’n ang 
pagbuo namin ng research paper sa English, atbp. mga requirements/outputs sa 
iba’t-ibang asignatura. 

 Dahil sa isa ako sa mga editor ng nasabing proyekto, naatasan kami na 
mag-overnight sa bahay ng kaklase namin upang matapos kaagad ang editing. 
Sinimulan namin ang pag-e-edit ng 10 PM at natapos ng 10 AM ng kinabukasan. 
Habang kami ay nagtatrabaho, siyempre kailangan namin ng kape upang 
manatiling gising sa loob ng 12 na oras. Edit. Higop. Edit. Higop. Tapos babalik 
ulit sa pag-edit. Nakaubos ‘lang’ naman kami ng mahigit na 9 na tasang kape. 
IMAGINE THAT??? Natapos naman aming pag-edit, at pagkatapos noon ay kaagad 
akong pumunta sa health center dahil nagiging tatlo na ang paningin ko at awa 
ng Diyos buhay pa ako. 

 Nakahanap na rin ako ng pag-ibig dahil sa pagkahilig ko sa kape. 

 Last year, nakahanap ako ng ‘coffee bean sa aking creamer’. Itago natin siya 
sa initial na G. Si G ay tulad ko rin na mahilig sa kape. Nagkataon pa na mayroon 
kaming pagkaapareho tulad ng paboritong coffee creamer at timpla sa kape na 
matapang na creamy. 

 Kaya simula nang maging kami, Kremtop ang naging endearment namin 
sa isa’t-isa dahil iyon nga ang favorite creamer namin (sponsor-an niyo ako, 
Kremtop). Tulad ng isang kape ang aming pagsasama.

 Matamis sa simula. Tamis na hahanap-hanapin mo tuwing umaga, tamis na 
nakaka-diabetis, pero hindi mo mapigilan ang sarili mo dahil iyon ang paborito 
mo. Init na nakaapaso ng dila, init na nararamdaman ko tuwing kasama siya. 
Pero, sabi nga nila, lahat ng sobra, nakakasama. Sa sobrang tamis namin, 
nakakaumay na. Tapos hinayaan nalang lumamig hanggang sa itapon na dahil 
hindi na maiinom pa <*singhot sipon*>
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 Ang buhay ay parang isang kape. Minsan matamis, tapos magiging sobrang 
pait, minsan sakto lang sa panlasa, ta’s uulit muli sa simula. 

 Mainit, biglang lalamig, tapos iinit ulit. Pero siyempre joke lang ‘yon dahil 
imposible namang uminit ulit ang kape, puwera nalang kung ilalagay mo sa takure 
para initin ulit. Pero sino ba namang tanga ang gagawa no’n. Minsan akala mo 
mainit ‘yong tubig, ‘yon pala malamig na kaya buo-buo ‘yong creamer na nilagay 
mo. 

 May mga gumagamit ng 3-in-1 para mas mapadali, mayroon naman na 
ginigiling muna ang kape bago itimpla. May gumagamit ng creamer dahil ayaw 
ng mapait, may iba naman na kulang nalang laklakin ang coffee powder nang 
walang asukal. May maiingay humigop, mayroon namang tahimik. May iba na 
sanay na sa init, may iba naman na binabantuan muna ng malamig na tubig. 
Pero iyon na nga, kahit na gaano kapait o katamis ang tadhana mo, darating 
din ang panahon na aayon ito sa ‘yo. Na makukuha mo rin ang inaasam mo na 
tamang lasa ng kape mo, tiwala at tiyaga lang, brad <*higop*>.
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idolo
Carlo Dela Cruz

 Adik ako sa mga artista. Walang araw na hindi ko tinitignan ang 
kanilang mga litrato, pinakikinggan ang kanilang musika, binibisita ang 
kanilang mga account sa social media. 

 Sila ang energy drink ko, ang nagsisilbi kong vitamins, at anesthesia. 
Adik ako sa pag-i-stalk sa kanila at pag-alam sa mga personal nilang buhay. 
Hindi naman ako manghihimasok kung hindi nila inilagay sa spotlight ang 
kanilang sarili. 

 Naging libangan ko na ang pangongolekta ng litrato at mga 
memorabilia ng mga mga artista, at sa tingin ko’y ngayon ay naging 
obsession ko na. Ganito nga talaga ang epekto ng isang idolo sa buhay ng 
tao. 

 Hindi ko na matandaan kung kailan ako nahumaling sa ganitong 
gawain. Ang alam ko lang, malapit nang matuklap ang poster ng Westlife 
na idinikit ko sa likod ng aparador. Maalikabok na rin ang mga cover ng 
notebook na may picture ni Angel Locsin. Punit-punit na rin ang mga 
ginunting kong litrato nina Anne Curtis, Leonardo Di Caprio, at Tom Cruise 
na mula pa sa mga ginupit kong diyaryo at magasin. Gayunpaman, hindi 
naman mawawala ang paghanga ko sa kanila kahit ilang ulit pang mawala 
ang mga bagay na iyon. 

 Kung tutuusin, marami nang sinunog ang nanay ko na mga ginunting 
na litrato at CD’s. Kalat na kasi sa bahay ang mga iyon at karamihan sa 
kanila ay nginangatngat na ng daga. Kaya goodbye na sa mga cutouts, 
at say hello sa mga naka-save na litrato sa gallery. Ito ang paraan ko ng 
pagpapakita ng labis na paghanga ko sa mga celebrity. 

 Nakakatuwang isipin kung bakit ko iyon ginagawa, ewan ko rin. Hindi 
ko rin maintindihan minsan ang sarili. Basta kahit na anong mapusuan 
kong litrato, isini-save ko sa gallery ko, ginugupit ko, at inilalagay ko sa 
ilalim ng unan ko (baka sakaling mapanaginipan.) 

 Kahit pa hindi ko kilalang artista at kahit hindi ko idolo ay kinakain 
nila ang storage ng cellphone ko. Basta ang para sa akin, nasa-satisfy ako 
kapag nakakakita ako ng natitipuan kong litrato at mga bagay na may 
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mukha ng mga artista. Hindi lang dahil gusto kong magpantasyahan ang larawan ni Mia 
Khalifa, haplusin si Emma Watson, gayahin ang porma ni Robert Downey Jr., at mahalin 
nang todo si Bella Padilla. Kundi malaki talaga at hindi ko maipaliwanag ang satisfaction na 
aking natatamo mula rito. 

 Umabot na rin sa puntong inilalagay ko lahat a safe folder ang mga litratong iyon, 
kasi alam kong maraming iisipin ang mga kaibigan ko kapag nakita nila sa gallery ko, mas 
mabuti nang safe. Mahirap na kapag nabukong may sexy photo ako ni Jennifer Lawrence. 

 Ngunit alam kong hindi lang ako ang ganito. Natural lang para sa isang tao na 
magkaroon ng idolo at celebrity crush. Maraming nagdidikit ng poser ng Kpop idols nila, 
ginagaya ang outfit nila, at ginagawang punda ang kanilang mukha para maging unan na 
maaaring yakapin. 

 Ngunit ang ganitong gawain ay maaaring magdulot ng masama kapag nasobrahan. 

 Sa paglaki ko, wala akong gaanong kaibigan. Hindi kasi ako mahilig lumabas ng bahay 
at makipag-socialize. At ang ginagawa ko lamang ay tumingin ng magasin, manood ng mga 
palabas sa TV, at gayahin kung ano man ang nakikita ko. At ang sana ay pagdebelop ng 
aking psychological at emotional independence ay hindi naging maayos, sa kadahilanang 
nagpokus ako sa buhay ng iba, sa buhay ng mga artista alam kong hindi ako kailanman 
papansinin. 

 Nalaman kong ang ganitong kondisyon ay tinatawag na “celebrity worship syndrome.” 
Hanep at nabigyan na ng katawagan. Hindi nga talaga ako ang mayroon nito.Kadalasang 
ang mga kabataan ang nagkakaroon nito (at isa na ako roon). 

 Dahil sa makabagong teknolohiya, ay isinilang ang makabagong idolatry. Presko pa 
sa isipan ko ang ilan sa mga nagawa nito sa akin. 

 Nobyembre noon at walang gaanong klase. Nagulantang ako nang makita sa TV 
ang isang malungkot na balita. Ang isa sa mga iniidolo ko, na nagkataong inaabangan ko 
sa bIg screen: si Paul Walker. Naaksidente siya, na sanhi ng kaniyang pagkamatay. OA, 
ang sasabihin ng ilan, pero pakiramdam ko noon ay nawalan ako ng mahal sa buhay. 
Ang isa sa mga paborito kong artista ay wala na. Medyo natutula rin ako noon. Hindi ako 
makapaniwala. Nanginig ako nang todo. 

 Inabangan ang mga ganap sa kaniyang burol, at nakisimpatya sa kaniyang libing. 
Naluha pa ako sa ending ng pelikula niyang Fast and Furious 6. Masakit kapag nawalan 
ka ng iniiidolo. Mabuti na lang, marami akong naitabing litrato niya, at may kopya ako ng 
kaniyang mga pelikula.
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 Malaki rin ang impact sa akin nang mabalitaan ko ang pagkamatay ng rock idol kong 
si Chester Bennington. Nasabi ko pa sa sarili ko, “sumuko na rin siya.” Ilang araw din akong 
tambay sa social media, upang makibalita, maghapong nagpatugtog ng kaniyang mga 
musika. Nakalulungkot isipin na yung taong akala kong matatag dahil sa mga liriko niya, 
ay nag-give up na. Ilang araw din akong naging heartbroken. Kaya naman maghapon kong 
pinatugtog ang mga awitin niya.

 Masakit mang isipin, ngunit kay Eminem ako natutong magmura. Makailang “fuck” at 
“shit” ako kapag mag-isa, nasa banyo, o kaya kapag nagmo-monologue. Minsan ko na ring 
nasaktan ang kaibigan ko matapos ko siyang masabihan ng “Fuck you!” 

 Lagi ko ring ginagamit na wallpaper at profile picture sa Facebook ang mga larawan 
niyang naka-middle finger. Instant demonyo ako kay nanay. 

 Nakuha ko rin sa kaniya ang istilo ng pananamit na nagsusuot ng malalaking damit 
at maluwag na pantalon. Dahil para sa akin, cool iyong tignan. 

 Madalas din akong gumagastos para sa load. Kahit hindi ako kumain, basta 
makapanood at makapag-download lang ng mga litrato at video ng mga hinahangaan 
kong artista. Dumadayo rin ako sa ibang bayan para maki-connect sa libreng wifi, dahil sa 
perehong dahilan. Pero sulit. Ayos at may mga bago akong panonoorin at tititigan. 

 Ganito ang epekto ng isang idolo sa akin, at maaaring sa iba pang indibidwal. 
Malaki ang ginagampanang tungkulin ng isang idolo o “familiar stranger” kung tawagin ni 
professor Graeme Turner, sa pagbuo ng katauhan ng isang indibidlwal. Kailangan ng tao 
na magkaroon ng modelo na tutularan. 

 Kaya naman nariyan ang mga magulang na tinutularan ng kanilang mga anak, lalo 
na sa mga values pagdating sa pakikitungo sa ibang tao, maski ang personal hygiene. 
Maituturing ding isa sa mga iniidolo ay ang mga guro, na sa katunayan ay kakikitaan ng 
napakataas na pagkilala sa lipunan. Sila ay mga tinutularan at iginagalang, na kahit isang 
napakaliit na pagkakamali’y isang permanenteng peklat na sa paningin ng iba. 

 Ngunit sa ating panahon ay hindi na lamang magulang, guro, at mga santo ang idolo. 
Kundi mga sumisikat na ngayong star personalities na magada ang ipinakikitang screen 
performance. At hindi maliit ang impluwensya ang nagagawa nila sa tao, kundi napakalaki 
dahil sa huli ay hindi natin namamalayang hinayaan na nating kainin tayo ng obsession sa 
mga ito. At hindi na rin naman ito nakapagtataka at nakagugulat. Sa kabilaan ba naman 
kasi nilang exposure sa telebisyon, diyaryo, cellphone, internet, tablet, at computer ay mas 
nailalapit ako sa kanila kahit hindi personal. 
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paborito
 Hindi nga masama ang magkaroon ng idolo na maaaring tingalain. Hindi rin naman 
dapat maging debosyon ang pagtingin sa kanila nang napakataas, at ang gamitin sa 
negatibo ang pagpapantasyong ito ay hindi na katanggap-tanggap. 

 Sila ang larawan ng kinabukasan para atin, sila ang repleksiyon ng kung ano ang 
gusto nating maging itsura ng ating pisikal na anyo, gusto nating mapalapit sa kanila, gusto 
natin ang atensyong kanilang tinatamasa, at sila ang salamin ng kung ano gusto nating 
mapapasaatin.

 Hindi ko pa alam kung paano mag-a-adjust at paano mababawasan ang labis kong 
pag-i-idolo sa mga artista. Mahirap silang maalis sa buhay ko, lalo pa’t sila ang nagsisilbi 
kong libangan at inspirasyon.

 At ang masasabi ko lang sa mga katulad kong baliw sa paborito nila: 

Matutong balansehin ang idolatry at realidad. Hindi sila ikaw at hindi mo obligasyong 
maging sila, dahil sa huli ay ikaw pa rin ang bubuo ng iyong sariling pagkatao.







tungkol sa
mga may akda

 Si Elijah ay 
isang  ahente ‘pag 
umaga, naghihikahos 
na MUNer sa hapon, 
at naghihingalong  
manunulat sa gabi. 
Mahilig  siyang 
magsulat ng temang 
BxB at baguhan lang sa 
pagsusulat ng dagli at 
sanaysay.

 Si Johnlenon 
Aliser ay isang MAPEH 
teacher sa isang public 
skul sa Iligan City. Kahit 
bugbog sa trabaho, 
buhay na buhay pa rin 
naman ang kaniyang 
passion sa pagsusulat. 
The tip of his pen speaks 
better than his mouth.

 Marius is an 
author, freelance writer 
and editor. He’s been 
trying to figure out the 
world for the past three 
decades; he thinks he’s 
on to something.

 Adik si D.J. Kapag 
nakakita ng pagkain, 
nilalantakan niya agad. 
Ang siste, madalas 
hindi pa sa kaniyang 
chibog ‘yun. Pero walang 
magawa sila dahil 
nakain niya na. Kahit 
bungangaan siya, oks 
lang, tatawa lang siya 
nang mahina, sabay 
labas at magsisindi ng 
yosi.

 Si John Kenneth 
Bea o mas kilala bilang 
si Juan ay isang feelig 
professional writer, 
mahilig sa memes at 
pusa. Size 10 ang paa, 
walang pera, masarap 
lang.

 Tambay sa 
canteen at library. 
Simpleng nilalang 
na may malaking...
pangarap.
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SANAYSAY ZINES PO!
kadlit zine | iba’t ibang isyu ng zine | marso-hulyo 2018

Ang listahan ng mga zine na ilalabas ng League of Essayists (Team Lion) 
ng Katipunan ng Alternatibong Dibuho, Liriko, at Titik (KADLIT) ay ang mga 

sumusunod:

KAHAYAW
Unang Isyu, Marso 2018

PABORITO
Ikalawang Isyu, Abril 2018

PANGARAP
Ikatlong Isyu, Mayo 2018

SUPORTAHAN, INDIE!

kadlit zine | kahayaw | unang isyu

Maraming salamat sa pagtangkilik sa mga akdang likha ng mga independent writer. 
Ang zine na ito ay isa lamang sa itatampok ng League of Essayists (Team Lion) ng 

Katipunan ng Alternatibong Dibuho, Liriko, at Titik (KADLIT) sa isang zine festival na 
gaganapin sa Tarlac Capitol, Tarlac City.

Sa pagbili ninyo ng aming zine, matutulungan ninyo kaming ipahatid pa sa mas 
malawak na dibersyon ang aming mga akda, na siyang nais namin.

Kung nais mapabilang sa hanay ng mga manunulat at artist ng KADLIT, maaaring 
bisitahin ang aming opisyal na Facebook Group o mag-iwan ng mensahe sa aming 

email address.

Patuloy ang pagsuporta sa indie, mga kapatid sa literatura’t sining!




