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PAGLAPAG NI ATIO
Tula | marius carlos, jr. 

hindi	kita	kaibigan,	ngunit
nag-aalala	ako	sa	mga

pasa	sa	braso	mong
kulay	putik	at	ube.

hindi	kita	kaibigan,	ngunit
bilib	ako	sa	bait	ng

alaga	mong	aso,
mabuti	ka	sigurong

tao.

sabi	ni	solano
hindi	daw	siya	ang
may-sala,	at	dininig

siya	ng	kapulisan
at	pinalaya.

lahat sila’y lumipad sa
paglapag	mo;	sa
morgeng	hindi

pinili	ng	magulang
at	kaanak	mo.

malamig,
matigas	ka	na,

nang	masilayan	kita,
at	ng	libu-libong	miron

sa	Web.

kaibigan,	nag-aalala	ako
sa	mga	pasa	mo	sa	braso,

at	sa	pamamaalam	na
hindi	mo	na	nagawa.
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IT IS...
POEM | marius carlos, jr. 

It	is...

It	is	the	deadly	“k”
as	in	the	angry	K.

all	hope	is	lost.
so	angry	is	your	boss.

It	is	the	nagging	“k”
it	pulls	on	your	heartstrings,

and	your	tshirt-
“kyah,	kyah,	pembarya.”

it	is	the	achy-breaky	“d,”
as	in	ka-DDS-

political	whiplash-
socmed	tokhang,	too.

it	is	the	erratic	“d”
dugong,	digong,	dudong,

the	confusing	whatchamacallit-
just	mochandanarisms.
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EROS ET THANATOS
POEM | marius carlos, jr. 

the	death	drive	peeks	through
the	pores	of	your	skin

translucent globules reflecting
the	luna	and	ursa

it	is	patient.

it	rides	your	processes,
your	thoughts,

countless	dreams,	lulling
you	into	a	sense	of
successful	escape,

before	stabbing	two
blades	neatly

into	your	spine.

you	are	split.

you don’t know how,
but	you	are.

as	your	right	face
drops	in	horror
at	your	leering
left	half,	you

contend	with	the
modernity	of

your	condition

the	Janus-face
adolescent	shit
we	call	society

beckons.

I	digress.
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the	last	time	you	swam
it	was	with	eros.

as	it	gleefully	strummed
the	chords	of	your

clit	and	penis.
you	realize	how

the	world	is
composed

not	of	concrete	and	steel
but	of	sweaty	licks
and	honeyed	sighs

sweaty	fucks
honeyed	bye-byes.

I	digress.
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LAST HIKE THROUGH PALEO PARK
MICROFICTION | marius carlos, jr. 

I	struggled	against	the	ivory	tusks	and	with	a	mighty	heave,	pro-
pelled	myself	upward.	I	land	with	a	thud.	The	last	thing	I	remem-
ber	are	vultures	feasting	on	my	entrails.	I	had	disemboweled	my-

self when I escaped the sabertooth tiger’s maws.

KILIGSXZ
MAYKROPIKSYON | marius carlos, jr. 

“Oh!	Petmalu	lodi!	Looo-di!	Loooo-di!	Payamaaaan!”

“Agh! Werpa bheybi, werpaaaaa! Wer-pa, werrrr-paa...”

“Bropamel,	lodi?”

“Alawz bheb, nasabnila lang.”

“Nasabnila	na?!	Tibin,	tibin	si	acoe!	Wawenta	br0di3!”

“Aww. Lika rawmi rawmi pa.” 

*kiligszx*
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ANG BISITA
DAGLI | marius carlos, jr. 

	 “Kumusta	naman	ang	pahinga	mo	mula	sa	byahe?”	tanong	ko	
sa	bisitang	pupungas-pungas	pa	mula	sa	mahaba-habang	paglalay-
ag.	Isang	maghapon	ring	natulog	ang	aking	bisitang	si	Manolo,	na	
kaibigan	ko	na	mula	noong	grade	two.

 “Masyadong matagal. Nakakangawit. Mahirap pala’ng bumi-
yahe papunta dito. Nabigla ang katawan ko’t ‘di na sanay.”

	 Hinaluan	 ko	 ng	 dalawang	 kutsarang	 asukal	 ang	 umuusok	
na	 kape.	 Pinanood	 ko	 ang	 paglusaw	 ng	 mainit	 na	 tubig	 sa	 mga	
granyulang	matamis.	Nilubog	ko	ang	kutsara	at	binilang	ang	pagha-
lo.	Isa,	dalawa,	taktak.	Isa,	dalawa,	isa	pang	taktak	sa	labi	ng	tasang	
itim.	Kailangan	lahat	ng	bagay	ay	nakasaayos.	Sa	ganitong	paraan	
lang	ako	napapanatag	sa	mga	bagay-bagay.

 “Jerwin! Matagal pa ba yan? Halika na’t magkape na tayo. Sabik 
na	sabik	na	ako	sa	kape.	Tsaka	may	biskwit	ka	ba	dyan?”

	 “Sandali	lang	at	kukuha	ako.”

	 Tinungo	ko	ang	kusina	at	binuksan	ang	pridyider.	Wala	na	pala	
ito	halos	laman	bukod	sa	isang	supot	ng	pan	na	medyo	inaamag	na.	
Mamerde-merde’t maasim-asim na ang tinapay.

 Pwede na siguro ‘to. Magiging mapili pa ba, kaysa walang 
makain	 sa	 agahan.	 Paglingon	 ko,	 nakita	 ko	 ang	 aking	 bisitang	 si	
Manolo	na	inaamoy-amoy	ang	mga	tasa	ng	kape.	Talagang	hindi	na	
siya	makapaghintay.	Laging	sabik	sa	inumin	at	pagkain	ang	aking	
mga	bisita.

	 Naupo	ako	sa	tapat	ni	Manolo.	Suot	pa	rin	niya	ang	kamisong	
puti	at	itim	na	pantalon	na	hiniram	niya	dati	sa	akin.	Naalala	ko	tu-
loy	noong	binalita	sa	akin	na	naaksidente	siya	sa	motorsiklo.	Nasira	
naman	noon	ang	hiniram	niyang	501	na	jeans.	Hindi	na	ako	nagalit	
at	malubhang-malubha	ang	naging	lagay	niya.	Parang	kalabisan	na,	
kahit	sa	parte	ng	nagpahiram,	na	singilin	pa	ang	nasirang	paris	ng	
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pantalon.

	 Nilagay	ko	sa	tapat	ni	Manolo	ang	supot	ng	tinapay.	Nanlaki	
ang	mata	niya	at	inamoy-amoy	niya	ang	tinapay.	Parang	bata.	Gusto	
siyang	biruin	na	mukha	siyang	batang	nabigyan	ng	regalong	Pamas-
ko.	Pinagbukas	ko	siya	ng	botelya	ng	pan	de	coco	at	ipinagpahid	ng	
palaman.	 Inilapit	 ko	 ang	 tinapay	 sa	 bibig	 niya	 at	 marahan	 siyang	
kumagat.

	 BUHEK!	BUHEK!	BUHEK!

	 Inihit	ng	matinding	ubo	ang	aking	bisita.	May	nalaglag	sa	sahig	
mula	sa	kanyang	bibig.	Isang	ngipin.

 “Kung sana’y may pustiso ako, masasabi kong ‘Danao ireng 
letsugas	na	ipin	na	ire.”	Natawa	kami	pareho.	Nahirapan	siya	lumu-
lon	ng	tinapay	kaya	tinulungan	ko	pang	uminom	mula	sa	tasa.	Halos	
di	makita	ang	kape	sa	sobrang	usok	nito.Bagong	kulo	kasi.	Kinilig	si	
Manolo.

	 “Ah!	 Eto	 talaga	 hinahanap-hanap	 ko	 doon!	 Salamat	 ha,	 Jer-
win?”

 Tumango ako. Sa gilid ng aking mata’y nakita ko ang walang 
patid	na	paghahabulan	ng	mga	kamay	ng	orasan.	Gusto	ko	mang	
makasama	nang	mas	matagal	si	Manolo,	hindi	pwede	at	kailangan	
na	rin	niyang	umalis	ulit	mamaya.

	 “Manolo,	 kumusta	 sila	 mama	 at	 papa?	 Nakita	 mo	 ba	 sila	
doon?”

	 Nagliwanag	ang	mukha	ni	Manolo	sa	paraang	kaya	nito.	Nang	
maaksidente kasi siya sa motorsiklo, nakaladkad siya’t halos mabura 
ang	kanyang	bibig	at	pisngi.

	 “Oo,	pare.	Masaya	naman	sila	doon.	May	maliit	na	bahay	sila,	
laging	 nagkukuwentuhan.	 Madalas	 ko	 silang	 bisitahin	 kapag	 ta-
pos	na	ang	mga	nakaatang	saking	mga	gawain.	Di	naman	mahirap	
trabaho	ko	doon,	nasa	parang	kuwan,	reception	area	ako.	Ako	ang	
gumagabay	sa	mga	bagong	salta.	Pag	marami	sa	isang	bugso,	tour	
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guide	na	rin	ako.	Nakakayamot	minsan	pero	okey	na	rin.”

	 “Hindi	ba	nila	ako	nababanggit?”

 Pinatag kong pilit ang boses ko’t ayaw kong isipin niyang lum-
alambot	na	ako.	Nang	huli	kaming	magkausap	ng	aking	mama	at	
papa	kasi,	galit	ako	sa	kanila.	Galit	pa	rin	naman	ako,	pero	hindi	ibig	
sabihi’y di ko gustong malaman ang kalagayan nila, lalo pa’t nasa 
ibang bansa ako nang sila’y lumisan sa amin.

	 “Ang	papa	mo,	makuwento.	Si	mama	mo	laging	nag-aalala	kung	
kumakain	ka	daw	ba	sa	oras.	Yun	lang	naman.	Wala	naman	silang	
ibang nababanggit sa’kin.”

	 Napanatag	na	ako	sa	wakas,	at	natahimik.	
	
	 Malapit	na	rin	matapos	ang	aming	oras	na	magkasama.	Napak-
abilis. Parang masamang biro sa igsi, ngunit gano’n talaga, hindi la-
hat	ng	bagay	ay	posible.

	 Kinuha	ko	ang	medalyong	luma	mula	sa	bulsa	ng	aking	panta-
lon.	Antigong	medalyon	ito	na	niregalo	pa	sa	akin	ng	isang	puting	
mambabarang	mula	Alemanya.

	 Nakita	ito	ni	Manolo	at	marahang	tinanong:

	 “Oras	na	ba	pare?	Bat-si	na	ba	ako?”

	 “Oo,	e.	Baka	kasi	mahirapan	kang	makabalik	pag	lumampas	ka	
sa	tinakdang	oras.”

	 “Sige	 kapatid,	 ayos	 lang.	 Nag-enjoy	 naman	 ako	 sa	 piging	 ng	
tinapay	at	kape.	Dalawang	taon	na	rin	akong	hindi	kumakain	e.”

	 Binulungan	ko	ang	Medalyon	ni	Auguer	at	pinatagos	ang	ak-
ing	musmos	na	dasal	sa	pinunit	na	tela	ng	Sansinukob.	Sumagot	ang	
Hati	na	 siyang	naghihiwalay	sa	mundo	ng	mga	buhay	at	ng	mga	
pumanaw	 na.	 Nakiusap	 akong	 buuin	 muli	 ang	 siklo	 ng	 buhay	 at	
kunin	ang	kaibigang	namatay	na	dalawang	taon	na	ang	nakalilipas.	
Inalay	ko	ang	isang	putol	ng	natitira	ko	pang	buhay	bilang	kapalit	
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ng	aking	panggagambala	sa	natural	na	ayos	ng	Sansinukob.

	 Kapalit	 ng	 pagkikita	 naming	 magkaibigan	 ay	 lima	 hanggang	
sampung	 taon	 ng	 aking	 buhay.	 Ayos	 lang,	 basta	 alam	 kong	 nasa	
maayos	sila.

	 Uminit	ang	aking	pakiramdam	at	nakita	ko	ang	mga	espiritung	
gumabay	 kay	 Manolo	 pabalik	 sa	 lupain	 ng	 mga	 buhay.	 Madilim	
lahat ng mukha’t walang pagkakakilanlan. Maya-maya pa’y unti-
unting	nalusaw	na	rin	ang	mukha	at	katawan	ni	Manolo	at	naging	
kamukha	 na	 rin	 niya	 ang	 ibang	 kaluluwa.	 Hinipo	 niya	 ang	 aking	
mukha	at	alam	kong	masaya	siyang	babalik	sa	kabilang	buhay.

	 Paalam,	Manolo.	Salamat	sa	pagbabalita.
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GALAWANG DUTERTE
DAGLI | marius carlos, jr. 

	 Malacañan:	Kailangan	ninyong	bumili	ng	e-jeeps	worth	1	mil-
lion+	pesoses!

	 Jeepney	drivers:	Paano	kami	bibili	niyan?!

	 Malacañan:	 A,	 ayaw	 ninyo	 ha?	 Sige	 pagawa	 ninyo	 mga	 jeep	
ninyo	na	parang	bago,	para	gumasta	kayo	ng	50k-100k!	BWAHA-
HAHA!

	 Jeepney	drivers:	Magi-istrike	kami!

	 Malacañan:	Qaqo	waq.

	 Jeepney	drivers:	Gugutumin	ninyo	mga	pamilya	namin!	Hindi	
naman	subsidized	ang	diesel	ng	gobyerno!	Lahat	ng	gastos	ng	PUB-
LIC	TRANSPORTATION	kami	ang	sumasalo!

	 Malacañan:	QAQO	WAG	KA	MAINGAY!

	 [Nagstrike ang PISTON]

	 Malacañan,	 LTFRB:	 Walang	 epeqto	 strike	 sa	 mga	 mamama-
yan!

	 [WALANG MASAKYAN MGA TAO, SARADO MGA BANGKO 
AT ESTABLISIMYENTO]

	 Jeepney	 drivers:	 Gawin	 ninyong	 makatarungan	 ang	 galawan	
ninyo!	Hindi	Galawang	Duterte!

	 Malacañan:	 MGA	 NPA	 KAYO!	 OTOSAN	 KO	 AFP	 AT	 PNP	
PARA	I-RED	TAG	ANG	PISTON!

	 Jeepney	drivers:	Isulong	mo	ang	kontra-masang	mga	polisiya	
ninyo	at	GUGUYURIN	KAYO	NG	TAUMBAYAN!
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	 Malacañan:	Ipahuhuli	namin	ang	presidente	ng	PISTON	at	ta-
tawaging	NPA	at	terorista	para	magtigil	kayo!

	 Jeepney	drivers:	Strike	para	sa	taumbayan!	Strike	para	sa	mga	
pamilya	naming	umaasa	sa	aming	hanapbuhay!

	 Malacañan:	STRIKE	KAYO	BOKAS	WALA	PASOK	HEK	HEK	
HEK

	 Jeepney	drivers:	Minsan	isang	buwan	lamang	ang	strike	at	sa	
buwan	na	ito	noong	nakaraang	lunes	lang!

	 Malacañan:	 DE,	 STRIKE	 PA	 REN	 KAYO	 HEK	 HEK	 WE	 SO	
SMART
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GLORYA
DAGLI | marius carlos, jr. 

	 Damang-dama	ni	Nestor	Dimagiba	ang	paparating	na	glorya.	
Ilang	 linggo	 rin	 siyang	 nag-iipit	 ng	 padala-dalawang	 daang	 piso	
para	sa	gabing	ito.	

 Nasa probinsya si Meling, ang mga bata nama’y nasa lola nila ng 
dalawang	araw.	Nakapag-ipon	na	siya	ng	sapat	na	pera	para	maka-
punta	sa	Amaya	KTV	and	Grillhouse	sa	Zapote.	

	 Bumusina	si	Nestor	 (Nes	sa	kaniyang	mga	kaibigan)	 sa	 isang	
grupo	ng	kababaihan	sa	tapat	ng	isang	7-11.	

	 “Manong	sa	may	Sogo	lang.”	

	 Patagong	 sinilip	 ni	 Nes	 ang	 mga	 sumakay.	 Mga	 chicks,	 mga	
edad	 disisyete	 pataas.	 Yung	 pinaka-lider	 nila	 (sa	 porma	 pa	 lang,	
alam	mo	na),	mala-labanos	ang	balat,	kahel	ang	buhok	at	pink	ang	
labi.	Dinudutdot	nito	ang	selpon	habang	nakikipagharutan	sa	mga	
kasama. Steding-stedi ang bulwak ng gaga, baliw, kike mo at iba’t 
ibang malikhaing paraan upang tawagin ang isa’t isa.

	 Ang	dalawang	kasama	ng	lider	na	may	kahel	na	buhok	at	mam-
ula-mulang pisngi, mga morena’t may itsura rin. 

 “’’Day, malakas ang raket ngayong gabi, day!” masayang balita 
ni	Morena	1,	na	 tinaas	nang	bahagya	ang	suot	na	pink	na	 tube	at	
lumalabas	nang	kaunti	ang	biyak	ng	dibdib.	

 “Swerte mo ‘day, nako, kung ako sayo wag mo na pawalan yan, 
lakas ng kita mo kay Roger ba ‘yon?” sagot ni Morena 2, na nakaput-
ing	tube	naman.	Tumango-tango	si	Morena	1.	

	 “Para,	manong!”	sigaw	ng	lider.	Nagmadaling	bumaba	ang	tatlo,	
at	nadulas	pa	ang	isa	(ay	puke!)	at	katatapos	lang	ng	ulan.	Maputik	
at	maanggo	ang	kalsada.	May	bad	breath	na	naman	ang	siyudad.	

	 Naaamoy	pa	rin	ni	Nes	ang	naghalong	mga	pabango	ng	tatlo.	
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Nangibabaw	ang	amoy	nila	kahit	amoy	pusali	ang	siyudad	sa	mga	
oras na ‘yon. Napakagat ang lalaki sa labi. Hindi na niya kayang 
magpigil	pa.	Kinambyo	niya	ng	primera	ang	lumang	jeep	na	minana	
pa	niya	sa	tatay	niyang	si	Pedring	(sumalangit	nawa	ang	kaniyang	
kaluluwa)	at	nag-maneobra.	

	 Lumusot	ang	uugod-ugod	na	jeep	sa	intersection,	kahit	bawal	
mag-u	turn	doon.	Kumambyo	siya	muli	ng	segunda,	tersera	at	bi-
naon	nang	maigi	ang	paa	sa	pedal	ng	gas.	Umatungal	ang	makina	ng	
jeep	sa	biglang	pagbilis.	

	 Tama	na	ang	matamlay	na	pasada.	Kailangan	na	niyang	makauwi	
at	 maliligo	 pa	 siya.	 Ngayong	 gabi,	 ipapahinga	 niya	 ang	 kaniyang	
pangkabuhayan at gagamitin ang sosyal na ‘big bike’ ng kumpare 
niyang si Estong. Honda Fireblade 1000 cc ‘yon, puwedeng puwede 
kahit	saan,	kahit	sa	NLEX.	

	 Puwedeng	 puwede	 rin	 na	 pansakay	 sa	 isang	 chick!	 O	 chicks!	
(Magyakap na lamang sila sa likod, puwede naman ‘di ba?)

	 Ginarahe	ni	Nes	ang	 jeep	at	naligo.	Pagbukas	niya	ng	bahay,	
madilim.	Naputulan	pa	yata	sila	ng	kuryente.	O	may	sumabog	na	
fuse.	Nangapa	nang	kaunti	si	Nes	patungo	sa	kusina	para	makapag-
sindi	ng	kandila.

	 “Bari-bari	apo...”	bumulong	si	Nes	sa	dilim,	kahit	alam	niyang	
wala	 namang	 mga	 nuno	 sa	 bahay	 nila.	 Pero	 iba	 kasi	 ang	 dating	
kapag	brownout.	Kahit	ang	may-edad	na,	naglalaro	pa	rin	ang	isip	
kapag	madilim.	Kung	ano-ano	ang	naiisip.	Kung	ano-ano	ang	aka-
lang	naririnig,	naaamoy,	nakikita	sa	pusikit	na	ilaw	ng	kandila.	

	 Sa	kuwarto	nilang	mag-asawa,	hinanap	ni	Nes	ang	lumang	sa-
patos	na	pinagtataguan	niya	ng	pera.	Sinipat	niya	ang	kumpol	ng	
kuwarta	at	nagbilang.	Sapat	kung	sapat.	Mahigit	1,500	ang	naipon	
niya.	 Mag-isa	 lang	 naman	 siyang	 pupunta	 sa	 Amaya.	 Puwedeng-
puwede na ‘to! 

	 Amaya,	pasado	alas-dose	ng	gabi.	Katatapos	pa	lang	ng	happy	
hour	(10	PM	-	12	AM,	FREE	MANI!),	kaya	mas	mahal	nang	kaunti	
ang	beer.	Sinalubong	si	Nes	ng	isang	bouncer	sa	harap	ng	KTV,	at	
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kulang	na	lang	ay	buhatin	siya	paupo	sa	isang	puwesto	sa	tapat	ng	
entablado.	Sinlaki	yata	ng	binti	ni	Nes	ang	leeg	ng	bouncer,	at	puno	
ng	tato	ng	mga	tinik	at	ahas.	

	 Napahawak	si	Nes	sa	sariling	leeg	habang	tinatanong	siya	ng	
bouncer	kung	ilang	timba	daw	ba	ng	San	Mig	ang	kaya	niya	sa	gabing	
‘yon. “I-isa lang. Isang bote na muna.” 

	 Nalukot	bahagya	ang	mukha	ng	bouncer	sa	narinig.	Tumawag	
ang	bouncer	(na	si	Bruno)	ng	mga	babae	mula	sa	kanilang	pahinga-
han	sa	gilid	ng	KTV.	Lumapit	ang	tatlo.	Madilim	ang	KTV,	at	ang	
tanging	 maliwanag	 lang	 ay	 ang	 entablado	 kung	 saan	 may	 nagsa-
sayaw	na	bebot	na	nakapulang	panty	at	bra.	

 ‘Di man tugma ang sayaw sa tugtog, at parehong kaliwa ang 
paa,	malakas	pa	rin	ang	palakpakan	ng	mga	parokyano	sa	star	danc-
er,	lalo	na	nang	tanggalin	ng	star	dancer	(na	si	Gracie	Mae)	ang	kan-
yang	 pantaas.	 Paglaglag	 ng	 bra	 ay	 mabilis	 na	 tinago	 ng	 babae	 sa	
isang	braso	ang	malulusog	na	dibdib,	at	gumiling	muli	sa	mapanuk-
song	Careless	Whisper	ni	George	Michael.	

	 Gusto	sanang	itanong	ni	Nes	kung	magkano	pag	tineybol	niya	
ang	star	dancer	ng	Amaya,	pero	napailing	siya	bago	pa	man	luma-
bas	ang	 tanong	 sa	kaniyang	bibig.	Mahigit	 sa	1,500	 lang	ang	dala	
niya.	Siguradong	masusunog	ang	pera	niya	kung	susubukin	niyang	
iteybol	man	lang	ang	star	dancer	(na	si	Gracie	Mae).	

	 Tiningnan	 ni	 Nes	 ang	 tatlong	 babaeng	 nagpapateybol.	 Mga	
nene,	halatang	napadpad	lang	sa	Maynila	para	magtrabaho.	Naka-
simangot	ang	dalawa.	Pinili	ni	Nes	ang	pangatlo	na	mukhang	hindi	
naman nandidiri gaano sa kanya. Umorder siya ng lady’s drink at 
agarang	nilapat	ang	kamay	sa	hita	ng	dalaga.	

 “Anong pangalan mo ‘ne?”

	 “Charisse	po.	Charise	Pempemo.”

“Ang	ganda	naman	ng	pangalan	mo.”

“O-order	po	ba	kayo	ng	sisig?	O	kahit	mani	man	lang?”
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	 Napaisip	 si	 Nes.	 Oo	 nga	 pala.	 May	 tip	 ang	 mga	 bebot	 kapag	
umorder	ang	kostomer	ng	pulutan.	 Isang	beer	 lang	ang	hawak	ni	
Nes.	Nakatingin	ang	bebot	na	hindi	si	Gracie	Mae	kay	Nes,	at	umaa-
sang	iibsan	niya	ang	kakulangan	ng	tips	ngayong	gabi.	

	 “G-Gusto	ko	sanang	makilala	ka	nang	mas	mabuti.”	Ang	pangit	
ng	sinabi	ko,	sigaw	ni	Nes	sa	utak	niya.	Ang	baduy.	Parang	hindi	
pro.	Gasgas	na	gasgas	na	yata	ako,	iyak	pa	ni	Nes	sa	isip	niya.	

	 “VIP	 room	 sir?	 Sa	 taas	 po.”	 Tinuro	 ng	 babaeng	 hindi	 si	 Gra-
cie	Mae	ang	isang	pinto	sa	di	kalayuan,	na	may	takip	na	kurtinang	
green.	

	 “Oo!	Oo,	doon	nga.”	

***

	 Ito	na	ang	pinakahihintay	ni	Nes.	 Ito	na	 talaga.	Makakatikim	
na	rin	siya	ng...	Kahit	hindi	donselya,	basta	chicks.	Inamoy-amoy	ni	
Nes	ang	sarili,	at	sinugurong	hindi	siya	amoy	diesel	o	grasa.	Sabi	ng	
iba’y nanunuot daw kasi ang amoy ng kalsada sa balat, kahit maligo. 
Kaya	naman	si	Nes,	naligo	siya	kanina	ng	isang	botelyang	pabango	
na	nabili	niya	sa	7-11.	Kulay	asul	na	botelya,	de-spray.	Pati	butas	ng	
tenga	inisipreyan	niya	-	para	sure!

	 Nakangiti	ang	dalaga	sa	kanya.	Nakalantad	na	ang	malambot	
at	murang	katawan	nito.	Hinagod	ng	tingin	ni	Nes	ang	katawan	ng	
batang	 babae.	 Tamang	 puti,	 malaman	 ang	 hita.	 Korteng	 almonds	
ang	mga	mata.	Malusog	ang	hinaharap.	Mamula-mula.	Hinubad	ni	
Nes	ang	kanyang	sando	at	kinalas	ang	sinturong	bago	na	may	bungo	
pa	sa	harap.	Bungo,	na	sagisag	ng	kanyang	pagkalalaki.	At	ang	kan-
yang pagkalalaki’y haharurot ngayong gabi, at sasakop sa mamasa-
masang	lupain!	

	 Naupo	si	Nes	sa	kama	at	niyapos	ang	dalaga.	Hindi	ito	nagrekla-
mo	at	nagpayakap	sa	matandang	drayber.	Pumikit	ito	at	naghintay.	

	 At	naghintay.	

	 At...	naghintay.	
PULSO | pahina 21



	 Hanggang	sa	hindi	na	nakapagtiis	ang	babae,	at	minulat	niya	
ang	kanyang	mga	mata.	

	 Nasa	banyo	si	Nes,	at	nagagalit.	May	kausap.	

	 “Putangina	mo	ka,	ngayon	ka	pa	nagkaganyan?!	Hoy!	Tumayo	
ka!	Tayo!	Gago	ka!	Tayo!”	

 Maya-maya pa’y humagulgol na si Nes sa loob ng banyo. 

	 “Sayang	ang	ibabayad	ko!”

	 Dahan-dahang	 bumaba	 ang	 babaeng	 hindi	 si	 Gracie	 Mae	 sa	
kama	at	tinawag	ang	bouncer	mula	sa	pinto,	para	hindi	sila	matak-
buhan	ni	Nes.
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ANG PABASA
DAGLI | marius carlos, jr. 

	 Tuwing	sumasapit	ang	semana	santa,	abala	si	aling	Paz	sa	pag-
iikot	sa	mga	suking	subdivision	at	barangay	hall	sa	kanilang	bayan,	
at sa mga panahong ito’y kailangang-kailangan ang kaniyang serbi-
syo.

	 Lunes	ng	umaga	pa	lang	ay	nakaupo	na	si	Paz	sa	temporary-
ong	silong	sa	kanilang	barangay	na	gawa	sa	mga	dahon	ng	nipa	at	
kawayan.	Bitbit	ang	kaniyang	lumang	kopya	ng	Pasyon	ni	Gaspar	
Aquino de Belen, kinukulayan niya ang hangin ng iba’t ibang hinag-
pis	at	paghihirap	ni	Hesus.	

	 Tuwing	siya	ang	mambabasa,	 talaga	namang	napapatigil	 ang	
mga	dumadaan	at	pinagbubuti	niya	ang	pag-arte	habang	nagbabasa.	
‘Di tulad ng ibang mambabasa na walang ritmo o tiyempo, sinisikap 
ni	Paz	na	gawing	musikal	ang	kaniyang	pagbabasa,	kahit	madalas	
ay	hindi	naman	talaga	nakikinig	ang	mga	tao	sa	paligid.	Bahala	na	
ang	Dios	sa	mga	tampalasang	ito,	na	ayaw	makinig	sa	mga	paghihi-
rap	at	sakripisyo	ng	Panginoong	Hesus.	

	 Miyerkules	ng	gabi,	nakatanggap	si	Paz	ng	isang	text	mula	sa	
isang	di-kilalang	numero.	Hindi	naman	siya	nabahala	at	maraming	
nagpapasa-pasa	ng	numero	niya	tuwing	semana	santa,	at	madalas	
ay mabilis sumuko sa pagbabasa ang mga ‘di sanay magbasa ng 
pinakamamahal	na	Pasyon.	

“pwd pu b kau sa brgy. tres dolorosa? magdamag pu.”

“CGE 500.MAY MRYENDA SNA.”

“may pondo pu hom-oner ge pu. txt nlng pu pag nsa bukana na keu.”

“CGE”

	 Napangiti	ang	matanda	at	nagkuwenta	sa	isip.	Siksik,	liglig	at	
nag-uumapaw	ang	semana	santa,	lalo	na	sa	tulad	niyang	may	angk-
ing	talento	sa	pagbasa	sa	mga	banal	na	salita	ng	kuwento	ng	Pangi-
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noong	Hesus.	

	 Nag-antanda	siya	at	pinagpag	ang	lumang	paldang	itim.	Hini-
po	 ang	 krus	 sa	 dibdib,	 na	 bigay	 pa	 ng	 kanyang	 inang	 Pasyonista	
rin.	Tinaas	ang	salamin	upang	punasan	ang	nagluluhang	mata,	at	
2-3	oras	lang	tulog	tuwing	semana	santa.	Isang	linggong	sakripisyo,	
pero malayo sa lugi - at masasabi niyang banal na trabaho ito, na ‘di 
kaya	ng	mga	kabataang	lulong	sa	bisyo	at	kamunduhan.	

	 Nag-text	muli	ang	numero	at	 sinabing	mga	gawing	alas-dose	
na siya pumunta. Nagtaka ang matanda, at ‘di dapat napapatid ang 
pagbabasa ng Pasyon. Naisip niya, siguro’y may nagbabasa pa sa 
mga oras na ito’t siya ang panghalili. Ginamit niya ang oras para 
magpahinga.	 Balak	 niyang	 magpasikat	 sa	 pupuntahan	 nang	 mag-
marka	sa	kapitan	at	mga	amuyong	nito.	Para	sa	susunod,	siya	na	ang	
makakakuha	ng	mas	malaking	hiwa	ng	araw.	

 Pasado alas-onse ng gabi’y sumakay na siya ng jeep papunta 
sa	Barangay	Tres	Dolorosa.	Mayroon	siyang	kumareng	lumipat	dito	
kamakailan lamang, pero hindi na nag-tetext. Siguro’y abala, naisip 
ni	 Paz.	 Abala	 sa	 bagong	 asawa.	 Napahagikgik	 ito	 sa	 naisip,	 dahil	
ang kumare’y may bagong kinakasamang mas bata ng 20 taon sa 
kaniya.	

	 “Ang	kerengkeng,	kakerengkeng	talaga.”	Busog	sa	kilig	at	tawa	
ang	matanda	pagbaba	niya	sa	bukana	ng	Tres	Dolorosa.	Sumakay	
siya	muli	ng	tricycle	papasok	sa	loob.	Sinabi	niya,	dalhin	mo	ako	sa	
pabasa at ako’ng magbabasa ngayong gabi. Tumango ang drayber at 
tinadyakan	ang	motor.	Mabagal	silang	pumasok	papaloob	ng	Tres	
Dolorosa.	

	 Madilim	ang	daan,	tulad	ng	inaasahan.	Ngunit	ang	hindi	ina-
asahan	ni	Paz,	ay	ang	labis	na	dilim	ng	lugar	kung	saan	ginaganap	
ang	pabasa.	Sa	halip	na	modernong	bumbilya	ang	gamit,	mga	dilaw	
na	kandila	ang	nakakalat	sa	paligid.	Mukha	tuloy	eksena	sa	baryo	
noong	araw,	noong	kabataan	niya.	Gasera	at	kandila,	tuwing	bagyo	
at	 unos.	 Sinalubong	 siya	 ng	 isang	 batang	 lalaki	 na	 maputla.	 Nag-
pakilala	ito	bilang	si	Dos.	

 “’Nay ako si Dos. Ako nagtext po.” 
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	 “Kaawaan	ka	ng	Dios,	Dos.”	Hinipo	pa	ni	Paz	ang	ulo	ni	Dos	
bilang	tanda	ng	pagbabasbas	sa	batang	lalaki.	

	 Tila	natuwa	ang	bata	at	hinawakan	si	Paz	sa	braso	upang	dalhin	
sa	upuan.	Nagulat	si	Paz	sa	taglay	na	lakas	ng	bata.	Parang	inipit	ng	
gulong	ang	kaniyang	braso.	sa	gulat,	hindi	na	nagawang	magalit	ng	
matanda.	

	 Naupo	si	Paz	at	tumingin	sa	paligid.	Bukod	sa	manipis	na	silong	
na	gawa	sa	nipa	at	ang	maliit	na	mesa,	walang	ibang	tao	sa	paligid.	
Walang	ilaw	na	elektrikal,	puro	kandila	lamang.	Kakaiba	talaga.	Sa	
dami	ng	napuntahan	nang	pabasa	ng	matanda,	ngayon	lang	siya	na-
karanas	ng	ganitong	sitwasyon	kung	saan	hindi	niya	halos	mabasa	
ang	maliliit	na	letra	sa	kaniyang	lumang	kopya	ng	Pasyon.	

 “’Nay, heto po ang gagamitin ninyo.” May inabot si Dos na li-
bro,	isang	kopya	rin	ng	Pasyon.	Iba	ang	pabalat,	pero	nakita	naman	
kaagad ni Paz na Pasyon ito, siguro’y mas mahal na bersyon. Hindi 
na	siya	nagreklamo	at	maputi	ang	papel	at	mas	malaki	ang	impren-
ta,	kaya	mas	madaling	basahin	sa	pusikit	na	dilaw	na	ilaw	ng	mga	
kandila.	

	 Nagsimula	si	Paz	saktong	alas-dose	ng	gabi.	Naupo	si	Dos	sa	
tabi	 niya	 at	 tahimik	 na	 nakinig.	 Hinintay	 ni	 Paz	 na	 kunin	 ni	 Dos	
ang	kaniyang	selpon	para	mag-Peysbuk,	tulad	ng	kaniyang	apong	
si	Anna,	pero	tahimik	itong	nakinig	sa	bawat	salita	ng	Pasyon.	Nag-
simula	nang	magduda	ang	matanda.	

 “Ano pa’t ang balang bagay, na di nating natitignan dapat sam-
palatayaan,	 na	 ang	 isang	 Dios	 lamang	 ang	 may	 gawa	 at	 may	 lal-
ang.”	

	 Gumuhit	ang	matinis	na	boses	ni	Paz	sa	gabi.	Naramdaman	ni-
yang nabuhay ang paligid, at pakiramdam din niya’y napaliligiran 
siya	ng	napakaraming	taong	sabay-sabay	na	ngumingiti	at	nagbu-
bulungan,	nagdidiwang	sa	kaniyang	pagdating.	

	 Napatigil	 ang	 matanda	 at	 pinunasan	 ang	 salamin,	 kasunod	
nama’y mata at ilong. Wala. Walang tao sa paligid, bukod kay Dos 
na	nakatingin	lamang	sa	kanya.	Nagpatuloy	siya.
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	 “Ang	pangingimbulo	ng	dimonyo	sa	mag-asawang	ama	nating	
si	Adan	at	Eba.”	

	 Nakaramdam	 ng	 matinding	 init	 ang	 mambabasa	 ng	 Pasyon.	
Nagsimula	ang	init	mula	sa	likod	ng	kaniyang	ulo,	at	dahan-dahan	
itong	kumalat	patungo	sa	kaniyang	batok,	tenga,	pisngi	at	mata.	

	 Namula	 bigla	 ang	 paligid,	 ngunit	 pinilit	 niyang	 magpatuloy.	
Hindi	na	namalayan	ng	matanda	ang	paglipas	ng	oras.	Tatlong	oras	
na	siyang	nakaupo	sa	may	mikropono,	at	alas-tres	na	ng	madaling	
araw.	Nagsimula	nang	magmanhid	ang	kaniyang	ulo	at	dila,	at	pa-
kiramdam niya’y nag-iiba na ang teksto sa kaniyang Pasyon. 

	 “Kaluwalhatian	ang	dala	ng	tunay	na	tagapagligtas	mula	kay	
Hesus,	na	traydor	ng	Sanlibutan.”	

	 Nagsasayaw	ang	paningin	ni	Paz,	at	sa	kaniyang	pagkahibang	
ay	naisip	niyang	napaliligiran	siya	ng	mga	taong	puro	putik	ang	ka-
tawan.	Humalo	sa	hangin	ang	lansa	ng	dugong	binubuhos	pagkata-
pos	magkatay	ng	kambing	o	baboy.	

	 Tanging	ang	mga	mata	lamang	ng	mga	nakapaligid	ang	nana-
tiling	malinaw	sa	paningin	ni	Paz.	At	sa	huling	sandali,	sinubukan	
niyang	tumawag	ng	tulong	sa	Dios	bago	tuluyang	biyakin	ang	tiyan	
niya’t leeg ng mga sumasambang nag-aalay sa panginoong humi-
hingi	ng	dugo	at	laman	kapalit	ng	mga	dasal	at	hiling.	

 Ito ang kanilang panata. At ang panata’y ‘di binabalewala.
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ASSET
DAGLI | marius carlos, jr. 

	 Isang	bagay	lang	ang	kailangan	makamit	ni	Jim	ngayong	gabi.	
Ang	matapos	na	ang	trabaho	niya.	Tulad	ng	ginagawa	niya	araw-
araw	mula	pa	noong	Hunyo,	pumasok	siya	sa	bulok	na	warehouse	
sa	kanto	ng	Estrella	at	Buenviaje.	

	 Dating	pagawaan	ng	sapatos,	nalugi,	 inabandona	na	ng	may-
ari	at	wala	nang	kapital.	Dati	siyang	natutulog	sa	warehouse	na	ito	
at	walang	permanenteng	trabaho.	Minsan	kargador,	minsang	dish-
washer.	Madalas	walang	kuwarta.	Dito	siya	unang	nakilala	ni	Bong,	
ang	 kaniyang	 bosing	 na	 tinuturing	 na	 heneral	 ng	 mga	 small	 time	
dealer	at	pusher	 sa	 isang	sektor	ng	Kamaynilaan.	 Inalok	 siya	dati	
kung	gusto	niya	ng	madaliang	pera.	

	 Madali	lang	naman	daw	ang	gagawin	-	may	dadalhin	lang	si-
yang	maliit	na	pouch	sa	isang	bahay	sa	Times	Street.	Kumita	siya	ng	
300 sa araw na ‘yon, para sa isang oras na trabaho. Nasundan pa ito 
ng dalawa, tatlo, hanggang sa ‘di na mabilang ang mga pagawa ni 
Bong.	

	 Sa	loob	ng	warehouse,	dumiretso	si	Jim	sa	malmal	ng	mga	mono-
bloc	na	upuan	at	isang	lumang	mesang	kininis	na	ng	panahon.	May	
isang	bumbilyang	nakabitin	mula	sa	kisameng	naaagnas	na	sa	pa-
glaklak	ng	ulan	sa	loob	ng	maraming	taon.	

	 Gusto	sana	niyang	hindi	na	magtrabaho	ngayong	gabi,	pero	hin-
di daw puwede. ‘Di maganda ang kaniyang pangitain. Pero ‘di rin 
puwedeng idahilan ‘yun, pagtatawanan lang siya malamang ng boss 
niya’t baka pagdudahan pa. Kailangan rin naman niya ang dagdag 
na	pera.	Sinabi	na	lang	niya	sa	kaniyang	sarili:	sa	wakas,	makauuwi	
na	siya	ng	Bataan!	Para	makasama	si	Pauline!	Kayganda	ni	Pauline.	
Dilag na ‘di mo makalilimutan. Dilag ng iyong mga panaginip. Di-
lag	ng	iyong...	

	 Naputol	ang	pagpapantasiya	ni	Jim	nang	dumating	si	Bong.	Ang	
napag-usapan ngayong gabi, dalawampu’t dalawang sachet. Malak-
ing	order	mula	sa	rave	scene	sa	Makati.	
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	 May	edad	na	si	Bong,	payat,at	parating	nagmamantika	ang	noo	
at	 mga	 pisngi.	 Hapis	 ang	 katawan	 ni	 Bong,	 parang	 punongkahoy	
na	kinapos	sa	tubig	at	sustansya,	pero	pinilit	pa	ring	magpahaba	ng	
katawan	at	inaabot	pilit	ang	araw.	Ang	tanging	malaki	kay	Bong	ay	
ang	namimilog	niyang	tiyan	na	sintigas	naman	ng	adobe.	Ganoon	
daw	talaga	kapag	nakikipaghalikan	ka	sa	pulang	kabayo	gabi-gabi.	
Manilaw-nilaw	na	rin	ang	mga	mata	nito,	tanda	ng	mahabang	pana-
hong pakikipagtalik sa iba’t ibang espirito. 

	 Napangiti	si	Bong	nang	makita	si	Jim.	Paborito	at	pinakapinag-
kakatiwalaan	niyang	runner	si	Jim,	kahit	kalahating	taon	pa	lang	ang	
binata	sa	eksena.	Masunurin	at	maingat	na	runner.	Walang	gusot.	
Walang	tanung-tanong.	Di	nanggugulang.	Yan	ang	gusto	ni	Bong,	
at	ng	amo	niyang	si	Lucie	Tan,	isang	malaking	suplayer	na	tsinay.	
Hindi	pa	nakikita	ni	Bong	si	Lucie	Tan.	Ni	hindi	niya	alam	kung	ito	
talaga	pangalan	ng	amo	niya.	Puro	text	at	tawag	sa	selpon	lang	ang	
alam.	Pero	linggo-linggo	siya	sumasahod	at	maraming	bonus,	kaya	
wala	na	rin	siyang	pakialam	kung	elyen	ba	o	tao	o	asong	nagsasalita	
lang	si	Lucie	Tan.	Basta	ang	mahalaga,	sumasahod	siya.	Tapos!	

 Mamasa-masa ang kamay ni Jim sa gabing ‘yon. Dala siguro 
ng	init	ng	panahon	at	magulong	isip.	Basa	na	rin	ang	kili-kili	niya,	
at	 nagmantsa	 na	 ito	 sa	 kaniyang	 kamisong	 may	 imprentang	 SU-
PREME,	na	nabili	niya	sa	bangketa	kamakailan	lang.	Sa	ilalim	ng	ka-
misong	SUPREME	ay	may	dalawa	pang	kamison	-	isang	pula,	isang	
puti.	Kailangan	handa	sa	anumang	pangyayari.	At	sa	trabahong	ito,	
maraming	puwedeng	mangyaring	masama.	

	 “Jim	beybe!	Nakakamiss	ka!”	bungad	ni	Bong	sa	alagang	runner.	
Alas-onse	pa	lang	ng	gabi	kaya	ganado	pa	si	Bong	makipag-utuan	
sa	dakilang	runner.	Nag-aya	itong	uminom.	Agad	na	tumanggi	ang	
runner.	

 “May sakit nanay ko, ‘ta. Baka umuwi muna ako samin pag-
katapos	ngayong	gabi.”	Napakunot	ng	noo	si	Bong.	Kapag	ganito	
na	ang	linyahan,	madalas	ay	nagsasawa	na	o	natatakot	na	sa	trabaho	
ang	runner.	Kailangan	hindi	mawala	si	Jim.	Mahirap	maghanap	ng	
bagong	tinyente.	Madalas	ang	mga	baguhan,	madaling	magkamali,	
kailangan	pang	burahin.	Yung	iba	naman,	mabilis	matukso,	sinusu-
bukan	mag-double-deal.	Nagiging	double-dead	tuloy	sila.	
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 “Jim alam mo namang sagot kita ‘pre, di ba? Sagot kita! Apir 
tayo!”	Naiwan	sa	ere	ang	butuhang	kamay	ni	Bong,	at	hindi	sinalu-
bong	ng	apir	ni	Jim	ang	kaniyang	kamay.	

	 “Talaga	bang	kailangan	mo	nang	umalis,	Jim?”	malungkot	na	
tanong	ni	Bong.	Malas	 ito.	Malas.	Maghahanap	na	naman	siya	ng	
matinong	runner	na	magpapasa	sa	iba	pang	mga	small	time	na	deal-
er	at	mga	hebigats	na	kostomer.	

	 “Oo	boss.	Kailangan,	e.	Subukan	ko	na	lang	bumalik.	Siguro	sa	
isang	buwan.	Si	nanay	kasi.”	Nakatunganga	si	Jim	sa	lumang	mesa	
kung	saan	sila	madalas	magpalitan	ng	pera	at	kalakal	ng	kaniyang	
boss.	May	linya	ng	langgam	na	sinasaid	ang	mga	natuyong	serbesa	
sa	kahoy.	Tiniris	ni	Jim	ang	isang	langgam	na	napahiwalay	sa	linya.	

	 Napabuntong-hininga	 si	 Bong	 at	 binuksan	 ang	 backpack	 na	
dala.	Nagbilang	siya	ng	mga	sachet	ng	shabu.	Pagkatapos	magbi-
lang,	binalot	niya	ng	malinaw	na	plastik	ang	mga	sachet	nang	masi-
nop,	bago	inilagay	sa	isang	itim	na	pouch	na	may	zipper.

	 May	tumawag	sa	cellphone	ni	Jim,	pero	naka-vibrate	ito	kaya	
hindi	napansin	ni	Bong.

	 Napatingin	si	Jim	sa	malayong	bahagi	ng	madilim	na	warehouse,	
kung	saan	may	mapanghing	sulok	na	ginagawa	nilang	kasilyas	tu-
wing	may	inuman.	

	 “Ta,	iihi	lang	ako.	Nababalisawsaw	yata	ako.”	sabi	ni	Jim.

	 Hindi	tumango	si	Bong.	Nagku-kuwenta	ito	sa	isip,	kung	mag-
kano	ang	kokolektahin	ngayong	gabi.	Naghintay	bahagya	si	Jim	bago	
ito	tumayo.	Wala	pa	ring	sagot	si	Bong.	

 Panalangin ni Jim, sana’y hindi naririnig ni Bong ang kani-
yang	kumakabog	na	dibdib.	Naduwal	ang	binata	nang	makarating	
sa	nabubulok	na	sulok.	Kumaripas	palayo	ang	isang	dambuhalang	
daga	na	singhaba	ng	braso	ni	Jim.	

	 Nanlimahid	na	ang	sulok	na	ito	kakapaligo	ng	di	na	mabilang	na	
litro	ng	ihi	ng	mga	manginginom	na	may	mga	tama	na	ang	mga	bato	
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at	atay.	Tuwing	umiihi	si	Jim	dito,	nararamdaman	niyang	umuurong	
hindi	lang	ang	kaniyang	tutoy	ngunit	pati	na	ang	kaniyang	sikmura.	
Uurong	para	bumaligtad.	O	bumaligtad	na	kaya	pakiramdam	niya	
umuurong	na.	Alin	man	sa	dalawa.	Basta	mahirap	umihi	kapag	lan-
sang-tao	ang	kalaban.	

	 Limang	metro	ang	layo	ng	sulok	na	ito	mula	sa	isang	pintong	
binuksan	niya	kagabi.	Tinapon	niya	sa	estero	ang	kandadong	ilang	
ulit	niyang	hinampas	ng	pait	at	martilyo	para	ngumanga.	

 ‘’RAID! RAID ‘TO!” 

	 Sumabog	pabukas	ang	pinto	at	dumagsa	sa	loob	ang	mga	pulis	
na	de-riple	at	de-pistol.	Bahagya	 lang	ang	pagkagulat	ni	 Jim.	Dali	
niyang	tinaas	ang	salawal	at	lumuhod	sa	semento,	sabay	patong	ng	
mga	kamay	sa	ulo.	Dapat	daw	ganito	 itsura	niya	 sa	araw	ng	 raid	
para	di	siya	ratratin	ng	mga	parak.

	 Pinanood	niya	ang	eksena.	Parang	pinabagal	ang	oras	para	sa	
kanya.	Sa	wakas,	tapos	na	ang	trabaho	niya.	

	 Nakaramdam	ng	kaluwagan	sa	dibdib	si	Jim,	at	nahihirapan	na	
rin	siya	bilang	runner	at	asset	ng	mga	pulis.	Malaki	ang	kinita	niya	
bilang	 double-agent.	 Hindi	 naman	 siya	 magarbong	 tao.	 Kaunting	
chongki,	kaunting	rugby,	okey	na.	Marami	siyang	ipon.	Makauuwi	
na	talaga	siya.	Sinundan	ng	mga	mata	niya	ang	linya	ng	mga	pulis	
na	dumaragsa	papaloob	ng	warehouse.	Narinig	niya	ang	putukan.	
Nakita	niya	si	Bong,	na	nanlalaki	ang	mga	mata	habang	tumatang-
gap	ng	di	mabilang	na	bala	sa	katawan.	

	 May	isang	matabang	pulis	na	bumaling	ng	direksyon	mula	sa	
hanay	at	humarap	kay	Jim.	Ngingitian	sana	ni	Jim	si	SPO3	Elpidio	
Dacer,	pero	nanaig	ang	pagkagulat	nang	pagbabarilin	siya	sa	mukha	
ng	parak.
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ANG KAPILYA SA ESKINITA
DAGLI | marius carlos, jr. 

	 Dalawang	bagay	lamang	ang	parating	nasa	isip	ni	Cesar,	edad	
disiotso.	

	 Una:	kailangang	makadiskarte	bago	umuwi.	

	 Ikalawa:	hindi	maaaring	hindi	makadiskarte.	

	 Ang	hindi	nakakadiskarte,	mahina	ang	ulo	at	mahina	ang	dib-
dib.	Kulang	ka	sa	lakas	ng	loob	kaya	ka	magugutom.	

	 Ang	mga	batas	ng	 lansangan	ay	simple	 lamang:	mahalin	ang	
mga	kapatid	na	parang	pamilya,	walang	patusan	ng	asawa	o	syota,	
at	higit	sa	lahat,	huwag	mong	kukunin	ang	nakuha	na	ng	kapatid	
mo.	

	 Ginamit	ni	Cesar	ang	huling	lakas	na	natitira	sa	mga	binti	upang	
umabot	sa	mabibigat	na	pintuan	ng	kapilya.	

	 “Padre,	Padre,	buksan	mo	ang	pinto!”	

***

	 Dalawang	araw	na	rin	mula	nang	may	makausap	si	Cesar	na	
mga	reporter	mula	sa	isang	istasyon	ng	telebisyon.	

	 Naka	dalawandaang	piso	rin	siya	sa	ilang	oras	ng	magaan	na	
trabaho.	Tumambay	lang	naman	siya	sa	junk	shop	ni	Mang	Tokang	
at	nagbuhat	ng	maruruming	bakal.	Si	Mang	Tokang	naman,	natuwa	
at	 makikita	 ang	 kanyang	 bulok	 na	 shop	 sa	 telebisyon.	 Ang	 habol	
lang	ni	Cesar,	makuha	ang	pinangakong	dalawandaang	piso.	

	 Nanibago	si	Cesar	sa	inabot	ng	babaeng	maputi	sa	kanya:	dala-
wang	ube!	Sanay	kasi	siya	sa	barya-barya,	bente-bente.	Kung	may	
ilang	 singkwenta	 ka	 sa	 bulsa,	 magara	 na	 –	 makaka-Red	 Horse	 na	
kasama	ang	tropa.	Pag	wala,	e	di	wala.	Tiis	sa	bote	ng	mineral	na	
may	straw.	Singhutin	maigi	bente	pesos	na	rugby	maghapon	para	

PULSO | pahina 31



hindi	 na	 tablan	 ng	 gutom.	 Mahal	 ang	 pagkain.	 Mura	 ang	 rugby.	
Dapat	praktikal	para	may	maiuwi	pa.	Hindi	pwedeng	ubos-yaman	
sa	lansangan.

	 Gawing	alas-diyes	ng	gabi	umuuwi	si	Cesar	sa	Kalye	Tamban,	
kung	saan	siya	pinalaki	ng	kanyang	ina	at	ang	kinilala	niyang	ama.	
Kwento	ng	kanyang	nanay,	namatay	daw	sa	tuberkulosis	ang	kan-
yang	amang	si	Dick.	Ang	kwento	naman	ng	mga	kapitbahay,	hindi	
daw	 sigurado	 ang	 kanya	 nanay	 kung	 sino	 ang	 kanyang	 tunay	 na	
ama	kaya	hindi	na	lang	ito	naghabol	nang	mamilog	na	ang	tiyan.	

	 Noong	bata-bata	pa	si	Cesar,	umiiyak	ito	palagi	kapag	tinutuk-
song	bastardo	siyang	anak	ng	kung	sinong	“napadaan”	lang	sa	Kalye	
Tamban.	Ngunit	ngayon,	manhid	na	siya	–	tulad	ng	pagkamanhid	
niya	sa	napakarami	pang	bagay	sa	mundo,	tulad	ng	hindi	niya	pag-
aaral,	hindi	pagkain	ng	wasto	at	sa	oras,	at	iba	pa.	

	 Tinulak	ni	Cesar	ang	yerong	pintuan	ng	lumang	dampa	at	tu-
mambad sa kaniya ang nakalupaging figura ng ina sa sahig. Hina-
god	ni	Cesar	ang	buhok	na	manilaw-nilaw	at	kinamot	bahagya	ang	
butuhang	ilong.	Bahagya	niyang	pinatalim	ang	mata	upang	masipat	
mabuti	ang	mukha	ng	tumatangis	na	ina.	

	 Napakagat	ito	ng	labi	at	naaawa	ito	sa	ina	tuwing	inaabutang	
ganito	ang	kalagayan.	Ngunit	ano	nga	ba	ang	magagawa	niya?	Ha-
mak	na	anak	lamang	siya.	Wala	naman	siyang	pwedeng	gawin	sa	
usaping	mag-asawa.	

	 “Nay.	Nay.”	Marahang	lumapit	si	Cesar	at	maingat	na	sinipat	
muli	ang	paligid.	Baka	nakaupo	lang	kung	saan	si	Temyong,	ang	kan-
yang	tinuring	na	ama.	Baka	hindi	maganda	ang	timpla	ng	timang,	
mapapaaway	pa	siya.	

	 “Kinuha	na	naman	niya	anak.	Kinuha	na	naman	ng	ama	mo!”	

	 Sa	dalas	gawin	ni	Temyong	ang	bagay	na	ito,	naging	manhid	na	
rin si Cesar tuwing inaagaw ng lalaking ‘yon ang kita ng kanyang 
ina sa iba’t ibang raket. 

	 Nilubog	 ni	 Cesar	 ang	 kanang	 kamay	 sa	 bulsa	 at	 isinayaw	 na	
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parang	uod	ang	mga	daliri.	Ibibigay	ba	niya?	Pwede	namang	hindi.	
Pero	wala	silang	isasaing.	Gustong	magwala	ni	Cesar	pero	alam	ni-
yang	hindi	naman	nakakabusog	ang	pagwawala.	Mapapagod	lang	
siya.	

	 Inabot	niya	ang	pinakaiingatang	mga	“ube”	sa	 ina.	Dalawan-
daang	piso.	Ipambibili	na	sana	niya	ng	selpon	para	makateks	na	niya	
si	Baby	Girl	Silva	–	ang	pinakamalambing	na	GRO	sa	Kalye	Tamban.	
Disiotso	na	si	Cesar.	Mamang	mama	na	siya.	Kailangan	na	niyang	
mag-asawa.	

	 Noong	isang	linggo,	nakabili	si	Baby	Girl	Silva	ng	bagong	sel-
pon.	Naka-jackpot	siya	sa	isang	kostomer	at	nakapaguwi	ng	tatlong	
libo.	Wan	payb	ginasta	niya	sa	bagong	selpon	na	tatskrin.	May	pam-
Peysbuk	na,	may	games	pa.	Inggit	na	inggit	s	Cesar	at	kanyang	ma-
talik	na	kaibigang	si	Nono	sa	bagong	selpon.	Kailangan	na	talagang	
dumiskarte	ng	matindi-tindi	para	magkaselpon	na	rin	ng	maganda.	

	 Wala	na	ang	dalawandaang	piso	ni	Cesar	kaya	nagpasya	itong	
lumabas	at	hanapin	si	Nono.	Nakita	niya	ang	kaibigan	sa	tindahan	ni	
Aling	Otya,	nangungutang	ng	sopdrinks.	Masama	na	ang	tingin	ni	
Aling	Otya	kay	Nono,	na	mukhang	kanina	pa	nangungulit	na	pau-
tangin.	May	bente	pa	sa	bulsa	si	Cesar	kaya	siya	na	ang	sumalba	sa	
kaibigan.	

 “Aling Otya, dalawang kok nga po. Eto bente, o. ‘Di po ako man-
gungutang.”	

	 Ang	nanlilisik	na	mata	ni	Aling	Otya	ay	biglang	lumambot;	mga	
malulutong na mura na kanina’y dumadaloy sa bibig nito’y napinid 
at	tuluyang	nawala.	

	 “Mabuti	pa	itong	si	Cesar!	Marunong	magbayad!	Di	katulod	mo	
‘No, batugan, haragan, walanghiya!” 

	 Nakangisi	 lang	naman	palagi	si	Nono	kahit	anong	sabihin	ng	
mga	 tao	sa	kanya.	Palibhasa	parating	bangag	sa	 rugby,	 siya	yung	
tipo ng tao na walang bumabagabag kahit gutom. ‘Wag lang di ma-
karaos sa rugby. Ibang usapan na ‘yon. 
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	 Naglalakad	ang	magkaibigan	malapit	sa	lumang	riles	nang	may	
marinig	si	Cesar	na	putukan.	Ingay	ng	dalawang	motorsiklong	itim	
ang	biglang	pumunit	sa	katahimikan	ng	Kalye	Tamban.	

	 Diretso	ang	dalawang	motorsiklo	sa	kanilang	direksyon.

	 Hinatak	ni	Cesar	si	Nono	at	nagtatakbo	sila	papunta	sa	kapilya	
malapit	sa	bungad	ng	Kalye	Tamban.	

***

	 Katatapos	lang	magwalis	at	maglampaso	ni	Padre	Tiago	ng	kap-
ilya	nang	marinig	niya	ang	kalampag	sa	mabibigat	na	mga	pinto	ng	
kapilya.	

	 Nagdalawang	isip	siya	kung	bubuksan	ito	o	hindi.	Minsan	kasi,	
nakakalimot	sa	Diyos	ang	ibang	tao	at	sinusubukan	siyang	holdapin	
o	nakawan.	Bagamat	napapatawad	naman	niya	ang	mga	gumagawa	
nito	sa	kanya,	hindi	na	kaya	ng	puso	niya	ang	matutukan	muli	ng	
ice	pick	o	sumpak.	Ilang	segundo	pa	ang	lumipas	at	nagpatuloy	ang	
pagkalampag	sa	pinto.	

	 Hindi	na	nakatiis	ang	pari	at	binuksan	niya	ito.	Tumambad	sa	
kanya	 ang	 dalawang	 batang	 takot	 na	 takot,	 at	 buhol-buhol	 na	 rin	
ang	mga	salita.	Binuksan	niya	ang	pinto	at	kumaripas	paloob	ang	
dalawa.	

	 Dumaan	ang	isa	sa	dalawang	motorsiklo	sa	harap	ng	kapilya.	
Nakita	 pa	 ni	 Padre	 Tiago	 nang	 itinaas	 ng	 pasahero	 ng	 motor	 ang	
isang	maliit	na	awtomatik.	

	 Lumagaslas	ang	matingkad	na	pula	sa	puting-puting	kamison	
ng	pari.	Sapul	sa	tenga	at	panga	ang	dalawang	batang	sumubok	na	
hatakin	siya	paloob	ng	kapilya.	

	 At	 naghari	 ang	 katahimikan	 sa	 kapilya,	 sa	 bungad	 ng	 Kalye	
Tamban.
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THE FARMHAND
FLASH FICTION| marius carlos, jr. 

 Arvee had orders to fill - a lot of orders. He worked for three 
bosses	-	one	in	the	United	States,	two	in	the	Philippines.	Who	exactly	
he’s been working for all these years, he had no idea. All he knew 
was that ever since he got this ‘gig’ from a mysterious handle on 
Facebook,	his	life	was	never	the	same.	

	 The	 twenty-three	 year	 old	 psychology	 graduate	 touched	 the	
back	 of	 his	 neck	 and	 bent	 it	 slightly	 to	 the	 right.	 He	 felt	 his	 neck	
joints	popping,	begging	him	to	stretch	or	lie	down.	No	such	luck	to-
night.	Fingers	poised	over	his	glowing	red	keyboard,	Arvee	logged	
into his ‘command console’ and reached out to his ‘troop leaders’ on 
Facebook.	He	pressed	the	alt	and	tab	keys,	switching	between	tabs	
on	his	web	browser.	Each	tab	was	an	open	email	with	a	short	list	of	
instructions	and	links	to	fake	news	outlets	and	articles.	

 His routine has been fine-tuned for so long that his hands did 
all	the	work	for	him.	Step	one	-	grab	the	instructions	and	links	from	
the	email.	Step	two	-	paste	them	on	Notepad.	Step	three	-	read	the	
instructions,	rewrite	them	in	the	vernacular	and	make	them	simpler.	
Add	more	instructions	if	needed.	Step	four	-	send	the	instructions	to	
the	troop	leaders.	

	 It	 was	 easy	 to	 run	 the	 business.	 All	 Arvee	 needed	 to	 do	 was	
to	 keep	 social	 media	 teams	 on	 Facebook	 busy.	 They	 all	 had	 their	
marching orders - to comment in unison, pick fights with anti-gov-
ernment	groups	and	accounts,	 report	accounts	 that	 threatened	the	
general	message	of	government	support	and	most	importantly,	am-
plify fake news to make government officials stand out to their sup-
porters	even	more.	

	 Arvee	opened	the	usual	chat	boxes	and	pasted	the	instructions.	
Very	few	of	 the	 troop	leaders	ever	responded.	Some	wrote	back	a	
customary “thanks” and got on with the day’s work. It’s all in the 
day’s work for these reliable keyboard warriors. And the pay wasn’t 
bad	either.	
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	 At	the	back	of	his	mind,	he	was	computing	furiously.	He	had	
enough,	that	much	he	was	certain.	He	had	much,	much	less	when	he	
started	out.	Back	then,	he	was	happy	to	have	200	pesos	in	his	wal-
let.	That	would	tide	him	over	for	two	days	if	need	be.	But	now,	his	
bank	account	was	as	fat	as	can	be	and	he	had	three	credit	cards	-	all	
healthy,	all	unused.	

	 Arvee	was	preparing	for	lean	times.	

	 After	sending	out	the	usual	instructions	to	three	troops,	Arvee	
closed	the	open	tabs	on	his	browser.	He	double-clicked	a	folder	on	
his	desktop	and	opened	three	documents	-	these	documents	he	cre-
ated	himself,	in	the	same	format	as	the	instructions	that	he	usually	
pumped	into	his	command	console	to	begin	the	day.	

	 But	today	was	different.	The	months	and	weeks	leading	to	this	
day	had	disgruntled	him,	and	had	caused	him	to	doubt	what	he	was	
doing.	And	he	knew	that	in	the	long	term,	it	might	not	even	make	a	
dent	in	the	machine	that	helped	create	and	feed.	

	 Sometimes,	the	right	timing	is	all	you	need.	

	 He	opened	the	three	documents	and	surveyed	the	links	to	news	
items	that	he	wanted	to	amplify	for	the	next	few	days.	The	President	
of	the	Republic	is	currently	in	hot	water	for	a	lot	of	things	-	and	sup-
port	was	waning.	Arvee	never	thought	he	would	be	involved	in	poli-
tics	this	deeply.	But	here	he	was,	because	the	pay	was	good.	

	 The	pay.	It	was	always	about	the	pay.	But	not	anymore.	

	 Arvee	 logged	 into	 his	 command	 console	 and	 opened	 twenty-
five chat heads - all green and active.

	 <r_v>:	all set? 
	 <zazz>:	yes sir.

	 He	began	pasting	the	instructions	onto	the	open	chat	boxes.	Ar-
vee	felt	the	general	unease	across	the	glowing	LED	screen.	But	there	
were	no	questions,	no	second	thoughts.	Their	training	was	working	
against	them	right	now.	
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	 <zazz>:	instructions received. tnx. 

 Twenty-five troops. More than a thousand keyboard warriors 
on	social	media.	

 The keyboard warriors made short work of the day’s instruc-
tions.	

 News was amplified within hours. 

	 <Pres.	Dantay	admits	ties	to	cronies>	991 likes, 349 shares	
	 <Rodolfo	Dantay:	the	true	story>	294 likes, 102 shares 
	 <Is	Dantay	a	drug	lord	advocate?>	500 likes, 200 shares 
	 <Historical	revisionism	and	why	we	should	fight	it>	2200 likes, 
1000 shares

 The President of the Republic was set to attend his first impeach-
ment	trial	today.	Arvee	made	sure	that	he	was	doing	his	bit.	

	 He	closed	the	command	console	and	deactivated	his	social	me-
dia accounts. He deleted his ‘handler email,’ too, to make sure that 
he	would	never	receive	instructions	again.	

	 He	breathed	a	sigh	of	relief	and,	stretched	his	arms	and	trudged	
toward his condo unit’s door. 

	 He	wanted	a	good	breakfast	before	heading	to	bed	today.	

 The pay? It’s not always about the pay.
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