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Pag-aalay
Alay ni Alberto ang hiyas ng kanyang panulat sa tanging pag-ibig niya sa
buhay - kay Senyang, Patrocinio Lopez Fojas ng Naic, Cavite.

KUNG WALA NANG KULAY ANG MGA BULAKLAK
Kung wala nang kulay ang mga bulaklak
at wala nang bangong humahalimuyak.
Kung wala nang hamog at ulang papatak
na sa luntiang damo'y kristal kung mabasag.
Kung wala nang awit ang ibon sa gubat
na sa punong-kahoy ay palipat-lipat.
Kung wala nang init ang maagang sinag
na pumapalaso sa dibdib ng ulap.
Kung lambong ng gabi'y ganap nang nagsungit
at di magkailaw pati alitaptap.
Kung di na hahalik sa puting pasigan ang alon sa
dagat.
Kung di na sisimoy ang hanging amihang
giliw ng habagat.
Kung ang gabing luksa'y ayaw nang patitig sa talang
kutitap.
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Kung ang landas nating tinahak sa nayo'y pitak nang
nagburak,
nagkalat sa damo'y mga tuyo't dahong nalagas na rosas.
Saka mo pa lamang sadyang mawawatas
na kudyapi ko'y nagtampo na't sukat,
kasabay ng aking naglahong lumipas.

-- ALBERTO SEGISMUNDO CRUZ
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Paunang Salita
Ang aklat na ito na katipunan ng mga piling tula ni Alberto
Segismundo Cruz ay unang napalimbag noong Hunyo 12, 1972 sa
Pilipinas.
Ang makata ng "Sariling Parnassus” ayon sa kapuwa niya makata,
manunulat, at kaibigan ay ganito ang kanilang pagkakakilala:
"Sa aking kaibigan at kapanahong si Alberto Segismundo Cruz, isa
sa iilang manunulat at makata na iginagalang at hinahangaan ko. Taglay
ang buong pagtatangi."
Amado V. Hernandez National Artist for
Literature, Republic of the Philippines.
May-akda ng "Isang Dipang Langit”
"Maliit na ambag ng may-akda sa sariling aklatan ng laureadong
makatang A. S. C."
Simon A. Mercado
Sa pagkakaloob ng isang tanging sipi ng “Kuwintas
ng Alaala”.
"Manunulat, makata, mamamahayag at nobelista - saklaw ang
tatlong sangay ng panitikan na pambihirang kayamanan ng isang tao.”
Aniceto F. Silvestre
Sa pagkakaloob ng isang salin ng aklat niya.
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"Alaala ko sa iginagalang kong makata, kuwentista, nobelista,
mamamahayag at manananggol - A. S. C."
Aurelio G. Angeles
Sa pagkakaloob ng isang tanging sipi ng "Makata".
"IIlan ang maituturing na manunulat o makata sa Wikang Sarili
(Filipino) at sa Inggles, diyan ay kabilang na si Bert (A.S.C.)."
Antonio K. Abad
Sa pagkakaloob ng isang tanging salin ng
kanyang makasaysayang "Sakay".
Ikinagagalak ng Kaibigan Books na mailimbag na muli ang mga
tula at nang maging larawan sila ng yaman ng diwa at kagandahan ng
Wikang Tagalog.
Percival Campoamor Cruz
Publisher
Kaibigan Books
Los Angeles, California, U.S.A.
percivalcruz@yahoo.com
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Talambuhay
Alberto Segismundo Cruz
(21 November 1901 - 9 September 1989)

He was a Filipino poet, short story writer and novelist. Three of his novels
have been published by Ateneo de Manila Press - Piling Nobela:
Lakandula, Halimuyak, Ang Bungo (1997). Three novels that present the
causes of the people’s misery. Written by the notable multi-awarded
fictionist during the American Occupation.
Soledad S. Reyes of Ateneo de Manila University wrote: "The
interconnectedness between the past and the present was a theme
familiar to many Filipino writers who, in a variety of ways, argued the
need to remember the past. Francisco Laksamana, Faustino Aguilar,
Lazaro Francisco, Alberto Segismundo Cruz, Macario Pineda, and even
Fausto Galauran, among others, constructed narratives enjoining the
readers not to be dazzled by the present, but to remember the heroic and
noble past of their forefathers."
Born in Sta Cruz, Manila, Philippines, he wrote for Bulaklak, Liwayway,
Silahis, Kislap, Tagumpay, Aliwan, Balaghari, Ilang-Ilang - the country's
leading weekly magazines during his time. He was the Poet Laureate of
the Republic of the Philippines in 1947. He won the Commonwealth
literary awards in the 1940s and the Rizal Centennial Literary Awards in
1961. His contemporaries were Amado V. Hernandez , Fausto Galauran,
Simeon Mercado, Nemesio Caravana and Liwayway Arceo, among others.
He was one of the best 50 writers of the Philippines, according to
“Limampung Kuwentong Ginto”, a short story writers’ review edited by
Pedrito Reyes .
He finished high school at the Manila North High School, now Arellano
High School, in Sta. Cruz, Manila. He was in the same class (1922) as
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Lorenzo Sumulong, revered Philippine senator. He went to the University
of the Philippines and National University, where he obtained his A.A.
degree from the latter. He finished his law studies at the Philippine Law
School and became a member of the Philippine Bar in 1939.
His literary and journalism career. As a newsman and writer, he was a
member of the pre-war TVT Publication (Taliba-La Vanguardia-Tribune).
He covered Malacanang, the Philippine Presidential Palace, the Senate
and Congress. He contributed countless articles, features, short stories to
the newspapers and magazines of his time. He was one of the few prolific
writers in both English and Filipino.
Holder of the Literary Award Record in short story and poetry in the prewar Taliba and Liwayway
Winner, Commonwealth Literary Contest (1940)
Novelist of the Republic for his novel "Muling Pagsilang" (1942),
adjudged by a juror headed by the illustrious senator and writer, Claro M.
Recto
Poet Laureate of the Republic (1947), with Simeon Mercado
Winner, book-essay, Rizal National Centennial Commission (1961), with
Leopoldo Yabes
Winner, poetry, Rizal National Centennial Commission (1961)
1975 Palanca Awards - "Sino ang Bulag at Iba Pang Tula"
As a lawyer, he was associated with Atty. M. V. Roxas and Sen. Francisco
Soc Rodrigo. He was in the Press Relations Division and also the Legal
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Division of the Office of the President of the Commonwealth from
February 10, 1939 till December 31, 1941.
He was corrector of style and professor in Filipino and translation
technique at the National Assembly (1942). He was Inspector General of
the National Land Settlement Administration from March 24, 1948 to
December 31, 1949.
He was appointed Justice of the Peace for Indang-Inopacan, Leyte on
August 16, 1951, but did not serve due to his commitments in the
country's capital, Manila.
He was special attorney and legislative researcher at the Philippine
Senate from March 1, 1951 until he retired from government service in
1961.
Service to the government and country. As the first accredited vernacular
newsman in Malacanang, he was the first newspaperman welcomed by
President Manuel L. Quezon to write and translate his speeches,
addresses and pronouncements into the National Language, making it
possible to bring the message of the Chief Executive and make it better
understood by the people. To-be-president Diosdado Macapagal was in
the same press relations office in Malacanang, at that time.
As lawyer of the Tondo Foreshore Residents' Association, he was
instrumental in the preparation of a bill that granted the right to
thousands of poor bonafide occupants of the Tondo foreshore area to
purchase the lots they had occupied since Liberation on an installment
plan basis. He argued for them in the hearings until the bill became
Republic Act 559, benefiting thousands of families in the Tondo foreshore
area.
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Inspired by the late Claro M. Recto and Jose P. Laurel, he initiated
together with Jose Villa Panganiban, who became Director of the Institute
of National Language, the project to translate into Filipino all acts and
resolutions of the Congress of the Philippines in order that the people may
understand better their rights and obligations as citizens.
Alberto immigrated to the United States in the mid-1960s to be with his
children and grandchildren. His last work was "Sariling Parnaso", a
collection of poems. He had ten children, nine of whom immigrated to the
United States .
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A.
MUNTAWIT SA MUSA
A1. Magbalik Ka Sana, Matampuhing Musa. . .
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MAGBALIK KA SANA, MATAMPUHANG MUSA. . .
kung itong kudyapi’y
himalang magpakpak
mabilis sa hangin
sa kanyang paglipad!
nguni’t ang tutugis,
panitik kong limbas
na mapapalaso
hanggang alapaap
upang kabantuga'y
doon na mapitas
ng naglulunggating
diwang manunuklas.
Sa tayog ng mithi
abot ng panimdim
ang bughaw na langit
ng araw’t bituin;
pati sa Amihan,
awit ko’y sumaliw
magkatinig lamang
ang lagot na bagting. . .
at ang guni-guni’y
sumuyo sa Dilim
maging akin lamang
ang tagong luningning!
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magandang pangarap
ng pusong matimpi,
kuyom na damdami'y
buko pa ng mithing
ayaw mamukadkad
sa luha’t pighati;
magdamagang kalbit
ang lumang kudyapi
namamaos pa rin
ang tinig na sukli;
baka ang panulat,
pag-usad . . . mabakli!
kay kapal ng aklat
na aking nabasa,
gintong karununga'y
nadulang pagdaka;
hinagdan ang hirap,
lumangoy sa dusa
marating ko lamang
Parnassus ng pita,
dapwa't itong awit
ngayong mabuo na
saka ka lumayo,
matampuhing MUSA.
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B.
SA UNANG AKLAT NG MATANDANG TIPAN
A1. “Genesis”
A2. Lupa
A3. Langit
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“GENESIS”
Di abot-kurui'y nabuo ang lupa,
Katapat ang langit — sumisinta yata!
Lambong ng karimla't dawag ng hiwaga
Itong kalawakang hindi maunawa . . .
Sapagka't ang Diyos ay Bukal ng Awa,
Nagsindi ng ilaw — sangmundong biyaya.
Hubad na tanawin ng bunduki’t burol,
Bangin at palanas, ang lambak na kanlong -Lahat sa pangwari'y nag-akmang patibong,
Pagka't may ahas na't halimaw na leon!
Kaya pinagbukod ng Inang-Panahon
Ang Dagat at Lupa na hiwalay NGAYON.
Dito nagsimula ang tunay na EDEN
Na kinamulatan ni Adang “nagising”;
Kahoy na mabunga'y may biyayang hain,
Nagngiting bulaklak . . . kay bango sa hardin!
Nguni't itong Ahas, ginawang salarin,
Si Ada't si Ebang nagdusa’t nalagim.
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— Nasaan ba kayo? — Diyos ay nagngingitngit!
— Narito po kami! — ang tugong may hibik;
May bakas ma't labi ang Edeng Marikit,
Ang sangkatauha'y dito nagka-batik;
Kaya, mula noon, ang lahat ng bibig
Umasa sa tulong ng pawis at bait.
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LUPA
Kundi sa buhangin
at durog na bato,
na naging matatag sa kabuuan mo,
saan ihahantong ang mga paa ko? . . .
Nagbuhat sa duyan at hanggang sa nitso,
alalay kang lagi sa aking pagyapak,
maging sa paghakbang o kaya'y pagtakbo!
Kaya pati langit sa kaitaasa'y
nanunghay sa iyo:
Umiibig kaya?
O may inggit ito?
Malimit -- sa ulan o kaya'y sa baha,
ikaw’y nagpuputik;
Kung kaylan putikan,
saka inasam nitong taga-bukid . . .
Paano ang binhing sa iyo'y mapunla
kay daling bumulas na bungang-biyaya,
samantala namang sa dibdib mo’t tiyan,
sadyang nakukubli ang likas na yaman!
Kung hindi sa iyong mabiyayang ani,
disi’y nagutom na ang sangkatauhan . . .
Dap’wa’t sa ginto mo't brilyanteng makinang,
Kay daming nasilaw
at nagdurusa pa sa mga piitan.
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Kung ang dibdib mo'y patag na luntian
sa damong bermuda,
kay dilag-dilag mong likas na alpombra!
At kung sa kandunga'y
nagngiti ang liryo, dalya't sampagita,
daming paruparo't mga ibong-gubat
ang naghaharana!
kaya ang pulubing tunay na Belibet,
mula sa umaga,
malimit lumuhod at hinahagkan ka.
Saka kung sumapit itong dapit-hapon
na tansong kampana'y
pusong lumulungoy
saliw sa plegaryang buhat sa “armonium”,
ikaw, Inang-Lupang lubhang mapagmahal,
Lupang mapag-ampon,
ibinubukas mo ang gahak mong dibdib
sa isang kabaong.
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LANGIT
O, bughaw na langit na tinitingala!
O di matingkalang Langit ng hiwaga! . . .
Ang paos na tinig ng kudyaping luma,
Sa katayugan mo'y marinig mo kaya?
Naaabot kita sa aking paningin
At sa pangarap ko'y nalalakbay ka rin;
Nguni’t ang hindi ko maabot-kuruin
Ay ang kariktan mong walang pagmamaliw.
Ang luksa mong buhok na sa lupa'y sayad
Kaya lang malugay kung gabing panatag;
Ang taghoy ng aking Bayang kulang-palad
Hinahagdan iyang di mo natatatap.
Busilak mong noo'y lubhang maalindog
Lalo't nakaputong ang Ilaw-Sinukob;
Kaya pati Lupang tigib ng himutok,
Natitingala ka kahi't na matayog.
Ang panalag-ulang naging bahaghari
Kung nalulungkot ka ay mapagwawari . . .
lyan ang kilay mong malantad-mapawi,
Busog ni Kupidong hindi mababali.
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Ang mga mata mong sakdal nang pupungay,
Sa sungit ng gabi’y nagkurap na ilaw;
Kaya ang daigdig ay mayrong patnubay
Pagka’t naaabot ng kaliwanagan.
Maputi, malinis iyang iyong pisngi,
Sagisag ng iyong malinis ding puri;
Subali't sa ami’y tila sinasabing:
“Dito ay payapa't batas ang pagkasi!”
Kaya ko mapansin ang kinis mong leeg
Kung mga hiyas mo'y bituin sa dibdib;
Sa kabaliwan ko, panulat kong sabik,
Sa isa mong hiyas ay ipinanunungkit!
Sa guhit-tagpuan, kapag dapit-hapon,
Nakapanungaw ka nang lubhang hinahon;
Marikit mong baba'y tila nakapatong
Sa tubig ng dagat na aalon-alon.
Sa kristal na tubig ng batis at lawa'y
Nananalamin ka nang buong payapa;
Nguni't ang larawan ng salaring Lupa,
Ang namamasid mong humihinging awa.
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Ang kaharian mo sa sakdal ng tayog,
Ay siyang dambana ng Dakilang Diyos;
Diya'y pantay-pantay, walang umuungos,
Pagka't walang hari't wala ring busabos.
Ang lahat ng bayan dito sa daigdig,
Pagdating ng oras, sa iyo ang hibik;
Sa katahimikan o pamimiyapis,
Ang ngalan mo'y siyang sinasambit-sambit.
Napakatamis pang ang mundo'y mawasak
Kung dito'y may bayang laging sawing-palad;
Ang bayang alipi'y ikaw ang pangarap,
Pagka't diya'y walang hinagpis o hirap.
O . . . bughaw na Langit na tinitingala!
PILIPINAS ako na nagsa-makata
Upang sa tula ko'y ilakip ang luha,
Kaylan ang daigdig magiging payapa?
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TAO: “DILEMMA”
Sa simulang WALA
nitong sangnilikha,
Kahapong lumipas ay ginugunita:
hawan na ang landas na sadyang nahanda
upang patunguhan
mula pa sa duyan hanggang sa pagtanda —
daang sa malayo'y waring magkalapat
ang labing malamig,
ng langit at lupa.
Sa biglang pangmalas, landas ay maligoy,
liku-likong daang
magkabilang panig, may halama't kahoy;
sa init ng araw, tayo at anino
ay makasisilong!
nguni't kung gabi na,
ang karimlan kaya sa ati'y mag-ampon?
O ang anino ring nawala sa dilim, kaaway sa layon? . . .
Sa dako pa roong mararating natin sa ating paglakad,
Pook, abot-tingi'y waring lumalawak;
tapat na kasama'y anino rin nating
likha ng liwanag;
kaya patuloy din,
sa isip ma't puso'y may bumabagabag:
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Tuloy! tuloy tayo . . . saan ba hahangga?
Tugon ng sarili'y . . . saan ba nagbuhat
ang katawang-tao't diwang umuunlad? . . .
O! panahon nati'y pag-asang lumipad,
naiwan sa ating maitim na buhok
ay hibla ng pilak.
Pawa tayong “likha” — kay sikip ng mundo, —
nguni't kay bilis din
sa ating pagtakbo!
Tuloy ana pangarap sa ginto't pabango,
nagpapaligsahan . . . ngipin din sa ngipin
at bato sa bato!
Kaya tayo na rin na pawang Belibet
ngayo'y nalilito:
lakad pa rin . . . lakad . . .
sa mapulang apoy, tayo'y gamugamo
sumusugba pa rin, kahit maging abo!
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C.
BATHALA SA LUPA
C1. Inang Walang Maliw
C2. Walang Kamatayan
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Ang ina ng makata, Eriberta Segismundo, ng Tundo

Alberto Segismundo Cruz

Sariling Parnassus

INANG WALANG MALIW
Hibla ng luningning na hindi maputol
Sa kagat ng dilim na nakatatabon;
Luksang alaala ng inang yumaon,
Sa pusong ulila'y tinik ng linggatong.
Buhay ng ina ko'y sa Mahal na Birhen,
Nagtiis ng sakit sa anak na giliw;
Kaya sa sugatang pusong may damdamin,
Bumukad ang rosas ng aking dalangin.
Ang mga talulot ng nupling na rosas,
Nadilig ng luha ng taong lumipas;
Bawa't patak nito'y butil na nag-perlas,
Panatang “Rosario” sa lahat ng oras.
Pag-ibig sa anak at magandang aral,
Naiwang pamana sa aming tahanan;
Kaya tumanda ma't magbago ang buhay,
Ang libinga'y landas sa kal'walhatian.

Alberto Segismundo Cruz

35

Sariling Parnassus

WALANG KAMATAYAN
Baga sa pandayang namula't nagdupong,
Sa sungit-karimla'y lagablab ng apoy!
Kukutikutitap na ilawang tinghoy
Sa dapyo ng hanging tila lumulungoy . . .
Ganyan ang hamak kong kalagayan, noon,
Buhay na nalaan sa sadyang kabaong!
Sa apoy ng lagnat na taglay kong sakit,
Sa bigat ng aking ulong nag-iinit,
Kung ilan nang gabing di ako maidlip,
Laging guniguni ang sumasaisip:
Sa aking himalaya't tila lumalapit
Ang Aninong Luksang may dalang kalawit.
Dilat ang mata ko'y di nakakilala,
Bukas ang bibig ko'y di makapagbadya;
May puso rin ako na pumipintig pa,
Nguni't tila wala sa pagkabalisa;
Buhay pa rin ako't mayroon pang hininga,
Dapwa't tila ako buhay na patay na . . .
Nguni't . . . isang hapong magtatakip-silim,
Ang isip ko'y biglang lumiwanag mandin;
Umuulan noon na aking napansin,
Ulang umaawit sa tugtog ng hangin;
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Sa pagkakahimlay, ako'y napahimbing,
(Aywan kung sa anong mahiwagang dahil.)
At ang aking diwa ay biglang naglayag
Sa pakpak na ginto ng mga pangarap:
Ang aking katawa'y tila iniakyat
Sa rurok ng langit na wari'y busilak;
Ang dinaanan ko'y landas ng liwanag
At ang hinantunga'y “altar” ng bulaklak.
Walang anu-ano ay mayrong nanaog
Na magandang Anghel at biglang lumuhod;
Lumapit sa aki't hiningi sa Diyos
Na ang hininga ko'y huwag na malagot;
Saka sa mainit na noo kong kunot,
Nag-iwan ng halik na lubhang mairog!
Sa halik na ito, ako'y nagulantang,
At napagmalas ko ang labi ni Inang
Sa noo ko pala'y siyang nakahinang . . .
Narinig ko pa ring siya'y nagdarasal,
Inuulit-ulit ang ganitong saysay:
"Diyos! ang anak ko'y huwag pong bayaan!
. . . At ang katawan ko'y aking naramdamang
Sumigla't uminit nang di ko malaman;
Alberto Segismundo Cruz
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Kaya nayakap ko ang Ina kong mahal . . .
O! sa piling niya, ng ina kong hirang,
Ako'y laging ligtas: walang kamatayan!
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D.
KUDYAPI NG BUHAY
D1. Dapit-hapon ng Buhay
D2. Salamin ng Palad
D3. Sumama sa Usok
D4. Ang Buhay ay Pangarap
D5. Ang Dugo: Buhay!
D6. Tadhana
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DAPIT-HAPON NG BUHAY
Sa tik-tak ng lumang Orasan ng Palad,
Lumipas na saglit ay taong lumipas:
Ang kabataan ko'y yumao na’t sukat
At naiwan akong sa buhok, may pilak!
Ngayon sa Kanluran, araw'y sinisipat —
Lumubog na araw ng aking pangarap!
Dito sa puso ko'y may lumubhang sugat —
“Sugat ng gunitang” di ko madalumat!
Kaharap ko'y papel: makinis, maputi,
Di na maisulat ang dalang pighati!
Ibig kong isaliw sa luha ang ngiti,
Nguni't tumatanggi ang lumang kudyapi!
Minsa'y hinagkan ko ang panyo mong
Lantang ilang-ilang, sa labi'y dumampi! gahi,
Ito na nga kaya ang wakas ng Mithi,
Sa katanghalian ng buhay, masawi?
Kundangan nang ako'y bata pa't malusog,
Ligaya'y nilugas na parang talulot;
Inari ang lakas na di matatapos,
Pati bahaghari'y aking sinusugod!
Maghapon sa aki'y tula ng pag-irog,
Buhay ay pangarap, hirap ay sa Limot;
Ngayong kailangan ang “tuwang tinuhog”,

Alberto Segismundo Cruz

Sariling Parnassus

42

Tanikalang-hapis ang nakagagapos.
Sa pagdaralita'y ibig kong sisirin
Sa pusod ng dagat ang mutyang mithiin;
Nguni't nadarama ang aking damdamin,
Marupok na kristal na di ko malining!
Kung minsa'y nais kong buhay ay awitin
Subali't kay daling maparam sa hangin!
Binabalak pa lang ang bagong gawain,
Ang natatanaw na'y “kaaway na lihim”.
Kung ito ang buhay, ibig kong magbalik
(O! aking Bathala sa minulang putik!)
Nasaan ang inang dinuyan ang bisig
At sa kamusmusan ay Birheng nagsakit? . . .
Ngayong nasa ilang . . . sa gitna ng init
Saka hinahanap ang lilim sa bukid . . .
A! ang kabataa'y talang kung pasilip,
Paglubog ay di na sisikat sa langit.
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SALAMIN NG PALAD
Ngayong kaarawa'y ika-sampung-pito,
Ibig kong magbalik sa kabataan ko;
Sumilang, lumaki, nag-aral, natuto
Gumawa't naglasing sa alak ng mundo!
Nang nasa tuktok na ng aking Kalbaryo
Saka nagunita, panahong yumao:
Noon, sa paningi'y munting paraiso
Ang buong daigdig, malawak man ito!
Langit, laging bughaw; hangin, may pabango,
Landas, mabulaklak, daming paruparo!
Kay daling lumipas niring kabataan,
Kakahapon wari kung isasamalay;
May I'walhati kayang higit pa sa yaman,
Gaya ng sa bisig ng Ina'y magduyan?
May “langit” pa kayang tayo'y aasahan
Katulad ng maging “walangwalang-malay”?
Sa musmos na diwa'y walang kahirapan,
Ang araw at gab’y dumating-pumanaw;
Gintong kabanata sa aklat ng buhay
Ang panahong yaong nais kong sulingan.
Wika ni Balagtas: “Ang batang umunlad
Na laki sa layaw, karaniwa'y hubad”. . .
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Di ako lumaki sa yaman at galak,
Nguni't namihasa sa buhay sa syudad;
Kaya sa maghapon ang isip kong kutad
Ay laging kasuno ng aliw't bulaklak;
Di ako nagtipid ng tuwang nalasap
Kaya nang lumaki, sa bahagyang saklap,
Itong aking dibdib, mandi'y nagagahak.
Ngayon ko nabatid na ang mundo pala'y
Isang bulwagan ng lungkot at saya;
“Magsayaw!” — ang wari'y sa Tadhanang badya
“Kund’y maiiwan sa gitna ng sigwa!”
Sa lupa'y digmaan saan man pumunta,
Nagpapahigitan ang isa at isa;
Kapatid ay laban sa hinlog din niya
At ginto't pangalan ang lunggati nila;
O! lahat nang ito'y natanghal sa mata,
Kaya ang landas ko'y waring walang hangga!
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SUMAMA SA USOK
(Nang minsang magkasunog sa Tundo ay isa sa naging abo ang
tahanan ng aking kabataan. Siyang dahilan ng tulang ito.)

Ngayong naging abo ang tahanang mutya
Saka hinahanap sa aking gunita;
Saan kayang landas ako matutugma
Na tungo sa nayong nauwi sa WALA?
Nagbago sa aking pangmasid ang lahat,
Isang kalawakang abo ang natambak!
Puno ng akasya'y, nagluksa nang balat,
Nasalab sa apoy ang daho't bulaklak.
Wala kundi dagat ang tanging nalabi,
Sa pampang ang alo'y pusong humihikbi;
Kaya kung dinggin ko lalo't hatinggabi,
May himig ni “Chopin” na ipinapakli.
Dito ay naiwan ang atip na bubong
At haliging uling sa dako pa roon;
Ang hagdanang bato ng tahanang iyon
Mandin ay “lapida” nang aking matunton.
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Saan napatungo ang pugad ng pipit —
Ang aking tahanang nagisnang marikit?
Nasaan ang bubong at may tulong silid,
Ang salas at balkong rosas ang naglawit!
Wala na! wala na! ganap nang nawala
Ang sa kamusmusa'y umaru-aruga . . .
Saan hahanapin ang naglahong tuwa,
Ngayong di mabakas pati aking Mutya?
Dati mang lansanga'y di ngayon matarok,
Ako ang dayuhan sa sariling pook!
Ipinagtatanong ang ina ko't hinlog,
Bawa't matagpua'y may tugong himutok.
Nawala ang hiyas, damit at salapi
At ang nakapalit ay libong pighati;
Sa tuwing tatanaw sa nayon kong sawi,
Mata'y naluluha, labi ma'y may ngiti,
At ang kababatang nasa durungawan
Na kung dapit-hapo'y Mutyang naghihintay,
Di na makikita . . . sa aking pagdatal,
Ang sumasalubong ay Gabing Mapanglaw!
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ANG BUHAY AY PANGARAP
Gabi-gabi, tayo'y
waring “namamatay” sa ating paghimbing,
kundi mapamulat ay sa bungang-tulog
lamang nagigising!
magandang pangarap
ay sinundan-sundan hanggang papawirin,
tininga-tingala ang dilag ng isang
nagkubling bituin . . .
Kung malungkot naman,
sa pagkakamulat, karamay ang dibdib
at sa katunaya'y walang hinanakit;
hirap man ang buhay at lipos ng pait,
dahil sa pag-asa'y handa ring magtiis!
Ganito ang Tao, —
sadyang nabubuhay upang mangarap lang
at kung mamulat na'y marama ang buhay
na pakikibaka
at pakikiramay:
marupok na puso'y nahihintakutan,
ang diwang bayani'y sadyang lumalaban,
kaya't may tagumpay
sa katotohanang
kapag mayrong gabi’y may ngingiting araw!
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ANG DUGO: BUHAY!
(Kahimanawari'y makapagpasigla ito sa pag-aabuloy ng dugo
ukol sa mahihirap na maysakit.)

Dugo, pulang dugong
pumatak, dumaloy . . . nabadha!
di-galing sa sugat na likha ng punglong
sa dibdib tumudla,
di rin sa patalim
ng isang kriminal na di-nagunita
ang utos ng Diyos na huwag papatay ng kanyang
kamukha!
dugong natak ito ng isang kinapal
na nagkawanggawa't
dumaloy sa ugat nitong naglulubha,
na bilang kapalit ng dugong nawala
sa natuyong ilog — sa ilog ng buhay
na wala nang agos,
katulad ng aking naghingalong tula.
kung tuyo ang ilog
ng tagbising buhay ng may-karamdaman,
may lunas pa kaya
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ngayon o bukas man na maaari pang
magdulot ng lakas at kaginhawahan? . . .
kung tigang ang lupa
di susuplingan pa ang binhing nahasik ng isang
halaman.
kung sadyang luoy na't
sanga'y nangalirang,
sadyang di ngingiti ang mutyang bulaklak sa
kapanahunan
dapwa't itong dugo na sadyang kauri
ng datihang dugong natuyo't naparam,
ngayon ay benditang
biyaya ng langit na sa kawanggawa'y
lalong dumalisay
at naging mabisang panglunas na dugo ng pusong
nag-alay!
Kaya naman dami
ng kusang naghandog
ng sariling dugo nang tapat sa loob —
dugong-Pilipino, dugo ng dayuhan,
dugo ng mahirap, dugo ng mayaman,
dugo ng marunong, dugo ng uli-an,
tumulong talaga, malayang dumaloy
sa kristal na tubo'y
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nagsama't nag-isa!
nagbuhat sa ugat ng pusong mithii'y
magligtas ng buhay, magdugtong-hininga;
ilog na aagos sa maraming sanga
ng uhaw na ugat ng buhay na lanta . . .
kung pag-iisiping
ang dugong abuloy ay galing sa iba
na nagkawanggawa't sadyang di-kilala,
hindi naman kaya nakapagtataka
kung dugong kaloob
ay sa kaaway niya? . . .
dito mahuhulong ang layong maganda
kahi't may sagabal buti rin ang hangga
at sa pagliligtas ng buhay ng kapwa,
lalong mahalaga'y
makataong gawi't dakilang kaluluwa!
Katibayan itong pati karunungan
may sukat at hangga
sa paglalapatan;
kaaghaman ngayo'y di-matatawaran.
nguni't nabibigo
sa maraming pakay!
tayo'y likha lamang at hiram ang buhay
kaya kung sakaling
mawalan ng bisa ang inaasahang
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lunas-karamdaman
at nasira na rin pati tanging dunong
nitong dalubhasa
sa sakit ng tao't sa maraming bagay,
ibubo ang dugo
na gamot na tunay
biyaya ng langit
na sa kawanggawa't atas-kabanala'y
subok na ang bisa, sapagka't kaloob
ng puso sa puso
ng Sangkatauhan.
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TADHANA
habang minamasid
ang yukod ng sanga
at ang pagkalagas ng dahong nalanta
na wari'y hinabol
ng mga talulot
na pinigtal na rin ng hanging nagdala,
hindi ko mawari
ang hiwagang ito ng Katalagahang
siyang nagbabadya!
tanong sa sarili:
ang Tagsibol kaya'y nagtakda ng hangga
upang itong kulay, halimuyak, ganda'y
masarili niya?
kung saan hahantong
ang lagas na dahon
saka ang talulot na dinapit-hapon,
sa pakiramdam ko,
ang dibdib ng lupa ay sumasalubong,
gaya ng pagtanggap sa isang kabaong.
ngayon, ang sabi ko:
Tadhana! Sino ba ang makahahadlang
sa ibig mangyari
ng Katalagahan? . . .
kung ang Tagsibol, kay tuling nagdaan,
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mahihintay nati'y ang isang Tag-ulan!
ulan ay luha rin ng Sangkatauhan
bendita ng langit
sa nahihirapan.
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E.
KATALAGAHAN
E1. Malbarosa
E2. Pukyutan
E3. Hangin
E4. Ilog-Pasig
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MALBAROSA
Isa lamang dahon — mabulo't luntian,
Kamay na maliit ng Katalagahan!
Sa paso ay waring ulilang halaman,
Hindi mamulaklak sa ulan at araw.
Pitasin ang isang dahong malbarosa
At saka ibanig sa munting tsampaka;
Ito, kung sa dibdib ng isang dalaga'y
Sagisag ng kanyang “lihim na panata”.
Dahong malbarosang himlayan ng liryo,
Tanda sa “solapa” nitong bagong-tao;
Wari'y sinasabing pag-ibig sa iyo'y
Nasa kaluluwa't hindi magbabago.
Nang kami'y ikasal ng Mutyang inibig
Malbarosa't rosal itong nasa dibdib;
Sa harap ng Birhe'y aming isinulit
Ang sumpaan naming ang saksi ay langit.
Anumang bulaklak — maalindog ngayon!
Bukas, ang Tadhana: ito'y maluluoy!
Dilag, bango't kulay nang ito'y sumibol,
Nawala, kumupas at hindi naglaon.
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Ngunit itong ating malbarosang hamak
Na ginawang tanda sa dahon ng aklat,
Habang lumalao’y lalong dumirilag,
Kahit na malanta'y humahalimuyak!
May isang dalagang humarap kay Kristo,
Nilisan ang aliw't magdarayang mundo;
Nang minsang maratay, ang hinagkan nito'y
Lantang malbarosa na ubod ng bango!
Hanapin sa aklat ang “dakilang lihim”
Ng mga magkasing bigo sa layunin;
Sa may luping dahong may batik at dusing,
Ang mababakas mo'y sintahang nagmaliw.
Kung ikaw'y mamatay, huwag na bulaklak
Ang iyong baunin sa hukay ng saklap . . .
Isang malbarosang may luhang pumatak
Sa tapat ng dibdib lalaging sagisag.
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PUKYUTAN
Maliit na hayop nalikhang may pakpak,
Abuhing katawa'y may dilaw na sakbat;
Tila isang kawal sa maghapong singkad,
Sa bahay-pukyuta'y tumigil-lumipad.
Sa tiyaga't sipag, bahay ay nayari
Sa dahon at siit — bayong ang kauri;
Hikaw sa malayong sa sanga'y natali,
Duyang sa amiha'y nakabibighani!
Kung Tag-araw dito, pukyuta'y sanlibo,
Sa madlang gawai'y tila isang hukbo;
Pulot — tinitinggal! — humigit sa tao,
Walang araw't gabing nakababalino.
Tag-ulan! ano ba kahit ang daigdig
Sa maghapunan ma'y maligo't magputik;
Ang bahay-pukyutang sa sanga'y nasabit,
Kay daming lagusan at dugtungang-silid!
Sa buong Tag-araw, pukyuta'y nagtipon
Ng pulot ng buhay na di natatapon!
Kaya, magngalit man ang hangin at alon
Ay may pagkain ding panawid sa gutom.
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Ang pagkakaisa't diwang katubusan
Sagisag na tampok sa bahay-pukyutan;
Kay dami ng pakpak na nagliliparan,
Isa lang ang mithi: gumawa't mabuhay!
Ang pagka-maagap! Isang aral pa rin
Na sa hukbong ito'y ating malilining;
Bahay ay maagang nayari sa lilim,
Naghulas ang pulot, pulot ay pagkain!
Buod:
Kaya naayong handa itong ating hukbo,
Huwag sasalingin ng kahi't na sino;
Dito ang bumunggo ay mababalino—
Masugid kumagat sa sino mang lilo!
Pukyuta'y larawan nitong ating bayan —
Tahimik, masipag at sunod-sunuran;
Nguni't pag ginahis itong karangalan,
Hahamaking lahat, pati ang libingan.
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HANGIN
Hanging sumisimoy! Saan ka nanggaling –
Sa kabundukan ba o papawirin?
Napadarama ka’y di naman papigil,
Mabini kung minsan, kung minsa’y matulin.
Ikaw’y dumarating! Di maikakait:
Kawaya’y nahutok – baywang na malantik!
Gumalaw ang dahon – palad na tumapik!
Nagkiskis ang sanga – sa gubat, may baswit!
Kung ikaw’y Amihan, tunay kang Makata,
Labi mong malamig, may himutok yata
Na tinutulaan ang Inang may luha.
Nguni’t Habagat ka kung magkabihira,
Kasama ng bagyong namiminsala,
Bayaning pag api, ay nananalasa!
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ILOG-PASIG
Buhat sa Laguna hanggang sa Maynila,
Agos kang gumapang – hinanap ang laya!
Kristal na dilag mo’y gumugit sa lupa –
Saka napakandong sa makatang lawa.
Ikaw kung umagang panaho’y tahimik
Kalaro’y kiyapo sa agos ng tubig;
Kung gabi’y sirenang kapag sumisisid,
Napalilitaw mo ang isda sa tubig.
Sa dibdib mo'y daming nagdigmang bayani
Na inaawitan ng iyong pagkasi;
May Lakan at Rahang nagtanggol ng puri,
Nasawi sa pampang ang isang Goiti!
Ikaw, kung malinaw, kay gandang panunghan,
Masasalamin pa ang langit na bughaw!
Datapwa't kung gabing puso'y nagdaramdam,
Ang niyayapos mo'y nagpapatiwakal.
Agos ka nang agos! walang pagmamaliw!
Umula't umaraw'y may tula kang hain:
Ang iyong aliw-iw ay bulong ng hangin,
Ang salpok ng tubig, pusong may hinaing!
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Palafox and Associates Ilog-Pasig Concept Drawing
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Sultana ng Pasig! Agos ka nang agos,
Lumaki't kumati; lumuwang, kumipot . . .
Larawan ng Bayang nawalan ng gapos, Ngun’t may hibik din, kahi't di busabos.
At ngayong tubig mo'y lumabo't may lason
Di na masalamin ang iyong kahapon;
Ilog kang tumanda, puso'y lumulungoy —
Naghihingalo na , tuwing dapit-hapon.
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F.
AWIT SA PANAHON
F1. Tag-araw
F2. Tag-ulan
F3. Bahaghari

Alberto Segismundo Cruz

64

Sariling Parnassus

Alberto Segismundo Cruz

65

Sariling Parnassus

TAG-ARAW
Panaho'y kay init . . . Sa tigang na lupa,
Ang apoy ng Araw, nanunupok yata;
Natuyo ang tubig ng ilog at sapa,
Kahoy at halama'y namamalikmata.
Giliw na nagtampo ang simoy sa bundok
Na ayaw humalik sa kasuyong pook;
Kaalinsanganan ay hindi matarok,
Nakababalisa sa mahinang loob.
Nalanta sa landas ang punong akasya
At wala, nang lilim na tayo'y makita, —
Anino din natin ang lilim ng iba!
Katulad ng ibon itong ating buhay
Na naghihirap din kahi't na Tag-araw
Gayong nakangiti ang Katalagahan.
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TAG-ULAN
Dati'y bughaw, ngayo'y puting
may lambong ng panginorin,
Tila mukha ng babaing
nagluluksa sa damdamin;
Pag maulap itong langit,
wari'y pusong may hilahil,
At ang ulan, luha nitong
kay lamig ng mga butil!
Luksa ngayon ang daigdig:
ang umaga'y takipsilim
At ang gabi'y ulila na
sa patnubay na bituin;
Kaya lamang magka-ilaw,
kung kulog ay umangil
Sa espadang nagniningas
ng kidlat sa papawirin.
Nagyuko na, pati ulo
ng halama't punong-kahoy
Nang magdaan ang Habagat
na sa Lupa'y umuungol;
Bulaklaka'y nangagtiklop,
ng talulot sa maghapon
At ang uod ay nagkubli
Sa lupi ng mga dahon!
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Umuulan! bagong binhi
sa bukiri'y naglulunoy,
Umapaw na pati sapa,
Pati ilog ay sumulong;
Nang gumabi, nagkisawan
ang talangka't mga hipon
Sa orkesta ng palakang
gumising sa buong nayon.
Umulan; basang-basa
ang lupalop sa magdamag
At nagputik ang lansangan
sa bukirin at sa syudad;
Bawa't pook na sulingan
ng pastol na naglalakad,
May kabuting “puting payong”
na nabuksa't napalantad . . .
Sa malamig na panahon,
daming ibong nagsilipad,
Hinanap sa kalawakan
ang kanilang kubling pugad;
Kahi't hayop na naggala
sa bundukin at sa gubat
Sa unos na nagngangalit,
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ay yungib na ang hinanap.
Umuulan! itong lupa
ay madilim at malungkot,
Ating puso, sa karimlan,
ay masasal pati tibok;
Nasaan ka, aking Mutya,
na sa ula'y sumusugod
Baka diyan sa payong mo'y
may Adolfong makisukob?
Madali ka! libong mata
ng salari'y sumusunod
Sa sakong mong bahid rosas,
sa paa mong maalindog . . .
Ah! salomat . . . Dumating ka
sa Tahanan ng Pag-irog,
Sumilong ka't ang Makata
sa dilag mo'y magtatanod.
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BAHAGHARI
Unang tanda ng Tag-ulan
sa nagputik nating lupa
Ang nagsabog ng maraming
binhing gintong murang-mura;
Bawa't isa ay pag-asa
ng bukiring nanariwa
Na sa pag-ulang nagsiyam pa'y
naglaganap ng biyaya;
Kaya naman nang sumulpot
itong punla ni Bathala
Para na ring may pagkain
sa palad ang maralita.
Ang binatang manananim,
Kumuha na ng gitara
At sa harap ng tahanan
sa bukiri'y nagharana;
Nang marinig nitong Mutya
ang kundimang sumisinta
Palihim pa na nagbangon
sa himlayang banig niya;
At sa ilaw nitong buwang
ga-gasuklay ang laki pa
Ay sinilip ang binatang
nag-uubos ng hininga.
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Umaga na! ang bukirin
ay bumati sa Liwayway
Na watawat ang nagsulpot
na bulaklak sa palayan;
Daming yapak ng lalaki
ang nabadha sa putikan
At sa bukid, daming bisig
ng babai ang naghawan;
Kaya pala, abala na
ang maraming kaibiga'y
Panahon na ng gapasan
ng nabinhing “bungang-buhay”.
Bahaghari! Salag-ulang
larawan ng ating palad,
Na matapos ang pag-ula’y
maghahari ang liwanag,
Kung sa Timog ay nabadha
Iyang unos na lalagpak,
Dito naman sa mataong
nayon nati’y mabulaklak -May bunga na pati palay,
May biyaya tayong lahat
May pag-asa ang lalaking
Sa paggawa ay naghirap!
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G.
SA KUWINTAS NG TAON
G1. Enero
G2. Abril
G3. Mayo
G4. Nobyembre
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ENERO
Ang lahat ng bagay na di maunawa,
Dito sa daigdig ay may pasimula!
Sumibol ang binhing nahasik sa lupa,
Binhi kayang ito'y sino ang nagpunla?
Nagningning ang langit sa bitui’t tala,
SILA kaya'y hiyas ng isang Bathala? . . .
Ang sariling anyo’y larawan ng kap'wa,
Ang kap'wa at ako’y nanggaling sa “wala”!
Sa labindalawang anak nitong Taon,
Enero'y panganay, malusog na sanggol!
Ito ang bulaklak, sa puso umusbong
Na unang pag-ibig ng Inang-Panahon;
Halimuyak itong unang tumutugon
Sa bukang-liwayway ng Gabing naglambong;
Kaya ang daigdig ay tuloy nang tuloy,
Dahil sa pag-asang sa kanya kumandong.
— Saan ka naroon? — may ligaw na Tinig
— Naririto ako! — ang tugon ng Awit . . .
Dito na kumalat ang nota ng pipit
Na nagbabalitang gising ang daigdig!
Masdan mo ang Ulap, hindi nakabahid,
Ang Langit man pala'y Lupa ang inibig:
Pinapagsalita ang daloy ng batis,
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Ang bru-bru ng dahon, ang lunti ng bukid.
Sa hudyat ng Taon, lahat ay nagalak,
Nagunitang ito'y nilang sa pagliyag;
Unang sinag ito sa Lupa ng Saklap
Upang ang ligaya dito'y magka-ugat!
Sa ingay at putok, sigaw at halakhak
Bata ma't matanda'y pusong lumulundag!
Sadyang bugtong yata ang buhay na lahat —
Sa lungkot, ang aliw ay namumulaklak.
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ABRIL
Kahi't alinsangan sa matinding init
ang iyong alindog,
buko ring bumukad na sinuyo-suyo
ng langit at gulod;
bango mo'y sa rosas at sa ilang-ilang
na sadyang panuob
saka ang yamungmong at kasariwaa'y
biyaya ng hamog . . .
A! Abril ka yata ng kabataan kong
kaya lang sumipot
ay upang salangin ang sugat ng pusong
hilom ma'y makirot!
Tila ka ang mayang may likas na awit,
wala pa mang pakpak;
buhat sa umaga hanggang dapit-hapo'y
kasaliw sa galak
ang daloy ng batis na sa kabatuhan
ay palundag-lundag . . .
kung nais mo, Abril, na ang kudyapi ko'y
masagip sa saklap,
itulot mo sanang ako'y maging maya
sa dibdib ni Dilag,
at nang sa awitin maabot ang langit
na di ko malipad.
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Abril ng bulaklak . . . ang mahabang oras
na kusang nagdaan,
nabibilang ko rin sa mga talulot
ng iyong kariktan:
bawa't isa nito'y may katas at bangong
buhay ang katimbang;
kung minsan ay bulak, bulak na pandampi
sa pusong sugatan . . .
kaya't kung Abril kang sinugo ng Ina ng
Awang may lumbay,
bakit di ilapat ang lunas sa aking
mga pagdaramdam?. . .
Sa katag-arawan ng aking pag-ibig
nang ikaw'y dumating,
lalo kang marilag, lalo kang masamyo,
masanghayang Abril!
diyan sa noo mo’y nanalik ang araw
at mga bituin
saka sa dibdib mo, ang mga bulaklak
ay di mangulutding . . .
A! ang kabataang pinaging-makata
ng iyong luningning,
sana'y makatagpo sa iyong kandungan
ng bukas na libing!
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MAYO
Nahagkan man niyong Abril ang buko mong kay mura pa,
Sa dibdib ng Kalikasan ay di pa rin bumubuka;
Hamog muna ang hinintay na iluha ng Umaga
Bago ka pa nakangiti sa daigdig na may dusa!
Tinipan mo pati Gabing sa bitui'y naulila
Saka biglang itinaboy ang pabango ng ligaya;
Ikaw'y buwan ng bulaklak, ng pag-ibig, ng harana,
Naging bagting ng kudyapi ng makatang inumaga.
Saka ngayo’y nagbangon kang wari'y Mutyang nangangarap—
Inilihi sa Hiwaga, ibinukad sa bulaklak!—
Namulat kang kasabay rin ng uod na nagka-pakpak
At ng ibong naging tenor sa pusod ng lunting gubat;
Paano nga'y napatanghal ang dilag mong yamang-dilag—
Katitigan niyong langit, kangitian pati ulap;
Kaya naman, nalikha mo ang sangmundong halimuyak
At humalik sa bakas mo pati ibong lumilipad.
Inibig mo, sa sarili, na yumari ng daigdig,
Malawak sa katunayan, sa pangarap ay maliit;
Iginuhit ng lupain ng sanglaksang panaginip
Na hanggaha'y bahaghari't ang sagisag ay silahis;
Kaya ikaw'y sinalamin sa dagat na humihibik
At doon sa kabughawa'y sinundan ng aming tinig;
Paruparo't kalapati'y namugad sa iyong dibdib,
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Nagka-nota ng musika ang lalamunan ng pipit!
Nagbalik kang mahigit pa sa Sultana ng pag-irog
Na ang likas na karikta'y siyang yaman ng sinukob;
Sa altar ng kabanalan, ikaw'y birheng sinusuob,
Pintakasi ng marami at laman ng bungang-tulog;
Daming pusong nagdaramdam ang sumigla sa pagtibok,
Sa siphayo, daming buhay, ang naligtas at lumusog,
Kaya ikaw, Mutyang Mayo, sa buhay ko, pag lumimot,
Malalagot ang hininga, ang kudyapi'y matatapos!
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NOBYEMBRE
Kundi sa taginting ng kudyaping ginto
ng Madaling-araw,
Na sabay na dampi ng labing malamig
ng simoy-Amihan
At saka sa awit ng nangabulabog
na ibon sa parang,
Di ka pa babangon diyan sa banig mong
dibdib-kalikasan . . .
Sampung buwan kitang hinintay-hintay din
sa iyong pagsilang,
Ngayong bumangon ka'y humahalimuyak
sa kasariwaan;
Wari'y di mo pansing sadyang nahabilin
sa iyong paanan
Ang lagas na liryong sangla ng Oktubreng
kay agang lumisan.
Supling ka sa hardin ng Inang Panahong
labis magparaya;
Sa pagka-bulaklak, ikaw'y pinalusog
ng mayamang luhang
Nagbatis sa mata ng Gabing may lumbay
sa nagkubling tala;
Sa iyong talulot, init ng panahon
ang sumalab yata't
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Siyang nagpatingkad diyan sa kulay mong
rosas na magara;
Sa lahat ng anak ng Inang-Panahon,
ikaw'y pinagpala —
Magandang-maganda, mabangong-mabango't
sariwang-sariwa.
Ngayo'y dumating kang Tanod sa Orasan
ng Magandang Palad.
Mistula kang Anghel na tinatahana'y
langit ng pangarap;
Diyan sa noo mo'y humahalik-halik
ang malagintong sinag
Ng Langit-Silangang sa pagdating mo na'y
naghawi ng ulap;
Ang dibdib mo nama'y naging isang harding
humahalimuyak
Sa mga adalya't puting sampagitang
nangagtitimpalak;
Sa mga paa mong makinis na lubha't
sinlambot ng bulak,
Pawa’y dalanghita, lansones at suha
ang nangalalaglag.
O! gintong Nobyembre . . . Ikaw nga ang buwang
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kabanal-banalan;
Sa “altar” ng Taon, ikaw ang “Madonna”
niring katauhan:
Ipinaghele mo sa iyong malambot
at sutlang kandungan
Ang pagka-sanggol kong inaru-aruga
ng Mutyang-magulang;
Sa kwintas ng Tao'y palawit kang tampok
na lalong makinang;
At sa kudyapi ko'y natangi kang bagting
sa pangungudiman;
Sa pisngi ng aking lubhang matampuhing
kapilas ng buhay,
Ihalik mo ako't . . . iyan ang sangla kong
hindi mananakaw!
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H.
MGA BAYTANG NG ISANG ARAW
(Panay na Soneto)
H1. Umaga
H2. Katanghalian
H3. Dapit-hapon
H4. Gabi
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UMAGA
Nahulog ang lambong ng Gabing madilim,
Sulo sa Silanga'y nagsindi't nagningning;
Ngayong mag-umaga at saka dumating
Ang katotohanang mapait, malagim.
Tayo'y nabubuhay sa pakikibaka
Pagka't ang daigdig, larangan ng dusa;
Ang dito ay tamad, pusong napapaka,
Dito, ang mabagal, ay di giginhawa.
Umaga na ngayon! Gumising ka, Anak,
Tayo ay kumilos nang lubhang maagap
Nang hindi abutin ng “tabsing sa dagat”.
Kay liwa-liwanag ng balat ng lupa
At kay ingay-ingay nitong manggagawa
Kahit na daigdig ay tigmak ng luha!
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KATANGHALIAN
Kay taas ng araw! Sa balat ng lupa
Ang init ng sinag ay nananalasa:
Sa bukid, nagbitak ang tiyan ng lupa,
Bibig na may uhaw pati ang tumana.
Kung ganitong oras, pata sa gawain
Ang kawal ng bisig na hanap ay lilim;
Nguni't di mangyari't “ang kanyang kakanin
Sa tulo ng pawis sadyang manggagaling”.
Tanghaling tapat na! Sa bawa't tahanan,
May pamawing-gutom at pamatid-uhaw —
“Laganap ang awa, pagsikat ng araw!”
Ang katanghalian ay waring Sultana:
Sa noo'y may araw, koronang may baga,
Na tinutunghaya'y daigdig ng dusa.

Alberto Segismundo Cruz

86

Sariling Parnassus

DAPIT-HAPON
Araw'y palubog na sa pamamaalam
Kaya't nabulabog ang langay-langayan;
Sa guhit na ginto ng Langit-Kanluran,
Naglapat ang labi ng Dagat at Araw.
At takipsilim na! nalaglag na kusa
Ang lambong ng dilim sa balat ng lupa,
Samantalang doon, sa simbahang luma
Lumulungoy naman ang tansong kampana.
Natigil ang ingay sa baya't sa bukid,
Maghapong gawai'y sadyang naisulit —
Pauwi ng dampa ang kawal ng bisig.
Pati ng akasya'y nagtikom ng dahon
Wari'y mga palad ng dalagang nayon
Na nagkadaop na't nagdarasal noon.
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GABI
Pusikit ang dilim sa buong Sinukob,
Ang lambong ng Gabi ay nakatatakot;
Ang tanang kinapal, ngayo'y natutulog,
Kandong ni Morpeo’t katalik ng limot.
Ang hirap ng buhay, pagod sa paggawa,
Ang sakit ng loob, ang natuyong luha, —
Ang lahat nang ito'y napapawing kusa:
“Ang katiwasayan ay pamamayapa”.
Malikot kung gabi itong si Kupido,
Napinid kong mata'y binuksan na nito,
Kaya nilalamay ang mga tula ko.
Gabi nang itatag iyang “Katipunan”,
Sa dilim narinig ang “Sigaw” ng Bayan
Gabi ang tumina ng dugo sa Araw!
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I.
ALAALA, PAG-IBIG AT PANATA
I1. Tula sa: Gandang Natutulog
I2. Pabango ng Alaala
I3. Ang Tulay
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TULA SA: GANDANG NATUTULOG
I.
Gandang nakahimlay
Sa kandungan ni Morpeo,
Ang dalawang mata: bugtong na bituin.
Nalapat na labi: tumikom na klabel.
II.
Ako baliw na Makata
Ay humabol-habol sa nagkubling ningning,
Saka pa sumamyo sa nakuyom na halimuyak:
Sa buhay na nasa labi mo,
Namukadkad pati klabel
Sa dibdib mong isang hardin.
III.
Nang ako'y magising, ang wika mo:
Nangarap ako na naging bulaklak
At tanod ka sa hardin na naging pangahas . . .
Pagkatapos, hinagkisan ako
Ng — isa, dalawang — irap.
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Sa lahat ng "perfume" ang pinaka-mabango'y —

PABANGO NG ALAALA
Sa noo kong nagpapawis, humalik kang buong giliw
O! Amihang may pabango ng kahapong di magmaliw . . .
Di man kita nakikita, ikaw'y kusang dumarating
At sa bakas, nag-iiwan ng kamanyang ng tulain,
Binubuksan pati Aklat na ang paksa'y “Puso Natin” . . .
A! Divinia,
Dating Samyo!
(Bakit kaya pinupukaw pati tulog na damdamin —
Ang nahimbing na diwa ko'y bakit kaya ginigising? . . .)
Pabango ka!
Nguni't ikaw'y nasamyo kong gunitain —
Kahapon kang nagbabalik sa puso ko at loobin,
Lumipas kang bumubuhay sa dilag ng isang birhen.
Kaaghaman ang lumikha sa yaman mong halimuyak
Gayong ikaw'y pulot lamang ng pukyutan sa bulaklak . . .
"Perfume" ka! Nasa kristal, katas-bangong naging bihag
Na paglaya'y hinihintay kapag samyo'y lumaganap
At sa labi ng Mutya ko, sa paghalik, masasanghap!
Sa may burdang panyolitong naging sangla sa Pagliyag,
Ikaw'y natak na luha ring natuyo ma'y mababakas
Kaya, Irog,
Pung-taon man ang binilang at buhok ma'y nagkapilak,
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Bata pa rin itong puso't yaring diwa'y nagkapakpak
Kaya naman, nang sa daan ay gumuhit ang pabango
Isang dilag ang hinanap, kahi't wala . . . (baliw ako!)
Halimuyak!
Nawala man iyang hardin, natuyo man pati damo,
Nalagas man ang talulot at ang buhay ay nagbago . . .
Alaala!
Pabango ring walang maliw, lalo't galing sa dibdib mo,
Gunitaing nagsasabing “ikaw'y aki't ako'y iyo”.
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ANG TULAY
"Ang pinaka-matimyas na mga awitin ay yaong pinaka-mapapait
na gunitain."

Maluwang na ilog, binagtas ng tulay,
Pusong nagkasundo ang ibayong pampang;
Bakal at asero'y sa tubig Iumakdaw,
Kaya nagkatagpo ang nayong hiwalay.
Isip ang nagbalak, kamay ang yumari,
Sa tulong ng agham, nagtindig na “hari”:
Wari'y mandirigmang handang ipanggapi
Ang aserong dibdib at bakal na sapi.
Hindi bahaghari’y sadyang bumalantok —
Kalansay-higante na doo'y sumubsob;
Waring hinahamon ang masamang loob,
Gayon din ang baha't malakas na unos.
Nalatag ang tulay . . . ilog sa ilalim,
Sa itaas langit at himpapawirin;
Tao't sasakyan mang sadyang nagtutulin,
Nakababagtas na kahit takip-silim.
Masaya ang nayon sa dalawang panig,
Dalaga't binata'y sabay na umawit;
Maging matatanda'y nagsayaw sa bukid,
Wala nang tawirang bangkang mapanganib.
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Ani at kalakal, kalesa't kariton,
Tulay ang bagtasan sa buong maghapon;
Umunlad ang dating maralitang nayon
Sagisag ang tulay ng pagkakasulong.
Ngayo'y ako lamang ang nagdaralita.
Bangkerong nawalan ng kita at Mutya;
Ang Gawaing-Baya'y nagparusang sadya
Sa amis kong buhay na gamit ay bangka.
Doon sa aplaya'y naiwan ang lunday
Na nagagapok na sa araw at ulan;
Nalabi sa aki'y ang matandang sagwang
Nagpapagunita ng aking kawalan.
Ngayong nag-iisa, mandi'y nanunukso
Ang alalahanin sa pananawid ko;
Sa hampas ng sagwan, ang ngiti't titig mo'y
Nalimbag sa puso . . . (Anong hapdi nito!)
At ang ilog naman, kung gabing madilim,
Laki man o kati'y parang may aliw-iw —
Pusong dumaramay sa aking panimdim
Na iniluluha ang bangkang nalibing!
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J.
SINING AT WIKA
J1. Brilyante o Bubog?
J2. Salamisim sa Dapit-hapon
J3. Maagang “Requiem”
sa Inang Wika
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BRILYANTE O BUBOG?
Sa katutohanan,
ang brilyante'y bato
sa tiyan ng lupa'y
naging hiyas ito!
kahit kilatisin
may dilag at sining:
iba't ibang kulay,
sisira sa tingin:
habang minamasid, lalong nagniningning!
kundi bulalakaw na hiyas ng dilim
ay luhang namuo sa pisngi ng birhen!
Nguni't brilyante ma'y tila na ring bubog,
sa landas ng tao'y wala mang pumulot;
nguni’t nang sa sinsing
malapat na tampok;
sa taglay na ningning, puso'y nalamuyot:
dami ng naghangad na ito'y makupkop,
may ilang sa hiyas, nasira ang loob.
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Kaya sa daliri ng mayamang tao,
halaga ng hiyas, umabot nang libo!
nguni, balintuna
ang isip at haka;
sa pala-sinsingan ng isang mahirap,
sinsing na brilyante'y halaga ng burak!
(talagang limot na ang Banal na Aklat:
“sa sukatan mo rin, ikaw'y masusukat.”)
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SALAMISIM SA DAPIT-HAPON
Hindi ang liwanag
kundi takipsilim,
hindi ang ligaya
kundi ang damdamin,
at di rin himutok
kundi ang tiisin
ang munting daigdig
nitong salamisim,
na saklaw na paksa'y
ang magandang sining . . .
Masdan! Bahaghari, —
pula, dilaw, bughaw, pilak:
iba't ibang kulay — balantok-hiwaga —
tulay na nagdugtong sa langit at lupa:
iya'y mga kulay
sa “paleteng” diwa —
pulang nagngangalit ang apoy sa dilim
na kinakausap ng pusong may lagim;
nanilaw na hamog, luha ng panimdim
kung sa panibugho, pagsinta'y malaing;
ang bughaw na langit bubong na salamin
ng laksang pag-asang hindi mangulutding;
at ang hiblang pilak ay kubling luningning
na di makalaya't bihag ng bituin!
Kaya itong pintor,
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kumuha ng pinsel
at ang manglililok
may malyete't sinsel . . .
at ako, Makatang kahit may kudyapi'y
garalgal ang bagting,
ay isang Diogenes na may dalang parol,
sa katanghalia'y
hinahanap-hanap ang nagtampong MUSA
na dati'y malambing,
nguni't nitong huli'y waring talo-saling!
Boanerhes1 ako na kahit sa kulog
at hagkis ng kidlat lumuhog, dumaing,
nguni't nabasag lang ang gibik na tawag
sa huling taginting . . .
kaluluwang uhaw, pusong naghihintay,
diwang nananabik
sa isang Tagsibol at pamumulaklak
na di na darating,
ngayong ikaw'y waring palayo sa akin
at unti-unti nang talang lumalabo
sa pangungulimdim,
ngayon pa natuyot
ang daho't talulot sa sariling hardin
na nilulugas na ng kamay-Habagat,
pahulog sa bukas
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at nahandang libing . . .
Paalam sa iyo!
paalam . . .
sa mga pagitan ng nagluksang titik
sa maputlang papel,
ang patak ng luha ng pagka-makata
ay iyong bakasin . . .

1

Poets in search of material used the Pasyon, the translation of a Spanish
fictionalized account of the life of Christ, from which are taken such
colorful and beloved characters as Samuel Belibet and Boanerhes, suitor
to Mary Magdalene. (Essays on Philippine Theater History by Doreen
Fernandez.)
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MAAGANG "REQUIEM" SA INANG WIKA
Paksa: Bagaman nasa plebisito pa ang tuluyang
“pagkamatay” o hindi ng Wikang Filipino, pinatay na
ang Inang-Wika ng mga “Bagong Paham”.
Di ka man dumaing sa aba mong lagay
Naririnig na rin ang impit mong . . . “Ay”, “Ay”!
Dumalang ang tibok ng pusong orasan,
K'werdas nang palagot sa taksil na kamay.
Bulaklak ng dila, salitang nabuo,
Nagkalapit tuloy pusong nagkalayo;
Ang bingaw na tugtog ng kampanang tanso,
Dahilan sa iyo'y tumunog na ginto.
Tulala ang tao kung ikaw ay wala,
Piping hindi pipi ang nakakamukha;
Damdami'y nahayag sa ilang salita —
Kalul'wa ng lahing Lakang mandirigma.
Ibo'y umaawit — musika ng gubat! —
Ang daloy ng batis pusong may bagabag;
Pag nasalin ito sa nota't nasulat
Kundi man opera'y tulang nangungusap.
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Bayang naaapi'y naghanap ng Mat'wid,
Ikaw ang nagbukas sa may-susing bibig;
SIGAW ng Bayani'y sumakay sa lintik,
Nagka-BALINTAWAK at mundo'y nayanig.
Kinailangan kang lagi nang gamitin
Ng sabik sa yama't gutom sa tungkulin;
Dap'wa't kung makamit ang ginto't hangarin,
Taksil na sa Wika'y diwa pang alipin.
Ngayong naghahanda ng Saligang-Batas
Ang nagkakatipong mga bagong pantas,
Ikaw, INANG-WIKANG katutubo’t wagas,
May ukol nang “REQUIEM” kahit pa malakas.
Inang itinakwil, Wikang Pilipino,
Nagaril na dila sa salitang dayo;
Kaya sa nangyari Malaya man tayo,
Kay daming naghudas sa WIKANG SINUSO!
Subali’t ang WIKA’y sadyang katutubo -Hibla ng damdami’t tibukin ng puso;
Aklat nitong Lahi’y hindi mabibiro,
Atas ng ISTORYA’y Batas ang sumuko.
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Kaya, INANG-WIKA, bayaang magpakpak
Ang aking kudyapi’t kita’y ililipad;
Panitik ko’y sungkit – abot-alapaap –
Na kakatwani’y ang diwang lagalag.
Ang susungkitin ko’y magandang bituin
Upang sa noo mo’y ILAW na magningning;
Marahil, tula ko’y lalo pang malambing
Pag naligtas ka na sa bingit ng libing.

Alberto Segismundo Cruz

Sariling Parnassus

K.
TINIG NG BAGONG PANAHON
K1. Kabataan: Hawan na ang Landas
Sa Inyong Pagdating
K2. Inang Bayang Mahal, Sa Piling Mo,
Ako’y Nagdarasal
K3. Kapayapaan: Kalapating Puti,
kay Ilap-ilap Mo!
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KABATAAN: HAWAN NA ANG LANDAS
SA INYONG PAGDATING!
Sinag na tumudla sa dibdib ng Dilim,
Sumugat sa puso ng Gabing nalibing;
Ang Bukang-liwayway na biglang nagising
May bakas ng dugo sa unang luningning!
Lumuha ang langit — ang hamog sa hardin
Na labing-Amihan ang darampi na rin . . .
Bayan ninyo'y ito, nang kayo'y dumating,
Sadyang tumututol sa bukas na libing.
Kayo'y bagong dugo ng Lahing nagmana
Sa giting at tapang ng Lakan at Raha;
Magmula sa ulo hanggang inyong paa,
Ang langit at lupa'y sadyang magka-hangga!
Nagisnang lupain, nang inyong mapuna,
Ang likas na yama'y nasamantala na;
At itong bukirin ninyong magsasaka,
May ilang mandala'y angkin pa ng iba.
Sumulak ang inyong dugong dumadaloy
Sa pang-aaliping naganap “Kahapon”;
Hindi Bonifacio nang kayo'y magbangon
Nguni't sumigaw din: “Kabataa'y tutol
Sa anumang hadlang sa aming Pagsulong,
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Kapatid ma't taksil, may laang kabaong!
Katarunga't mat'wid itong aming layon —
Dambana'y itindig sa lunsod at nayon!”
Kabataan kayo na nagpapagalaw
Sa daliring sangkap ng tala-orasan:
Supling ng panahon ng pagsusulitan,
Tanghali mang tapat, may sulo ring tanglaw!
Bunso ng Tadhanang laban sa karimlan,
Nagbangon sa libing nina Luna't Rizal . . . .
Paraanin kami, sulo'y di mamatay
Pagka't nagniningas ang Mayon at Taal.
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INANG-BAYANG MAHAL,
SA PILING MO, AKO'Y NAGDARASAL
Tinubuang Lupa,
Mutyang Kapuluang
sagana sa init at patak ng ulan,
hirang ka ng Diyos
na tahanan ko't ng mga sinundan.
Sa maraming taong matuling nagdaan,
ang kasaysayan mong naluma nang TIPAN,
ngayo'y BAGONG AKLAT ng kapaligiran:
Bukong sampagitang sagisag mo't dangal,
sa sariling hardi'y
waring palipas na sa bango't kariktan!
Ang kahoy na narang sintigas ng dibdib
ng raha mo't lakan,
higanteng sa lupit nitong nagto-troso'y
sa gubat nabuwal!
Nawala ang lilim at tubig-tipunan,
napaknit ang pugad ng pipit at mayang
doo'y umaawit kahit sa karimlan!
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Sa magulong lunsod, matandang bayani'y
nagbalik na lumpo't puso'y nagdaramdam,
kundi sa muleta'y di na makahakbang . . .
ang balo't ulila na nangamatayan,
hindi na mabatid ang kasasadlakan,
pagka't bigay-pala'y
kung saan lumagpak
na buhong na kamay . . .
laganap ang sakit ng buong lipunan,
parang buhay pa rin
ang Reyno Albania ni Kiko Baltazar
saka ang San Diego sa “NOLI” ni Rizal —
pawang mga dulang ngayo'y nakatanghal!
kaya kabataang hukbong dumarating,
may sumbat at sigaw!
lyang Balintawak
at pati na San Juan
ay sa Mendiola na't abot-Malakanyang. . .
samantalang doon,
may dinarakip pa nang walang dahilan
at may napipiit na wala mang sala'y
waring darating pa hanggang bibitayan!
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At ang trahedya
na lalong malumbay
ay sa paghahanda ng Saligang-Batas
na kapag nasulat ay sa salitang hiram:
ang Tore ni Babel,
itinitindig na ng mga “bagong paham”
upang magkagulo't lahat magsisihan;
sapagka't hindi na wikang kinagisnan
ang salitang gamit,
kaya't kapatid na sa kap'wa kapatid
ang naglalabanan;
ang Titik sa Pader, di kabalighuan:
“MANE, THECEL, PHARES!” 2
INANG BAYANG mahal,
Narito na ako,
nasa piling mo na: ako'y nagdarasal:
ang landas ng lahi
sana'y matanglawan.

2 MANE: God

has numbered your kingdom, and has finished it.
THECEL: you are weighed in the balance, and are found wanting.
PHARES: your kingdom is divided, and is given to the Medes and
Persians. (Book of Daniel)
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KAPAYAPAAN: KALAPATING PUTI, KAY ILAP-ILAP MO!
Di pa nalalaon sa pagkakatindig ang lugaming baya'y
Nakahalakhak na si Marteng may dalang dusa't kamatayan;
Kahihilom pa lang ng lumubhang sugat sa punglo't patayan,
Katutuyo pa lang ng luha sa mata ng ulila't hirang,
Sa paligid namin, may pumuputok na't may nagpipingkian
At batas ng lakas ng diwang marahas ang pinaiiral . . .
A! bigong pag-asa ng Dakilang Wilsong maka-kalayaan,
A! hidwang pangarap sa pagkakaisa ng sangkatauhan.
Ka ilap-ilap mo, Kalapating Puti ng aming pag-ibig,
Gayong puso namin ang sadyang pugad mo mula nang
sumapit;
Dahilan sa iyo, ulap ay nahawan sa nagluksang langit
Saka halimuyak ng bulaklak namin ang isinusulit;
Kung ilang taon kang idinuyan-duyan sa malayang awit
Nguni't wari’y nais na lumipad na rin sa aming tangkilik.
Kalapating puti! Kung may Anino mang dito'y lumalapit,
Iwasiwas lamang ang sanga mong kagat nang kami'y
lumawig.
Sadyang nahahati sa dalawang panig itong sangsinukob,
Wala mang hanggaha'y waring may hadlang ding moog na
matayog;
Bawa't bansa dito, laya't karapatan ang sadyang bantayog,
Dapwa't sa likura'y may nagpapagalaw na diwang mapusok;
Kaya, dahil dito, bansang maliliit itong naaayop
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At batas ng lakas ang tanging batayan sa biglang pagsakop;
Samantalang doo'y sigalot ng mundo'y siyang tinatapos,
Dito nama'y bago't-bagong suliranin ang nakagagapos.
Kalapating puti ng kapayapaan, kay ilap-ilap mo!
Kaylan ka darapo upang mamugad na sa puso ng tao?
Kinulang pa kaya ang naputing buhay diyan sa altar mo,
Maipagwagi lang ang diwa't mithiing utang din sa iyo? . . .
Kapayapaan kang malaong dasalin sa lahat ng dako
At ang katauha'y idinadalit kang para ring rosaryo . . .
Nguni't kaylan kaya sadyang magwawakas ang aming
Kalbaryo
Dito sa daigdig na pangarap naming maging Paraiso?
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L.
MGA MANUNUKLAS NG LANDASIN
Leo Gener
Augusto de Leon
Ellen Deveras Vigilia
Jesse Dionisio Tiamson
Percival Campoamor Cruz
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EDSA 1 People Power Monument by Ed Castrillo
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INANG BAYAN
Leo Gener
maraming taon ang nakaraan, umalis at nangibang bayan,
bayan iniwanan hindi makalimutan, at laging nasa isipan.
marami sa iyo ang nagmamahal, at gusto kang matulungan,
sumigaw ka inang bayan, kung ano ang iyong kagustuhan.
magaganda at mauunlad na, ang iyong mga kapitbayan,
ikaw naman ay matagal nang nakaratay sa banig ng
karamdaman.
mga duktor mo ang nagpapahirap, sa iyong buto't balat na
katawan.
bumangon ka't magpanibagong buhay at mag-alsa-balutan.
lupa mo ay tuyo at tigang na, kinalimutan nang diligin,
daluyan ng patubig, ay sinarhan ng palihim.
magsasaka ay lumuluha, at kay tagal nang naninimdim,
taong-bayan ang magpapatubig, manggagaling sa luha namin.
ang natitira na lang sa dagat mo, ay buwaya at pating.
mangingisda mag-ingat ka, sa hawak mong punyal na
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matalim.
mangingisda mag-ingat ka, sa mga nakaabang na mga ngipin.
mahirap ka nang hanapin kung sa tiyan, o sa dagat ka
malibing.
kalat na sa katawan ang sakit mo, at mahirap ka nang
gamutin.
tinapalan ka lamang ng band aid, at pinainum ng aspirin.
sakit mo ay malubha na, at mahirap nang gamutin,
gamot mo ay, sa taong-bayan manggagaling
ala Rizal, Kennedy,Gandhi o Martin Luther King,
ang makalulutas sa iyong mga suliranin.
maigsi ang kanilang buhay sa kamay ng asasin,
nasaan ka dakila, kailan ba ang iyong dating?
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BAYAN KO
Leo Gener
O bayan ko,
anong nangyari sa iyo?
bakit ka nagkaganito?
sino ang lumimot sa 'yo?
bakit umaalis ang mga edukado?
bakit naghihirap ang mga tao?
bakit "corrupt" ang ating gubyerno?
sino ang lumimot sa 'yo?
sino ang bantay ng bundok, ilog at hangin?
bundok puro kalbo, maraming kaingin,
ilog polluted, tubig 'di na puwedeng inumin,
hangin ay kay dumi hirap nang langhapin.
sa gubyerno marami ang manghuhothot,
sa mga naka-upo maraming pipe at bulag,
sa kalye napakarami ang mandurukot,
sa mga prosecutor marami ang duwag.
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o PILIPINAS kong mahal,
bakit ka nagkaganito?
nasaan ang mga Bonifacio, Aguinaldo, Del Pilar at Rizal?
sino ang lumimot sa iyo?
o bayan ko, perlas ng silanganan,
kailan babalik ang iyong kalinisan?
kailan sasagana ang iyong mamamayan?
kailan magbabago ang iyong kaugalian?
mga pulitiko
kailan pa kayo magbabago?
kung tuyo na ang damo
at patay na ang kabayo.
o bayan ko
bakit ka nagkaganito?
sino ang lumimot sa iyo?
mahal ka naming totoo.
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PASASALAMAT
Leo Gener

Salamat Panginoon, sa pagbibigay Mo ng buhay.
sa buhay na bigay, sama ang bagsak at tagumpay.
sa tagumpay naman, sama ang galak at lumbay.
Panginoon sa piling Mo, ay buhay na walang hanggan.
Salamat Panginoon, sa bigay Mo na aking magulang.
si tatang ang nagmulat kung papaano mamuhay sa
kahirapan.
si tatang ang nagmulat, sa pagbanat ng buto at lakas ng
katawan.
si tatang ang nagmulat, sa halaga ng pag-aaral at ng
katipiran.
Salamat Panginoon, sa bigay Mo na aking inang.
si inang ang nagturo, sa araw-araw na pagdarasal.
si inang ang nagturo, na sambahin ang Puong
Maykapal.
salamat inang, sampalataya sa Dios ay walang
alinglangan.
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Salamat Panginoon, sa pagtatapos ng aking pag-aaral.
salamat Panginoon, sa propesion na matagumpay.
propesion natapos, nakatulong sa paghahanapbuhay.
salamat Panginoon, at nairaos ang apat naming inakay.
Salamat Panginoon, sa bigay Mong asawa na
maalalahanin.
salamat Panginoon, siya ang ligaya sa pusong
naninimdim.
ngayon matatanda na, at lumalabo na ang paningin,
Salamat Panginoon, sa mga biyaya na bigay mo sa amin.
Salamat Panginoon, sa pagdadala Mo dito sa bagong
bayan.
sa bagong bayan ay, nadala ko ang aming buong
angkan.
salamat Panginoon, buong angkan ay nahango sa
karalitaan.
angkan ngayon ang tumutulong, sa kamag-anak sa
bayang iniwan.
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Salamat Panginoon, sa pagpapakita Mo kahit isang
saglit.
nagsasalita Ka at meron binibigkas ang Iyong bibig.
binge ang tainga, at sarado ang kakayahan sa pandinig.
bigla Kang naglaho, dahil nagpumilit na Kita ay marinig.
Salamat Panginoon, sa Iyong pagpapakita.
salamat Panginoon, sa pabubukas Mo ng likurang mata.
salamat Panginoon bagama’t binge ang aking tainga,
Panginoon buksan Mo ang tainga, sa muli nating
pagkikita.
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ANG NAKALIPAS, AY NAKALIPAS
Augusto de Leon
Di nga ba't ang kahapo`y sadyang kay tamis
Na muni-munii't buhayin sa isip
Kung ang nakaraa'y dapat pang ibalik
O gawin na lamang isang panaginip.
Panaginip bagang nagbibigay-sigla
Nagsisilbing aliw sa pighati't dusa
Batis ng pangarap sa mundong kay ganda
Ang mabuhay ngayo'y walang kasing saya.
Ang nakalipas nga, sa iba'y bangungot
Sarili'y sinisi't nanaig ang poot
Ang naging pananaw, matwid ay baluktot
Mapaglarong tadhana ang s’yang nagdulot!
Sa iba, ang lupa ay mistulang langit
Nabagtas yaong dawag, daang makitid
Ang pinipita ay naabot, nakamit
Sapagka't may pusong puno ng pag-ibig.
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Ang nagdaan kung may lungkot man o saya
Ay isang kasaysayan ng bawa't isa
Ang ating kahapon ay nakalipas na
Upang harapin ang maayang umaga.
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ANG BUHAY SA BUKID
Augusto de Leon
Kay sarap mamuhay sa malayong bukid
Hangi'y sariwa't tahimik ang paligid
Ang kaulayaw, mga ibo't kuliglig
Huni nila'y tila awit sa pandinig.
Ang bukang-liwayway hatid ay pag-asa
Sinag ng araw kalakip ay ligaya
Pilit sumusungaw, busilak ang ganda
Lagusan ay sutlang ulap sa umaga.
At kung tanghaling anino ay kapantay
Dama ang init na siyang bumubuhay
Sa mayabong na puno galak ang taglay
Upang ang katataga'y lalong tumibay.

At kung dapit-hapong araw at lulubog
Ang kalangita'y malaginto ang tubog
Kapag tuluyang pumakabilang bundok
Tala at buwan sa langit ay susulpot.

Alberto Segismundo Cruz

126

Sariling Parnassus

Sa bukid ay malayang mundo'y pagmasdan
Kalikasa'y lantad at walang sagabal
Mga punong kahoy wari'y nagsasayaw
Saliw sa hanging habagat o amihan.
Kung panunuori'y mga nagtatanim
Sabay-sabay ang hakbang pati pagkiling
Sa gitna ng pagod ay may ngiti pa rin
Ang kapagalan ay hindi pinapansin.
Sa oras ng pahinga'y nagbibiruan
Dalaga't binata ay nag-aawitan
Ang kasayahan ay walang katapusan
Bakas sa bawa't isa ang kasiyahan.
Yaong mga musmos ay naglalanguyan
Sa munting patubig na di kalaliman
Ang salpok ng tubig doon sa batuhan
Ay kagalakan na ng murang isipan.
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Ang kuhol at tulya'y nadadampot lamang
Urong-sulong sa lungga'y mumunting katang
Dalag at hito kung hulihi'y kay alwan
Dito sa gawang-taong sapa-sapaan.
Panahon ng anihan kung sumasapit
Muling abala ang mga magbubukid
Pinagyamang palay, pinuhuna'y pawis
Mat'yagang hinihirangan ng tulyapis.
Mayroong gabing maliwanag ang buwan
Di mabilang ang talang nagkikislapan
Sa gitna ng parang ay naglulubigan
Ang mga paslit na walang kasawaan.
Ang kadalagahan at kabinataan
Sa pagpipinipig laging magkatuwang
May naghahanda ng tungkong sasalangan
Ng binayong malagkit na gagataan.
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Ang matatanda ay nangakatalungko
Sa pag-iirong, may kanya-kanyang kuro
Sa mga nangyayari dito sa mundo
Tunay man o isang balitang kutsero.

Ang mamuhay sa bukid tunay ang sarap
Ang kasaganaa'y iyong malalasap
Kahit sa salapi ikaw man ay salat
Walang singhalaga loob na panatag.
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SINIKIL NA PAG-IBIG•
Augusto de Leon
Ang akala niya’y aking iniibig
Ang babaeng mahal ng kanyang kapatid
Nguni’t ang totoo, sa kanya ay lingid
Na s’ya ang itinitibok n’yaring dibdib.
May mga saglit sa aking pagninilay
Ang kanyang mukha ay inilalarawan
Pilit na ‘ginuguhit sa balintataw
Ang walang makaparis na kagandahan.
At sa pagdidili-dili para nang baliw
Walang makaramay sumbungan ay hangin
Pagsapit ng gabi, ang taghoy at daing
Kahit na sa pangarap ay makapiling.
Labis na yaring dusa at pagtitiis
Ang pusong aba’y maluwat nang may hapis
May umaga kayang saya’y ihahatid
Sa tulad kong tadhana’y tila nagkait.
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Iisa ang sigaw nitong aking muni
At dinarasal na masilayang muli
Ikaw na sa puso’y pinakatatangi
Kahit man lang sa huling sandali.
Ang aking sasambitin kapag pinalad
Itong dinadalang di naibulalas
Na ikaw minsan sa buhay ko’y niliyag
Sinikil na pag-ibig ay ipahayag.
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ANONG PAG-IBIG ANG MAYROON KA?
Augusto de Leon

Nang ang pag-ibig sa puso ay unang sumibol
Ang mahiwagang damdamin ay hindi matukoy
Sa murang isipan na wari ay buhul-buhol
Katanungan sa sarili’y walang maihatol.

Dulot ng pag-ibig kung magkaminsa’y ligalig
Hatid ay kalituhan sa musmos pa ang isip
Kung ito ay aarukin palad nang malirip
Ng mga di pa talastas inog ng daigdig.

Ang pag-ibig kapag labis tunay na masama
Lalo kung sa sariling mataas ang paghanga
Ang tingin sa iba’y maliit at alipusta
Ang kahihinatnan kaibiga’y mawawala.

Mayroong pag-ibig na di dapat ikarangal
Pagsuyo ng magsing-irog na kubli’t panakaw
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Kung tahasang susuway sa utos ng Maylalang
Magagantimpala’y parusa ng Kalangitan.

Ang pag-iibigan kung ito ma’y walang basbas
At sa batas ng Diyos ay hindi lumalampas
Sa pagtitingina’y walang ibang hinahangad
Kundi yaong kabutihan at banal na paglingap.

Pag-ibig ng magulang ay napakadakila
Pagka’t sila ang sa atin ay nagbigay-pala
Nararapat na suklian nang may pagkukusa
Bukal ang pagsuyo, sa pagkukunwari’y wala.

Ang pag-ibig sa kapwa lalo na sa kaaway
Kung wariin ay sadyang kay hirap matutulan
Nguni’t iya’y kautusan ng Poong Maykapal
Kapag nagampana’y kapuri-puring lubusan.
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Mayroon pa kayang sa bayan ay umiibig
Ng tulad ng bayaning buhay ay ibinuwis?
Kung may nalalabi pa’y tumingala sa langit
Baka rin may matagpuan pangala’y magsambit.
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TATLONG TULA, TATLONG BABAE
Eleanor Deveras Vigilia
Victoria
Pag gising sa umaga
Puno ng pag-asa
Araw ay sumikat
Naku, kay ganda!
Tanghali'y sumapit
Aba ay kay init
Takot na mapaso
Kailangang magtago.
Dumating ang takip-silim
Araw ay palubog na
Nangangamba, naninimdim
(Tama ba? Tama ba?)
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Vicenta
Masiyado kang mabagal
Kaybigat ng iyong puwit
Lagi kang nauunahan
Palagi kang nagdaramdam.
Huwag mo nang ipagpilitan
Nakikita mong kagandahan
Namamalas mong kalawakan
Dinig mong awit ng kalikasan.
Isa ka lamang istranghera
Nag-iisa sa karamihan
Tumahimik ka na lamang
Sa dagat ng buhay ay lumutang.
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Josefa
Aleng nakatayo
Sa gilid ng daan
Naghihintay ng sasakyang
Makakaangkasan
Kahit na may maawang
Ikaw ay hintuan
Ang payo ko sa iyo
Maglakad ka na lang.
Kahit pa nga ba
Ikaw ay makaupo
Kipit naman ang tuhod
Hindi makakibo
Alanganin kung saan
Tiyak na patutunguhan
Hanggang ikaw ay
Ibaba lang kung saan.
Kahit pa nga ba
Talampakan mo'y magpaltos
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Kahit makalanghap
Milyong alikabok
Kung ikaw ay lalakad
Mabilis o mabagal
Mundo ay hawak mo
Sa iyong mga kamay.
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TAO: BAKIT KA NABUHAY?
Jesse Dionisio Tiamson

Bawat bagay sa daigdig ay may iwing kahulugan
Bawat buhay na sumupling ay may iwing kabuluhan
Bawat ngiti ng ligaya ay may lungkot na kakambal
Bawat araw ay may gabing sa kanlura’y nag-aabang
Bawat wakas may simulang kasingganda ng liwayway
Samantalang ang simula’y may wakas na sakdal
panglaw
Bawat tao ay nilikhang may hukay na naghihintay
Nguni’t bakit ka nabuhay kung ikaw’y may katapusan..?

Magmula sa iyong duyan noong ikaw’y maging sanggol
Noong ikaw ay halamang bago pa lang kauusbong
Hanggang doon sa hukay mong inihanda ng panahon
Noong ikaw’y tumanda na’t ang buhay mo’y naparool;
Hindi baga at kay igsi ng landas mong tinalunton?
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Hindi baga’t sandali lang ang buhay mong panginoon?
Di ba’t waring kahapon lang ang maraming mga taong
Sa tangkay ng iyong buhay ay bulaklak na naluoy…?

Kung totoong ang panahon mo sa lupa’y sasandali,
Tao: bakit ka nabuhay? Upang ikaw’y magmadali
Nang paghukay ng sariling libingan mo kung masawi?
Upang ikaw’y magpayama’t gawing diyos ang salapi?
Upang ikaw’y kumain lang at busugin sa lunggati
Ang katawang duwag manding makihamok sa pighati?
Upang lakas ang gawin mong alila ng iyong mithi,
At sandata ang itugon sa tutol ng iyong budhi..?

Magnilay kang sumandali at masdan mo sa itaas
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Ang bituing sa karimla’y nakasabog na bulaklak;
At ang buwang reyna waring sa palasyo’y naglalakad,
Sa buhay mo’y sulo manding umiilaw sa magdamag;
Bakit sila naroroon at sa ati’y nagpupuyat,
At para bang nagtatanod sa naligaw na lagalag?
Bakit sila’y nauna pang sa karimlan ay kumislap
Kaysa buhay na taglay mong yao’t ditong naglalayag..?
Samantala’y ibaling mo sa paligid ang paningin,
Ang nagtayong punungkahoy sa malayo ay tanawin;
Lumapit ka… pagmasdan mo ang malawak na bukirin,
Ang mabangong halamanan, ang damuhang
naglalambing,
Ang hayop sa kagubatan at ang ibon sa pawirin
Walang muwang na nilikhang lumalasap din ng lagim;
Ang lahat nang makita mo na gaya mong may buhay rin,
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Gayong sila’y mamamatay ay bakit pa isinupling..?

Ang daigdig, pagkatapos na mahagod mo ng masid,
Sarili mo ang pagmasda’t kausaping ilang saglit;
Bakit ako naririto? Ano akong nag-iisip?
Isang hungkag na pangarap o aninong walang bait?
Kung ang lahat sa sinukob – maging ginto, hayop, yagit
Ay may iwing kabuluhang kasinlaki ng daigdig
Ay ako pang may isipang taga-akay sa matuwid
At may budhing tagakatok sa pinto ng aking dibdib?

Ikaw, TAO, ay nilikha sa larawan ng Maykapal,
Ikaw’y lupa’t kaluluwa, pinag-isang budhi’t laman;
Nabuhay ka hindi upang ang masama ay itanghal,
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Hindi upang si Satanas ang sambahi’t kamanyangan;
Hindi upang magpayaman, hindi upang kumain lang
At bundatin sa hangaring makalupa ang katawan;
Hindi upang ang hamak na’y hamakin pa at tuntungan
Hindi upang limutin mong ikaw’y taong mamamatay…

Nabuhay kang mayro’ng puso, isip, kamay, at paningin,
Upang sila’y gawing sangkap sa paggawa nang
magaling;
Nabuhay ka upang itong daigdig mo’y pagandahin;
Upang lahat ng may lungkot sa alo mo’y pasayahin,
Upang lahat ng may uhaw ay kusa mong painumin
At ang bawa’t nagugutom sa palad mo ay busugin;
Upang ikaw kung mamatay ay mabuhay pagkalibing
At ang landas ng Lumikha’y panghiti mong taluntunin.
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HARING ARAW, REYNANG BUWAN
Jesse Dionisio Tiamson
Bukal na liwanag sa kalangitan,
Dambuhalang apoy walang kamatayan
Nagbibigay-buhay sa sandaigdigan
Nagbibigay-ilaw sa ating lipunan.
Magmula pa noong Mundo’y sanggol pa lang,
Mula ng panahon ni Eba at ni Adan
Ating mga nuno’t hanggang sa magulang
Itong Haring Araw, init tayo’y binigyan.
Ihagod mo ang masid sa kapaligiran
Malayong abot-tanaw at ang kabukiran
Masamyong halamanan pati na ang damuhan
Para bang alpombra na kulay luntian.
Ibong nagliparan, hayop sa kagubatan
Naglanguyang isda sa ‘ting karagatan
Pati punungkahoy sa ‘ting kabundukan
Ang paglaki nila sa Araw din utang
Naglalayag naman, ating Reynang Buwan
Nagbibigay-ilaw sa ‘ting kadiliman
Sama’y buong angkang bitwing nagkislapan
Wari’y alitaptap sa kaitaasan.
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144

Sariling Parnassus

Ang kanyang liwanag, kahit na hiram l'ang
Sa esposong Araw, kanyang kaharian
Sa araw at sa gabi, silay’s ating tanglaw
Upang ‘di mawala sa ating pananaw.
Ating isaisip sila’y handog lamang
Nitong Poong Diyos nating kamahalan
‘Wag bale-walain baka may katapusan
Pagyamaning husto habang nabubuhay.
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PAG-IBIG
Percival Campoamor Cruz
Pag-ibig
labag sa talaga,
matematekang kontra sa totoo:
Lalaki at babae
pag pinagsama dapat dalwa,
dapwa't ang resulta ay tatlo!
Pag-ibig ng ama sa asawa't anak
pag hinati, lumalaki.
Pag-ibig
pag ibinuhos, dumadami;
pag kinamot, kumakati,
pag pinigil, nanggigigil;
habang tumatagal, lalong lumalakas;
habang naluluma, sumasarap;
umuusbong, kapag ginagapas.
Sinipat ni Kupido,
pinakawlan ang palaso at ito'y tumimo
sa puso ko.
Lumipas tatlumpung taong singkad
nadarama pa ang turok nito.
Pag-ibig sa babaeng
kung baga sa hardin natatanging
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bulaklak,
sa aking kandungan, sa aking buhay
magandang hangin ang nagtulak.
Walang kupas, walang sawa,
pag-iimbot,
habang-buhay na damdamin;
sa Araw ng Puso
hiwaga ng pag-ibig
ayaw nang pakaisipin...
Ang umibig at ang maibig, kahi't palaisipan,
puso hindi isip ang may alam.
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PANDANGO NG BUNTIS
Percival Campoamor Cruz
1.
Kumekendeng, gumigiling,
sayaw-dasal sa naisin;
kamay nag-aarimunding,
punung-puno ng damdamin bubuyog, bango ay simsimin!
Santa Clarang pinung-pino, asawa po
bigyan ninyo, lalaking matiisin,
kung umibig walang maliw.
2.
Naninimbang sa pag-indak
siyang busog sa pagliyag,
malumanay bawa't tapak
kahi't puso'y lumulundag ay, may bunga na ang kamandag!
Hinahangad kagampanang maluwalhati,
Mahal na Birhen ng Remedios, dilag
sa kalinga mo'y hihinahon.
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3.
Lumalakad nang paluhod,
nagtitika, umiiyak,
hinahataw pati likod,
dibdib nama'y nabibiyak –
tanging yaman niya ay ang anak!
Bukal ng Himala, Poong Nazareno,
buhay ng bunso ngayo'y nakalagak
sa awa at paanan mo.
4.
Umiikot, umuunday,
kung lumukso tila tikling,
balik-dasal, sayaw-alay,
kumekendeng, humihiging –
isinasamo isa pang supling!
Dinggin mo, Mahal na Birhen ng Obando,
Nananalig, umaasa, humihiling
biyayang isa pang ikot.
Buhay ng tao ay sayaw,
nasa Diyos bawa't galaw.
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VIA CRUCIS
Percival Campoamor Cruz
Nagbalita ang halimaw na ito'y padating.
Dumadamba, humihiyaw ang bakulaw.
Ika'y bighani sa sipol ng sariwang hangin.
Lagaslas ng tubig sa sapang malinaw.
Yumayanig, kumakabog daang-bakal.
Makinang pumapalaso sa puso ng bayan;
Ibon humuhuni sa lupa mong banal.
Hanap mo'y gamot, biyaya ng Katalagahan.
Paro't parito, abalang walang pakay.
Takbong walang tigil nguni't salat pa rin.
Halaman at puno, sila ang pambuhay.
Sa bukid payapa, laging may pagkain.
Sasakyang pangmasa bulok ang palakad;
Bakit nagka-tiangge sa gilid ng riles?
Sakay ang mahirap, hanap ay pag-unlad.
Nararating nila’y gutom at hinagpis.
Sakay nang sakay nguni’t paikot-ikot.
Walang hahantungan ang pabalik-balik.
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Sa lilim ng dahon tanggal ang pagod.
Yaman ng lupa’t dagat ito ang ihasik.
Dambuhala ay walang pakundangan at taksil;
Hinarap, tinugis, sinalpok, winasak.
Sa paraan ng diwa pilit mo na pinigil.
Ngumiti, sumayaw ang mga bulaklak.
Gubat mong kandungan ng malay at buhay,
Di na mararating ng gulo at ingay.

(Nasagasaan ng tren Si Caloy Abrera sa may Paranaque habang namimili
ng halaman sa isang tiangge na nasa gilid ng riles. Kinukunsinti ng
gobyerno ang mga lumang tren at, kahi’t na peligroso, ang paggamit ng
riles bilang palengke at daanan ng tao, at ang mga gilid-gilid bilang
tirikan ng bahay ng mga mahihirap. Palibhasa’y taga-Palawan, islang
mayaman pa sa likas na kagandahan, napaka-maibigin sa halaman ni
Caloy at siya ay naging tagapagmulat tungkol sa kahalagahan ng
“environmental protection”. Ang tren sa tula ay simbolo ng katiwalian sa
gobyerno at pagwawalang-bahala sa pangangailangan ng masa. Si Caloy
ay simbolo ng pagbabalik sa ugat. Nagsalpukan ang dalawa at, sa
pananaw ng manunula, si Caloy ang siyang nagwagi sa pagtutugis.)
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TUBIG
Percival Campoamor Cruz
1.
Baha.
Sa kabundukan nabuo ang bagsik,
lawang nag-umapaw unos ang naglatag;
di alintana ng bayang tahimik,
sa yakap ng lupa tubig ay pumalag.
Hatak ang sukal ito'y nagpumiglas,
dagundong at yanig tila baga lindol;
sa bigat pati bato ay nalaslas kaawa-awang tulog nagkumot ng marmol.
2.
Tsunami.
Dambuhalang lindol sa pusod ng dagat,
niyanig, niyugyog mga kapuluan;
kumembot ang mundo nang magkaulirat,
gumalaw, nanginig sa kanyang luklukan.
Sa tabing-dagat tao'y nananabik,
nagsasaya, naglilibang sa may pampang;
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masaganang panahon ay papalapit,
sa magandang kapalaran nag-aabang.
Lupa'y bumalikwas, binatak ang alon,
inangat pakaliwa bago sa kanan,
itinulak ang gabundok na daluyong
pasugod na gumulong tungo sa bayanan.
Nang ito'y sumalpok sa dalampasigan,
tinangay ang tao, hayop, pati bahay;
kasamang lumigwak pati pa sasakyan,
umikot na tila hinalong kalamay.
Bakit, Panginoon, sa alikabok galing,
winika Mo sa gabok din babalik?
Bakit nilikha Mo'y doon napalibing,
sila ba'y kukunin Mo sa puntod na tubig?

(Tubig na may burak sa Pilipinas ang pumatay sa libong
mamamayan; sa Silangang Asya tubig na may bagwis – tsunami ang pumawi sa maraming bayan at buhay.)
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ANG SILID
Percival Campoamor Cruz
Ang lahat sa silid na ito ay may kasaysayan:
Ang narinig ng dingding, ang nadama ng higaan,
Ang nakita ng salami't nahipo ng upuan,
Pira-pirasong kuwento ng ating suyuan.
Sa ating higaan, di pa natitiklop ang kumot,
Sa piling mo, ligayang sukdulan ang naabot,
Yakap at halik sariwa pa't mahirap kong malimot,
Nguni't ang bigla mong pagwalay,
matinding bangungot.
Taginting ng tinig mo, mayroon pang alingawngaw,
May bango pang naiwan sa unan mong kaulayaw;
Kita ko pa, bakas ng hakbang mong tila pasayaw,
Ang iyong pakuya-kuyakoy sa silyang magalaw.
Kinahiligan mo na ang bintana'y iwang bukas
Nang suwerte ay makapasok at malas makalabas,
Sinag ng araw at sariwang simoy makalampas,
Sa dapit-hapon ang pagdating ko iyong mamalas.
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Bestida mong nangakasabit tila mananayaw,
Sa hihip ng hangin nakabibighaning gumalaw,
Nang huli kang lumisan suot mo'y kulay na mapusyaw,
Sinundan kita ng tingin hanggang pangitai'y pumanaw.
Mga bagay na iyong minahal, buo pa't karamay,
Saksi sila sa masasayang tagpo sa 'ting buhay;
Kung sila lamang ay magkabibig at magkamalay,
Bawa't isa sa kanila tiyak na may salaysay,
Sila ay aking kasama sa iyong pagkawala;
Alaga mong pusa ayaw kumai't laging balisa,
Ang halaman sa paso, maputla na at malata,
Ang estatwa ng Birhen, tila baga'y lumuluha.
Ang kuwadro mong bulaklakin, kumupas na ang kulay,
Ang ibon sa hawla, lagi nang yuko at matamlay,
Nobela mong binabasa ang pahina'y lugaygay,
Pipi na ang plawta na dati-rati ay maingay.
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Sa munting kahon na taguan mo ng yaman,
Naroon ang singsing na sa tiwala mo'y pinuhunan,
Kahi't na ito'y tanso at puwit ng baso lamang,
Sinabi mo, halaga nito'y mahirap tumbasan.
Ang silid nati'y paraiso sa balat ng lupa,
Pintuan natin ay matibay na makabuwal ay wala,
Sa isang panig nito, may katahimika't tuwa
Ang pagod, lungkot, agam-agam ay nasa kabila.
Sa isang kisap-mata mabilis kang nagkapakpak,
Naiwan mo akong paa'y sa lupa nasadlak,
Sa `yong pagbabalik o kung ako ri'y makalipad,
Sa ating silid, dito muli tayo magyayakap.
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Ang Gumawa ng Libro: Kaibigan Books
Publisher –
Kaibigan Books
Percival Campoamor Cruz
percivalcruz@yahoo.com
Other Book Projects –
“The Maiden of Ilog-Pasig” - Percival Campoamor Cruz
“May Bagwis ang Pag-ibig” - Percival Campoamor Cruz
(Author); Jobo Elizes (Publisher)
“The Human in Man” – Feodor F. Cruz
“Taxation in the Philippines” – Tomas P. Matic, Jr.

Coming Soon Book Projects –
“Anita’s Kitchen Without Walls” – Anita Sese-Schon
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“Iris – Ang Reyna ng Sandaigdig na Kulay” – Alberto
Segismundo Cruz

Books available for sale online:
Order at www.amazon.com
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