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HIilAING NI BASITIO

Ni: Janette Bunag Pascual
ng Balatong Elementary School

Pulilan, Bulacan

Dumadagundong ang malalakas na kulog na sinundan kaagad ng matatalim na kidlat.

lPara bang isinusulat ng Panginoon ang pangalan sa pamamagitan ng apoy sa natatakot na

lkalangitan. Sige ang pagbuhos ng ulan, sige rin ang naghuhurniyaw na hangin sa kapaligiran. 5a

tuwing makakapasok ang pansumandaling katahirnikan, mauulinigan mo ang tunog ng batingaw

na para bang dumaraing sa kalungkutan.

lHuwag po! Maawa kayo sa aming magkapatid....maawa po kayo.... Wala po kaming ninakaw...

lhindi kami rnagnananakaw... 'wag nyo pong saktan ang kapatid ko.... Crispin...... Crispin kapatid

|ko...... ... Crispin......

Sa tu'wi kong ipipikit ang aking mga mata tanging kadiliman at kawalang pag-asa ang

aking nakikita. Takot na takot ako sa tuwi kong naaalala ang aking bunsong kapatid na si Crispin.

Crispin o mahal kong Crispin nasaan ka na kapatid ko????? Ano na ginawa nila sa iyo??

Crispin........

Si Crir;pin....... Pinaiwan ng sakristan mayor sa simbahan. Hindi raw kami maaring umuwi

hanggga't hindi namin ibinabalik ang perang nawawala. Subalit, wala naman talaga kaming

kinuha at hindi kami magnanakaw. Tumakas ako, iniwan ko ang aking kapatid. Hinabol ako ng

rnga gwardiya sibil, sinigawan nila ko, binilisan ko ang takbo......mabilis na mabilis.... pagod na

pagod na ako nang biglang may pumutok ...bang... lsang putok ng baril.... ahhhhh......dumaplis

ang bala sa aking noo pero hindi pa rin ako huminto . Ayokong matulad sa iba, na kanilang

pinahirapan hanggang sa mamatay kahit walang kasalanan.

Tinanong ako ng aking lna kung nasaan ang aking kapatid. Sinabi ko sa kanya ang mga

nangyrari. Kitang - kita lko sa mata ng aking lna ang lungkot, ang sakit ng kalooban na

srararamdaman n'ya. Nakatulog ako sa bisig ng aking lna. Napanaginipan ko si Crispin,

pinagpapalo ng kura.... pilit siyang pinaaamin. Nagsisisigaw at humihingi ng saklolo ang

rnusfitos kong kapatid. Palo rito at harnbalos doon ang ginagawa ng kura. Nagwawala si Crispin,

rninsan hihiyaw, gugulong, tatayo, babagsak muli sa sahig. Nakita kong kumuha isang malaking

pamalo ang sakristan mayor. lpinalo kay Crispin...... 'wag....... Nagising ako, tinakbo ko nang

nnabilis ang simbahan para iligtas ang aking kapatid.....takbo ako ng takbo... hindi ko inisip ang

1tinik... ang matutulis na bato.. ang bubog na tumutusok sa mga paa ko.... Pagdating ko sa

:simbahan dali-dali kong pinuntahan ang kampanaryo.... Nagulat ako sa aking nakita, lumantad

sa aking harapan ang katawan ng aking kapatid... duguan at hindi na humihinga....,

Crispin........ kapatid korgumisrng ka....... Crispliiiinnnn......" Bakitttt? Crispin...". Diyos ko

iano po ba ang naging kasalanan naming magkapatid at ganito ang kinahinatnan ng aming

huhay? Ano??? Pinilit naming maging mabuting analg sumunod sa inyo, maging mabuting taol
Fero bakit? Bakit? Bakitttttt? Crispiiiiiinnnnnnn........ Kapatid ko!ll!!.......... Kailan kaya darating

;ang liwanag??? Kailan matatapos ang dilim??? Kailan ko makakamit ang aking pangarap??

lPangarap na magkaroon ng tahimik na buhay, patas ang lahat, walang mayaman, walang

rnahlrap. Pantay sa mata ng lahat. Sana matapos na ang karimla5na ito..... at matanaw ko ang

bagong pag-asa, ang muling pagbubukang liwa'pvay ng bayan kong maha1...............



fiait.rrg fI

Lakandiwa;

DAPAT:

PROGRAMANG K to 12 - DAPAT na ba o D'.DAPAT na IPATUPAD?
ni Cecilia L. Santos

Paaralang Barangay ng Balatong
Pulilan. B ulacan

Yuko akong bumabatisa naritong kalahatan

Mga guro at magulang at kapwa ko mag-aaral;

Mapagpalang umaga po, ang bati kong buong galang

At gayundin po naman sa dalawang maglalaban.

Ngunit bago ko simulan ang amin pong balagtasan

Sana kami'y salubungin , matunog na palakpakan.

Sa araw nga pong ito ang natatangi naming paksa

Ang napapanahong isyu na mahalaga namang lubha'

Sa larangang edukasyon may napili kaming tema

Upang dito'y pag-usapan at lutasin ang problema.

Ito po ay ang K to 12, bagung-bago na programa

Na sa taon din pong ito ay ipinatutupad na-

Dapat na ba o hindi pa ang programa'y ipatupad

5a mga paaralan sa bayan man o sa syudad;

lbaft ibang reaksyon po, itong aming nakalap

Mula sa mga tao na amin pong nakausap,

Ang iba ay sumang-ayon sa programa na naturan

Marami rin ang kumontrang mag-aaral at magulang.

Batid ko pong kayo mismo'y may sariling katuwiran

Ngunit pakinggan po natin ang panig ng maglalaban,

Ayon dito sa makatang nakaupo sa'king kanan

Dapat na pong ipatupad nang walang alinlangan.

Kaya upang marinig na, mga handa n'yang katwiran
5a kaniyang pagtindig, siya'y ating palakpakan.

Marangal na lakandiwa at bayan kong nakikinig

Lingkod ninyo'y bumabati buong puso at pag-ibig;

Akong si naparito't nagsusulit

Sana lang po ay pakinggan itong aking idadalit.

Dapat lang pong'patupad na ang K to 12 na programa

Pagkat ito ang tutugon sa kasalukuyang dilemma

- May katwiran itong DepEd, ang K to 12 ipatupad

Naniniwala ang maramisa mabuti nilang hangad;

Nais nitofng mapahusay, nais nitong mapaug[ad

Talino atkakayahan nitong rnga mag-aaral.

Ano't itong kalaban ko hanggang langit ang pagtutol

Ang programa na K to 1"2, ipatupad mula ngayon
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LAKANDIWA;

DI.DAPAT;

DAPAT;

DI. DAPAT:

Narinig ninyong lahat unang bigras nitong Dapat

Ang talas ng kanyang isip ay agad na 'pinamalas;

Sa wari ko'y hinahamon ang kalaban niyang karnal

Na kung inyong papansinin ay salubong yaong kilay.

Kaya upang masubok na kung siya rin ay palaban

Sa kanya pong pagtayo, atin siyang palakpakan

Pasintabi ang hiling ko sa mga'di kapanalig

Hiling ko rin ay ibukas nadirimlan nilang isip;

Akong si titindigan ko pong panig

Ang K to 12 na programa, sana'y huwag na ipilit.

Pagkat aking paniwala para nitong hinihigit

Ang sinturon ng magulang na noon pa'y ubod higpit.

Aba , e bakit naman kaya katalo ko'y ayaw rno pa

Sampung taong pag-aaral para sa 'yo ay kulang pa;

Kaalaman, kasanayan na sa ati'y ipinunla

Palagay ko ay sapat na upang tayo ay sumagana.

Hindi mo ba natatalos, dat'wangffieidaragdag
Magulang mo't magulang ko sa gastos t'yak na sasadsad.

Ang dagdag na dal'wang taon ay gaano na ba naman

Kung kapalit naman nito ay higit na kaalaman;

Ang kailangan lamang natin ay tiyaga, kaibigan

Upang tayo'y maihanda sa mga hamon nitorrg buhay.

Mga araw, buwan, taon ay matuling magdaraan

Darating din ang graduation na talagang hinihintay.

Sa dagdag ding dal'wang taon, tiyak tayo ay huhusay

lsip nati'y mahahasa, titibay din ang katawan;

Pang-akademyang kasanayan, kaalamang bokasyonal

Makakamit nating tiyak tungo doon sa tagumpay.

Kaya bakit aayawan ang programang sinimulan

Kung magiging daan ito sa maganda nating buhay.

E, ano raw ang dal'wang taon , mabilis daw na daraan

Hindiyata nagtutuwid itong mahal kong kaibigan;

Dal'wang taong dagdag baon, dagdag gastos ng magulang

Lalo pa nga't lrhditiyak kung mayroong pagkukunan.

Malamang na ang mangyari ay mahinto nang tuluyan

At maparam na ring lahat, pangarap na nasimulan.

Teka, matanong nga kita, huwag namang ikagalit

Gobyerrro ba'y nakahanda sa K to t2 nilang project ;

Meron na banrg mga aklat at iba pang mga gamit

At idagdag pa rin dito ang kailangang mga silid?
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DAPAT:

DI-DAPAT:

DAPAT:

DI-DAPAT:

DAPAT:

DI-DAPAT:

DAPI\T:

Mga gurong madaragdag na susweldo buwan-buwan

Ang lahat kayang ito ay kayaofig maibigay?

Sa palagay mo katalo ko, basta na lang na gagawin

Ang programa'y ipatupad, agad-agad at ngayon din

Ang gobverno at ang DepEd magkatulong na nagplano

Kaya tiyak ang programa hindi mabubulilyaso

Mga guro'y ihahanda at bibigyan ng seminar

At dadaan din nga sila sa masusing p;agsasanay;

Mga aklat na kailangan, mga silid na aralan

Nakabadyet na ngang tunay, may iba nang nasimulan.

Kahit ano'ng sabihin pa nitong mahal kong katalo

Hin di mo'ko mapipilit pumanig sa iyong gusto;

Hindi ako umaasang ang programa ninyong ito
May mabuting ibibigay at magiging epektibo.

"Di mo ba napapansin, aking mahal na kalaban

Hinditanggap nitong madla ang sa iyong katuwiran

Marami pang uubusing paliwanag na mainirm

Upang sila'y rnaniwala sa lahat mong isinaysay.

Lubos akong nagtataka , ang isip ko'y nagtatalo

Akala ko ay henyo ka, sabi nila'y matalino;

Ngunit bakit sa pag-unlad, inaasam na progreso

Ang isip at katwiran mo, mga pawang negatibo?

Matalino nga ako, kaya hindi paloloko

Na bumilib agad-agad sa proyekto ninyong bago;

Pag-aaralan ko pa rin kung magdudulot nga ito

Ng maganda at mabutisa buhay ng mga tao.

Fagdating nitong araw, katalo ko'y sigurado

Ang katwiran kong DAPAT na, tiyak na tatanggapin mo.

Hanggang hindi natitiyak ang programa'y epektibo

Hindi ako mapipilit'ra pumanig na sa iyo.

Sa katwiran ko na DAPAT na, ang K to 12 itaguyod

Sa ayaw mo at sa gusto, tiyak ikaw ay yuyukod!

Kapag nagkatotoo na ang mga sinabi mo

Kahit labag sa loob ko sa K to 12 na rin ako.

DI-DAPAT:
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LAKANDIWA: Maliwanag na nagsaysay ang dalawang magkalaban
Mararni ang pinahanga sa bigay na katuwiran;
Sino kaya sa kanila ang s'yang higit na lumutang
At sino rin naman kaya, ang tatanghaling talunan

ltinampok tri , , ang panig na dapat na raw
Katwiran n'ya'y isinulit, malinaw na tinalakay
Nakipaglaban naman, si _ nang buong husay
Ang panig na 'dipa dapat, 'pinagtanggol,'winagayway.

Ang makatang si magaling ang paliwanag

Pilit namang kinokontra ni ang sinasaad;

lsipan ko'y nalilito, akong ito'y nagugulo

5a narinig na katwiran, 'di mabuo ang hatol ko.

Mabuti pang kayo rito.ang humatol na kung sino
Ang higit na nararapat na manalo at matalo;
Ngunit bago po kami humaba sa entablado
lhatid po sana kami, palakpakang todo-todo!


