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Mga Tauhan 

DYLAN: Binata, gwapo. Naka-polo‟ng manipis na may mga butones 

MICHELLE: Dalaga, maganda. Naka t-shirt na fitting sa loob ng maong na jacket, 

(parehong may maigising manggas) at maong ding paldang hanggang taas 

ng tuhod. 

 

Kabuuang Tagpo: sa lungsod ng Davao, kasalukuyang Panahon at Kamalayan, 

Magha-hatinggabi. 

Akto 

Tagpo: Sa Sala ng bachelor’s pad ni DYLAN. May sofang nakaharap sa manonood, 

uphosltered na upuang nakaharap sa KANAN, at malaking coffee table na may ilang 

mga kahong pangregalo. May estante sa KALIWA, kung saan may mga kandila: isang 

nakatirik na stick at maraming de-basong scented at may kulay. Sa dakong KANAN ang 

pinto papasok at palabas ng bachelor’s pad, at sa TAAS naman ng naturang dako may 

pinto rin tungo sa palikuran ng bahay 

(Nakasindi na ang de-stick na kandila, at pinagmamasdan ito ni DYLAN. Habang 

sinisindihan niya ang mga de-basong kandila, nakatitig pa rin siya dito, at ibubulong 

niya sa hangin ang salitang “Mich...” bigla siyang maiirita, at pagpapatayin ang mga 

kasisindi pa lang na kandilang de-baso. Ngingitihan na naman niya ang nakasindi 

pang stick, uupo siya sa upuan at magsisimulang gagamit ng laptop. Mananatiling 

nakasindi ang nakatirik na kandila hanggang sa maubos ito pagbaba ng telon.) 

(Sasagutin ni DYLAN ang tutunog na telepono, at maglalaho ang kinang sa kanyang 

mga mata.) 

DYLAN: Hello, „be... yeah, thanks ha, bago ko lang gani gi-open. Kabango gud! ...hindi 

pa, sabi mo man, antayin kita... (tahimik niyang kukunin ang isang regalo sa coffee 

table) ginahawakan ko na...(bubuksan at ilalabas ang lamang relo) Wow, thanks „be 

ha! Bagay gud masyado! .... thanks, I love you too. Kelan ka magbalik ng Davao? 

Hehe... Okay,... okay, sige, bye. Thanks ulit! (bubuntong hininga, at ibabalik sa kahon 

ang relo. Magpapatuloy sa ginagagawa sa laptop.) 

(May kakatok. Tatayo si DYLAN at bubuksan ang pangunahing pinto. Bahagyang 

papasok si MICHELLE, may hawak na ilang supot.) 

DYLAN: Mich! 

MICHELLE: Happy Birthday, Dylan! Nagdala ako ng wine! (papasok at ilalagay ang 

mga dala sa coffee table) 
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DYLAN: bigla-bigla ka man lagi? May kailangan ka? 

MICHELLE: ka-suplado uy! Na-konsensya ako kay candle lang nabigay ko sa iyo 

kanina- 

DYLAN: ewan lagi bakit nagapamigay kayo ng candle! 

MICHELLE: naghingi ka man gud ng candle sa FB! 

DYLAN: kay brownout man! Hindi ko man yun gihingi as birthday gift, metonymy lang 

man yun! Pati gani si Jane, nagpadala pa... 

MICHELLE: kay bakit man kasi na yun pa ang gisabi mo na puro na gani birthday 

greetings ang mga post namin sa wall mo! (tatawa) ay, pwede pagamit ng CR sandali? 

(lalabas sa pinto sa TAAS) 

(Mapapansin ni DYLAN habang naglalagay ng baso ang panyo ni MICHELLE sa ibabaw 

ng coffee table. Dadamputin niya ito ng parang dinadampot ang kanyang kaluluwa, 

aamuyin at tatadtarin ito ng mga halik ng pananabik. ) 

(Matatanto niya ang ginagawa, ang mukha’y may magkahalong pagsisisi at takot 

ngunit may kaunting bahid pa rin ng pananabik. Mapapalingon siya sa kandilang 

nakasindi at, pagkabalik ng panyo sa mesa, ay dali-daling papatayin niyaring kandila. 

Mapapaupo siya, at pilit na ipagpapatuloy ang ginagawa sa laptop.) 

(Papasok muli si MICHELLE, at uupo ito sa sofa.) 

MICHELLE: (mapapansin ang usok mula sa kapapatay na kandila) gipatay mo? Ay, 

sindihan mo ulit! Birthday mo bitaw! 

DYLAN: giblow ko gani, birthday wish. 

MICHELLE: Oh? Anong giwish mo? 

DYLAN: (matatahimik sandali) basta... 

MICHELLE: (magtataka) ay, basta sindihan mo na lang ulit, mas maganda tingnan! 

DYLAN: (matapos titigan sandali si Mich) ikaw... 

(Dadamputin ni DYLAN ang lighter sa mesa ngunit sadya niya itong hahagingan at 

mahuhulog ito sa sahig. Dudukwang siya upang pulutin ito, at sa paggawa nito’y 

masisilayan niya ang mga kumukinang sa kinis na nakalekwatrong binti ni MICHELLE. 

Sisindihan niyang muli ang nakatirik na kandilang stick, at matapos ay babalik sa 

upuan.) 
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MICHELLE: o, bakit yung candle ko lang ang gi-sindihan mo? Yung iba pala? Parang 

scented man yan sila, di ba? 

DYLAN: (hindi titingin, nagla-loptop) kaya gani, masakit sa ilong... 

(Aaninagin ni MICHELLE ang mga kahong pinanggalingan ng mga de-basong kandila 

(na itinabi na ni DYLAN sa ilalim ng coffee table) at tila mauunawaan niya.) 

MICHELLE: kumusta naman si Jane? 

DYLAN: (masama ang tingin, pauyam na nakangiti) huwag ka na lang magtanong kung 

hindi ka talaga concerned, „be. 

MICHELLE: ka-suplado! 

DYLAN: (maglalagay ng wine sa baso at iaalok kay MICHELLE) o, mag-inom na lang 

tayo 

(Nakangiting tatanggapin ni MICHELLE ang baso.) 

MICHELLE: (matapos uminom) ...makainis talaga si Jake, ba! Kasarap na sakalin! 

DYLAN: yan ba gipunta mo dito, libakin ang uyab mo? (ngingiti) 

MICHELLE: (tatawa) siguro... ay basta. Makainis. Alam mo, nagplano gud sana si 

Letty na mag-outing tayo ngayon. 

DYLAN: outing? 

MICHELLE: lagi, tapos Lagdameo baya yung gi-asawa niya, di ba may mga resort man 

yang mga Lagdameo sa Samal? 

DYLAN: resort? Baka private-use lang? 

MICHELLE: yeah, ganun. Basta, nung gisabi daw niya kay Tony na mag-birthday ka, 

offer kaagad siya na mag-outing lagi tayo sa bagong resort na gibili ng daddy niya sa 

Talikud. Kay fans ka baya nun ni Tony! 

DYLAN: fans? 

MICHELLE: di ba nagasulat ka man sa Dyaryo? 

DYLAN: yung editorial column, o yung mga sulat ko minsan sa Dagmay? 

MICHELLE: „Yun, Dagmay! Pareho daw, sarcastic ka daw masyado palagi, kasarap 

daw basahin. Basta yun, dun daw tayo sa Talikud. Game na gani sana si, teka 

(magbibilang sa daliri)... si Leslie, si Ben, si Rom-Rom– mag uwi pa daw gani si Yancy 

galing Bacolod!  
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DYLAN: hindi ko lagi „to alam? 

MICHELLE: „Lan, alam mo yung “surprise?” (tatawa ang dalawa) so ayun, maganda 

na sana ang plano, kay bigla man nagsabi na hindi magsama si Jake, may laag daw 

sila ng barkada niya dun sa Network-network nila. Ka-lain man din „no na magsama 

ako na wala ang uyab ko..! Makainis talaga ang gago, hindi na lang gi-cancel yung 

laag nila! Mabuti gani kay nagpayag pa yun na samahan ako daanan ka kanina! 

DYLAN: thanks ulit sa kandila 

MICHELLE: oy! Hindi lang gud yan sana ang i-gift ko sa iyo! Pagkatapos sana namin 

magdaan dito kanina, magpunta sana kami sa Abreeza, magbili ng tarong na gift 

DYLAN: pero gi-iwan ka na naman? 

MICHELLE: ay, ano pa!? Nakasalubong lang namin yung isa niyang barkada, 

gipabayaan na ako. Ayoko namang gumawa ng eksena, „no, so nag-babye lang din 

ako. Kasarap na sakalin ba! 

DYLAN: okay lang, a! May kandila na man din ako (ngingiti) 

MICHELLE: ay, nabilhan kita ng regalo uy! (may kukunin mula sa bag. Liliwanag ang 

mukha ni DYLAN) eto (iaabot ang isang pulang supot) 

DYLAN: (tatanggapin. Bubuksan at kukunin ang lamang libro, ng higit na mas masaya 

sa pagkakatanggap ng relo) Murakami! Collection pa talaga ng stories! 

MICHELLE: kay weirdo ka man kasi, „no? Bilhan sana kita ng Breaking Dawn- 

DYLAN: yak! 

MICHELLE: kaya gani, na-isip ko na ngilngigan man pala ang mga nagasulat dito sa 

Davao sa Twilight, lalo ka na na teacher pa talaga! So ayan, gibilhan na lang kita ng 

Murakami 

DYLAN: tama lang masyado ! kay si Murakami, basahin ko lang gyud kung may 

magbigay sa akin! Mahal man gud! Thanks ha! Kilala mo gyud ako! 

MICHELLE: ay sus! Bata pa lang tayo, kahilig mo na magbasa, hindi mo na gud 

mamalayan ang oras, ay. Ewan ko gani pa‟no ka nagkabarkada na ka-antisocial mo 

na, sige basa. 

DYLAN: interesting man gud ako na tao 

MICHELLE: ka-hilas! 
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DYLAN: (tatawa) hindi bitaw. Mas maganda man gud magbasa kung i-exeprience mo 

ginabasa mo. At mas drama ang life kung sikapin mong maging kagaya siya nga mga 

nababasa mo! 

MICHELLE: (mula sa likod ng baso)... so nag-uyab ka para lang ma-try ang iyong 

nabasa..? 

DYLAN: -and to my disappointment... (katahimikan) 

MICHELLE: ...may problema kayo? 

DYLAN: wala gani... 

MICHELLE: (tatawa) kay pa‟no man kayo magkaproblema na kabait man nun ni Jane! 

Alam mo ba na nag-offer na gani yun na i-cancel ang pa-Manila niya para makasama 

sana dun sa outing ngayon? Siya pa gani sana daw mag-prepare ng program! Na hindi 

man gani kami nagplano maggawa ng ganun! 

DYLAN: nag-offer din siya? Oo, diyan man kasi siya magaling, mag-offer... 

MICHELLE: hindi ko talaga maintindihan! Na-ano ka man!? Kabait na gani ng uyab 

mo, katalino pa talaga! Coordinator man gani di ba yun ng English sa SPC? 

DYLAN: (kukunin ang kahon ng relo) maganda nga ang package... 

MICHELLE: (manlalaki ang mga mata) so ibig sabihin..!? 

DYLAN: (ihaharap kay MICHELLE ang laptop) gina-finalize ko na ang English syllabus 

ng SPC, o. 

MICHELLE: bakit ikaw nagagawa niyan!? 

Ngingiti si DYLAN 

MICHELLE: wow... (lilingon-lingon) napansin ko bitaw na parang ikaw man din ang 

nagalinis... 

DYLAN: -ka-weird natin na barkada „no? Mga OC! 

MICHELLE: Oo nga daw! Sa call center namin o, ako lagi galinis. May nakuha din tayo 

sa mommy ni Letty! 

DYLAN: nagpunta noon ang mga mommy namin ni Rom-Rom sa kanila ba, pasalamat 

masyado ang dalawa kay tita! Naging malinis daw na mga lalaki ang mga anak nila! 

(bubuntong hininga) sana,nakasama na lang noon si Jane, uy... 

MICHELLE: na-shock gud ako..! 
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DYLAN: sino man din hindi..? 

MICHELLE: I mean, masalita gud siya masyado „di ba? Mabait pa talaga kay sige 

volunteer. 

DYLAN: ...hindi yun siya nagasalita, nagagawa lang ng ingay sa bunganga niya. Pero o 

bitaw, hilig masyado yan siya mag-volunteer. Pero maggawa? Ibang usapan na yun. 

Mabuti na lang din kay kung siya maggawa, mediocre din ang labas. (mapapansin ang 

tingin ni MICHELLE) o, na-ano ka? 

MICHELLE: grabe ka maka-sira! Hindi ka man ganyan! Si Ben baya, parang ganun 

din, pero hindi ka man manglibak!  

DYLAN: ewan, lagi. Siguro... siguro kasi si Ben, bad habit niya lang yun, „no. Tsaka 

nag-improve din baya siya, „dami pa rin ginagawa pero natuto na mag-balance. 

Ginasadya kasi ni Jane, uy. Matapang masyado mag-offer, wala naman ikabuga. 

MICHELLE: kataas man din kasi ng standards mo uy! (tatawa) 

DYLAN: (malambing na tititigan si MICHELLE) bitaw... 

MICHELLE: ... pero kahit na mataas, „Lan, mahirap pa rin baya. Ako intawon! (iinom 

ng malalim) ako, hindi man sana ako maarte ba- 

DYLAN: anong hindi? 

MICHELLE: well, yeah, malinis ako, pero hindi man ako demanding! Pero bakit wala 

pa rin ako makuha sa kanya, „Lan? 

DYLAN: walang makuha? 

MICHELLE: minsan, hindi ko na alam kung kami talaga ba... (titingnan ang Cell 

phone) ayan, tingnan mo, dapat magtawag gud yun siya ngayon... lain masyado siya, 

„Lan! Para lang kami magbarkada! Mas swerte pa gani siguro yung mga barkada niya! 

Bitaw, gets ko man na kailangan sa network nila ng trust, so kailangan ang bonding. 

Pero yung ibang barkada niya? Ano man yun sila..? public sex organ masyado ang 

gago... 

DYLAN: (tatawa) Public sex organ!? Magsulat ka gud! Kaganda gud ng metaphor! 

Tapos ipa-workshop kita sa Ateneo! 

MICHELLE: ay, huwag na uy. Kapoy. Basta, totoo lagi, para siyang public sex organ, 

tapos gusto lang din siya hikap-hikapin ng mga tao. (iinom ng malalim. Ng halos 

pabulong) kayo, „Lan... ga‟no kayo kadalas ni Jane..? 

DYLAN: (bubuntong hininga) halos araw-araw... 
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MICHELLE: (mabibigla) kami, parang tatlong beses pa lang ata, na mag 4 years na 

kami mag-uyab! Gina-aya ko na gani siya mag live-in kagaya niyo, hindi daw kay 

mahirapan daw kami: malayo man gud daw ang mga opisina namin! Pwede man sana 

mag-jeep...(magsisimulang humikbi) 

DYLAN: (lilipat sa sofa. Hahagurin ang likod ni Mich) ...so, ayaw mo na sa kanya? 

MICHELLE: pa‟no ko malaman na kaunti lang masyado makuha ko sa kanya!? 

Kadamot niya gud (ipaaabot ang baso kay DYLAN, na iaabot sa kanya) kalain niya 

talaga, ba. (iinom) ...naintindihan mo ako, „Lan? 

DYLAN: hindi gud talaga, Mich! Nagpunta ka sa bahay ng tao para lang libakin ang 

uyab mo! (tatawa ang dalawa) 

(Katahimikan. Magiging nakahihilo, tatamis at bibigat ang hangin. Iinom ang dalawa, at 

sandaling magtititigan sa katahimikan.) 

MICHELLE: (matapos ang sandaling titigan) „Lan? 

DYLAN: Mich? 

MICHELLE: (may makahulugang ngiti) bitaw, kumusta kayo ni Jane? 

DYLAN: (may parehong ngiti) kung concerned ka talaga, magpunta ka ba sa bahay ko 

sa gitna ng gabi..? 

(Maghahalikan ang dalawa ng masidhi. Ihuhubad ni DYLAN ang jacket ni MICHELLE. 

Parang hindi mapigilan ni DYLAN ang sarili at hahalikan niya si MICHELLE sa kung 

saan-saan, at ngingiti at tatawa si MICHELLE sa sarap at kiliti. Ihihiga siya ni DYLAN 

at hihimasin ang mga binti niya, paakyat ang kamay papasok sa palda.) 

(Muling mapapaupo ang dalawa, naghahalikan  at nasa palda pa rin ni MICHELLE ang 

kamay ni DYLAN. Nakangiting sisimulang buksan ng nauna ang mga butones ng polo 

ng nahuli.) 

DYLAN: (ngingisngis. halos pabulong) para akong ginabuksan na regalo! (hahalikan si 

MICHELLE) ... akala ko ba ako ang nag-birthday..? 

MICHELLE: oo nga, „no..? (ngingisngis din hahalikan ulit si DYLAN, at hihipuin ang 

zipper nito, pabulong) basta, atin lang „to, ha..! 

(Itutulak ni DYLAN palayo si MICHELLE) 

DYLAN: ha? 

MICHELLE: (hahalikan ulit si DYLAN) atin lang „to, ba. (sisimulan ulit ang pagbukas ng 

polo) 
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DYLAN: (tutulak ulit palayo) hi-hindi ko kaya‟ng ganun... (hahawakan ang mga kamay 

ni Mich at hahalikan ang mga ito ng masidhi) 

(Tititigan ni DYLAN si MICHELLE ng ibinubuhos ang lahat ng tinatago niyang 

pananabik, itinataya ang kanilang pagkakaibigan sa kanyang pagsusumamo.) 

(Sa mukha ni MICHELLE na nakatitig, may pagkalito, sandaling pagkabigla, at ilalayo 

niya ang titig. Mabibitawan ni DYLAN ang mga kamay nito.) 

(Mapait na katahimikan.) 

(Habang pareho silang nakatingin sa kawalan, kakapain ni DYLAN ang baso ngunit 

mahahagingan niya ito at mahuhulog ito sa sahig, basag.) 

(Sabay titingnan ng dalawa ang nahulog na baso, at sabay rin silang titingin sa isa’t 

isa. Sa pagitan nila, may masisira.) 

(Unang kakaltas sa titig si MICHELLE, na dadamputin ang bag at jacket at walang imik 

na lalabas. Mananatiling nakatitig si DYLAN kahit na wala na siya.) 

Lilingon si DYLAN sa kandila: halos maubos na ito, ngunit nakasindi pa rin. Tatayo 

siya at, nang aktong papatayin na niya ito, bababa ang 

Telon 

 

 

 

 


