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“Matatawa kayo, pero huwag. Kailangan pa rin nating maintindihan na 
nabubuhay sa pag-ibig ang Filipino. Sasabihin ni Dr. Sadyah Zapanta 
Lopez na ito ang ating postkolonyal na epiko.”  

 
 
 
 

“Malungkot ka dahil marami kang pangarap.”  
 
 
 
 
“Ang pag-ibig ay panahon. At marahil, ang lahat sa buhay.”  
 
 
 
“Walang lubos na makakaalam sa buong 
kuwento ng isang komunidad, o bansa, 
maliban lamang sa mga katutubo nito.” 
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 TAWAGIN NʼYO AKONG Simply Gingging, ito ang aking kuwento, 
at dito tayo magsisimula sa Tsapter na pinamagatan kong 
Seoulmate.      
 
 MASARAP MALUNGKOT SA SEOUL, at kung may lasa man ang 
aking lungkot, ito iyon: salted caramel ice cream, gawa sa fresh milk ng 
happy cow.  
  Mahal. Kailangan ko pang mapunta sa ibang bansa para malaman 
na malungkot ako.  
 Siguro dahil noong sampung taon ako, natuklasan ko na ang 
katotohanan sa kuwento ng amang nalunod sa sabaw ng batchoy. Akala 
ko, doon natapos ang lahat ng lungkot, na ibang buhay iyon at malayo 
na ang aking narating sa edad na 35, at marami pang iba at bagong 
buhay ang maaari kong yakapin.   
 Ayaw ko na sana ng flashback at backstory kapag nagkukuwento. 
Pero hindi ko maiwasan. Parang isang bangkay ni Marcos ang nakaraan 
na hindi mailibing-libing sa limot, lalo paʼt masarap [pala] malungkot.  
 Ganito iyon: Grade 2 ako, walong taong gulang. Isang umaga sa 
aking “noong unang panahon” sa isang bayan sa Antique, habang nag-
aalmusal kami ng Nanay ng kamoteng kahoy at kapeng bigas, napasali 
ang kuwento ng sabaw ng batchoy.    
 Tanong ko: “Nay, saʼn ba talaga nagpunta ang Tatay? Anoʼng 
nangyari?”  
 Sagot ng Nanay: “Nalunod sa sabaw ng batchoy!”  
 Sabay nito tayo, diretso sa kusina.  
 Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtanong ako tungkol sa 
Tatay, ngunit ito ang unang pagkakataon na sumagot ang Nanay, at iyon 
lang ang kanyang nasabi, hanggang pumanaw nang makatapos ako sa 
elementarya.  
 Mula nang umagang iyon, umiiyak ako tuwing nakakakita ng 
mangkok ng batchoy, ng mga taong sarap na sarap sa pagkain ng 
batchoy, tuwing kumakain ng batchoy, maging kapag nakakarinig ng 
gutom ng mga tao sa pagkain ng batchoy.  
 Hanggang may ganitong pangyayari: Grade 4 ako, sampung taong 
gulang. Sa isang Science Fair sa bayan, napalibot ko ang isang 
malaking globo. Manghang-mangha ako na may tinatawag na globo, at 
napalibot ko ito! Bilog ang mundo, maraming bansa, mas malalawak at 
malalaking bansa!  
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 Natulala ako sa pagmapa sa daliri ng mga karagatan, at dahil 
parang malalaking alon na rumagasa ang ganitong kaisipan: “Dagat, oo, 
pero paano nalunod sa sabaw ng batchoy ang isang tao?”  
 Noon, at doon din, kaharap ang Pacific Ocean, ang Equator, Solomon 
Islands, Papua New Guinea, Palau, hanggang makabalik ang hintuturo ko sa 
Philippines, naunawaan ko ang pananalinghaga ng aking Nanay. 
Naintindihan ko bigla ang naririnig ko lamang noon sa mga matatanda 
sa barangay: anak sa pagkadalaga.  
 
 MAY GANITONG KATOTOHANAN na ipinagtapat ko sa kapwa sa 
unang pagkikita: kay Pangga, isang mestiza Ati, ang tinuturing kong 
bestfriend, at kung minsan, parang doppelganger (Makikilala nʼyo rin 
siya mamaya.)  
 Kapwa kami katorse noon. Unang tapak namin pareho sa siyudad 
ng Iloilo: dinala kami ng isang kilalang guro at manunulat sa aming 
bayan, si Dr. Sadyah Zapanta Lopez, para dumalo sa isang cultural 
event sa Unibersidad ng Pilipinas sa Molo. Pagkatapos, dinala niya kami 
sa isang kilalang restawran at isa sa mga order namin ang orihinal na 
Lapaz batchoy.  
 Nang mag-restroom si Dr. Sadyah, ikinuwento ko kay Pangga ang 
kuwento ng amang nalunod sa sabaw ng batchoy. Sumakit ang aming 
tiyan sa katatawa, hanggang sa maiyak din kami. Putchang mga Tatay, 
anoʼt nawawala?!  
 Naubos namin ang bawat mangkok namin ng batchoy, at para 
bang nahulog doon ang lahat ng mga luha ko para sa aking ama, 
naanod sa sabaw, nilunod at inagnas ng mga kemikal, naging pawis, 
laway, ihi, at tuluyang naglaho sa hangin.   
 
 MINSAN, HABANG KUMAKAIN ng salted caramel ice cream, 
naisip ko kung itong lungkot ba ay walang iba kundi ang aking ama:  
katawan at kaluluwa na hinahanap-hanap sa mga lalaki?  
 
 MAGPATULOY TAYO SA aking love story:  Ngayon: Isang hapon 
ng Sabado ng Oktubre 2009. Umaakyat ako sa hagdan pa-Exit ng 
istasyon ng tren sa Myeongdong sa Seoul. Naka-beige trench coat ako 
at nakapamulsa.  
 Naroon na ang aking Seoulmate sa paborito naming ice cream 
house. Nang maupo ako sa harap niya pagkaraan ng halos sampung 
minuto, napansin ko ang malaking puno ng gingko sa harapan ng ice 
cream house, sa labas ng salaming bintana. Hubad ito; walang mga 
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dahon, nanginginig ang mga tangkay. Grey, naisip ko, isa itong kulay. Ito 
ang kulay ng lungkot ko sa bansang ito, hindi na ang pangungulila sa 
asul na dagat ng Pilipinas na dinadayo ngayon ng mga Koreano, at 
gustong angkinin ng marami pang banyaga, mula noon hanggang 
ngayon.   
 Kaya mahirap maging malungkot sa Pilipinas, lalo na sa Maynila. 
Nagkukumahog ang mga umaga at gabi at kulang ang tren at nagkaka-
aberya: kulang ang 24/7 para malungkot. At bakit ka pa malulungkot, 
paano ka pa malulungkot sa mga pribadong sandali, kung ang lahat ng 
lungkot sa iyong buhay at bansa ay nasa mga teleserye na/at 
pinagtatawanan din ninyo sa mga prime time show?    
 May ipis at daga sa aking kuwarto sa isang lumang apartment sa 
Malugay sa panahon ng aking pagiging empleyado sa Knowledge 
Management and Information Office ng isang ahensiya ng gobyerno. 
Pagkatapos maging call center agent sa Ayala Avenue sa unang sampa 
namin ni Pangga pagka-graduate ng Masscom sa isang state university 
sa Iloilo. Pagod ang nakilala ko sa Maynila. Hindi ang lungkot na 
nagbabalat ng aking mga labi ngayon at nagbibiyak ng sikmura para 
isigaw ang sinigang, fried chicken, tuyoʼt dilis, manggang hilaw sa 
bagoong.  
 Ngunit ito ang importante ngayon, narito (na) ako sa Seoul, isang 
graduate student sa ilalim ng Korean Government Scholarship Program 
at ang pinaka-importante, bida sa pelikula ng aking buhay. Dahil ano ba 
naman itong ating aklat, kundi isang modern love story na ako ang 
Dakilang Mangingibig (DM), ang ating Ultimate Pinay Lover (UPL); isang 
pakikipagsapalaran sa pagmapa sa ating katawan, tubig at lupa at mga 
bansang dumaan at tumatak at ang marami pang bagay na humihigit sa 
panagimpan.  
 Matatawa kayo, pero huwag. Kailangan pa rin nating maintindihan 
na nabubuhay sa pag-ibig ang Filipino. Sasabihin ni Dr. Sadyah Zapanta 
Lopez na ito ang ating postkolonyal na epiko.  
 
 TUNGKOL SA KATAUHAN ng aking Seoulmate, isikreto muna 
natin kung look-a-like ba ni Lee Min Ho. Sa ngayon, ito ang maipagta-
tapat ko: inabutan niya ako ng isang paper bag, nang mapansin niya 
ang pagbaling ko sa hubad na puno ng gingko sa labas ng salaming 
bintana. Isang medium-size ziplock ang laman ng paper bag na ito. 
Nakabalot rito ang limang maliliit na tangerine. “Orange,” naisip ko, 
“ponkan.” 
 Sweet.  
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 Mula Jeju Island. Napunta raw siya roon dahil sa isang work 
assignment. Sinabi niya ito sa kanyang American English sa accent na 
mala-rap ang dating sa akin. Clue ko na ʻyan sa inyo. At mahalagang 
banggitin ko sa inyo na sa Ingles lamang kami nagkakaintindihan, sa 
akin namang accent na inilalarawan ng mga nakasalamuha kong Arab, 
European, American, African at ilang Korean bilang lyrical.   
 Lee-ri-kal.  
 Kaya sa bahaging ito, nakikita nʼyo pa rin kami rito, ako at ang 
aking Seoulmate, magkaharap sa mesa sa ice cream house, at/ngunit, 
wala nang puno ng gingko sa labas ng salaming bintana, kundi ang abo 
at itim ng gabi, at ang mga ilaw sa mga gusali ng Myeongdong.  
 Nagkukuwento siya, ang aking Seoulmate, tungkol sa isang alamat 
ng lungkot ng mga Koreano.  
 Isang lola ang bida sa alamat na ito. Si Lola Seolmundae. Siya ang 
pinapaniwalaang nanay ng Isla ng Jeju. Makikita siya ngayon at ang 
kanyang 500 na anak na lalaki, mga heneral, sa Jeju Stone Park. Sila 
mismo ang mga dambuhalang bato. Nakahilera. Kapag bibisita kayo 
roon, sasabihin ng inyong tour guide na ito ang “Passage of the 
Legend.” Daanan ng Alamat.  
 Naging bato sila dahil sa kanilang mga luha. Kung paano ito 
nangyari, heto ang kuwento ng Seoulmate (Isang mahalagang detalye 
tungkol sa kanya—History ang favorite subject niya.):    
 Isipin ninyo ang isang napakalakas na matandang Koreana. Ito si 
Lola Seolmundae.  
 Napakalakas niya na pitong pala lamang niya ng lupa at nalikha 
ang Bundok Halla, ang Bundok ng mga Diyos, ang simbolo ng isla ng 
Jeju. Ito ang pinakamataas na bundok sa South Korea. Pinaniniwalaang 
naaabot dito ang mga tala. Sobrang laki rin ni Lola Seolmundae. 
Natatabunan ng kanyang palda (isipin nʼyo ang hanbok, ang kanilang 
tradisyonal na kasuotan) ang bundok na ito. Ito ang kanyang unan 
kapag natutulog. Umaabot ang isa niyang paa sa Silangan, kung saan 
naroon ang tinatawag nilang Sunrise Peak. Ang isa pang paa, sa maliit 
na isla sa Norte, ang Gwatal. Kuwento pa na ang dumi na nahulog mula 
sa kanyang palda ang lumikha ng kakaibang 300 cone na nagmamarka 
sa isla. Ito ang mga tinatawag na oreum.  
 Napaka-fertile ni Lola Seolmundae kaya madali siyang nagka-
anak. 500. Puro lalaki.  
 At dahil palaging mayroong “isang araw…” sa mga alamat, heto 
ang “isang araw” sa alamat na ito: umalis ang kanyang 500 na anak 
para mangaso. Sʼyempre, naiwan si Lola Seoulmundae at naghanda 
siya ng sopas para sa pag-uwi ng kanyang 500 na anak. Isipin nʼyo ang 
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isang napakalaking kalderong ginamit ni Lola Seolmundae, at katulad sa 
maraming kuwento, may nangyaring hindi inaasahan.  
 Nahulog si Lola Seolmundae sa dambuhalang kaldero nang 
niluluto niya ang sopas!  
 Patay.  
 Umuwi ang kanyang 500 na anak na gutom na gutom. Agad silang 
sumandok ng sopas sa dambuhalang kaldero. Nang masaid ang laman 
nito, doon pa lang nila napansin na wala ang kanilang ina. Agad din 
nilang napagtanto ang nangyari, at ang katotohanang naroon siya sa 
kinain nilang sopas.    
 Umiyak sila, lahat silang 500. Bumaha ng luha– nagka-delubyo! 
Pinaliguan ng kanilang luha ang hardin ng namumukadkad na azalea!  
 Hanggang nasimot ang tubig sa kanilang mga katawan at silaʼy 
nanigas, at tuluyang naging mga bato.   
 Sila ngayon ang tinatawag na 500 Heneral ng Bundok Halla.  
 Dinarayo ito ngayon bilang Jeju Stone Park at kapag maingay raw 
ang mga turista, mahirap itong makita dahil itinatago sa ulop at ulap ni 
Lola Seoulmundae.  
 
 “DO YOU BELIEVE it?” Tanong ko sa Seoulmate.  
 Parang nabigla siya, na itatanong ko ito sa kanya, na para bang 
kapwa dapat namin naiintindihan na ang alamat ay isang kuwento 
lamang. At ang kuwento ay pang-aliw lang at hindi dapat ituring na 
katumbas ng katotohanan. Ang nadalaw niyang stone park ay hindi 
material evidence na nagpapatunay sa alamat, kundi isang natural na 
resulta ng pagsasanib at pagtatagisan ng mga elemento ng pisikal na 
kapaligiran, na naging inspirasyon ng kuwento ni Lola Seoulmundae at 
ng kanyang 500 na heneral na mga anak.    
 Gayunman, isa siyang gentleman. Matamis na ngiti ang kanyang 
isinagot. Ito ang basa ko roon, lalo paʼt maganda ang kanyang mga 
ngipin.  
 Naaliw ako sa kuwento ni Lola Seoulmundae, sa pagkukuwento 
mismo ng Seoulmate, at napangiti lang din ako sa mga sandaling ito, 
hawak ang ziplock na may limang sweet tangerine ng Jeju, at sa pader 
ng ice cream house na ito sa Myeongdong, nakasulat na kami na.    
  Gingging & Martin.   
            
 “PAANO KAYO NAGKAKILALA?” Ito ang madalas na tanong sa 
akin, na marahil tanong nʼyo rin.  
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Isang Mahabang Kasaysayan ng Pag-ibig  
 
 ITO ANG BUHAY KO sa America. Nasulat ko ito matapos ang 
maraming gabi ng pagsiping, at hindi pagsiping. Pagkatapos ng mga 
gabi na nagigising ako sa kanyang huhuhuhuhu. Hindi iyak kundi 
hangos, na parang hinahabol siya, at hinahabol niya ang paghinga, 
hanggang maalimpungatan siyaʼt babangon.   
 Hihinahon siya sa mga hagod ko sa kanyang likod, sa malumanay 
kong salita na, “Iʼm here, hon, Iʼm here.” Katahimikan ang kanyang 
sagot, nasa kanyang titig ang mensahe ng pagpalaot sa kabilang mundo 
at panahon. Pagkatapos, tatayo siya. Papasok sa kanyang study, at 
doon na mananatili hanggang sa pag-a-alarm ng alas kuwatro kung 
kailan siya maghahanda para sa pang-umagang ritwal ng ehersisyo 
nilang mga sundalo.  
 Nasulat ko ito dahil nagkuwento siya tungkol sa mga gabing iyon. 
Hindi ko inaasahan. Nasa kotse kami papuntang Austin para mag-
grocery sa Whole Foods. Isang oras ang layo nito mula sa Killeen kung 
saan kami nakatira, isang military town dahil sa Forthood. Sa stoplight 
papunta sa paborito naming gourmet restaurant, pinansin niya ang 
paparaming homeless. Nakikita ko raw ba? Pagkatapos tumawa siya, 
hanggang maging ngisi ito, may hinanakit.  
 Doon siya nagsimulang magkuwento, na sa mga gabing iyon, 
nakikita niya ang sarili na tumatakbo sa kalsada sa gitna ng mga bahay. 
Sinasalubong niya ang lamig ng umaga at naririnig niya ang pagaspas 
ng mga dahon; tunog na lumalakas, lumalakas, hanggang maging 
disyerto ang kalsada, at nawala ang mga bahay. May sumabog sa 
kanyang tagiliran. Naging sabog ito sa kanyang ulo. Narinig niya ang 
sigaw ng kapwa sundalo at nakita niya ang lugar kung saan siya 
namatay: sa Bosnia. Binilisan niya ang takbo. Hinahabol na niya ngayon 
ang kaniyang bagong kaluluwa. Hanggang napagod siya, napaluhod, at 
napaiyak. Walang katao-tao sa kalsada, sa mga bahay, at narito siya: 
ginugutay ng gimbal ng giyera—isang anino.  
 
 NASULAT KO RIN ito pagkatapos ng mga gabi na hindi siya 
dumarating para sipingan ako sa kama. Naroon siya kaharap ang 
kaniyang laptop sa study. Hindi niya pinagbabawal ang pagpasok ko 
ngunit parang laser ang kaniyang mga titig na sumusuot sa aking mga 
butoʼt kalamnan, mga pang-sticker message na Officer At Work, Do Not 
Disturb, o, Iʼm Busy Saving the World; Relax, Please.  
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 NASULAT KO RIN ito pagkatapos ng mga gabi na napapabangon 
ako para magbanyo at naroon siya, piniling matulog sa sofa sa sala, o 
sa sahig sa kaniyang study. Hindi niya sinabi sa akin kung bakit, pero 
gusto kong paniwalaan na naiintindihan ko siya, ang ginagawa niyang 
ito, matapos mabasa ang isang online article sa kung bakit may mga 
taong pinipiling hindi sumiping sa asawa: dahil mas nakakatulog sila, at 
kailangan nila ng tulog: importante ang tulog.  
 Nabahala ako noong una. Nagtampo. Natuklasan ko na 
mapagmataas ako: ayaw kong aminin sa sarili na nagkamali ako, at 
tama si Pangga. Mahina rin pala ako, dahil pinamihasa ko na ang sarili 
sa mumunting kaligayahan, katulad ng tagumpay na nakatapos ng 
masters degree sa ibang bansa, nakapunta sa America. 
 Masamang-masama ang loob ko. Narinig ko ang sarili sa isang 
telenobela: Ito ba, ito ba ang pinunta ko rito? Iniwan ko ang lahat sa 
Pilipinas, pagkatapos, ito ang mapapala ko rito?  
 Palagi, bago ko pa ito maibulalas sa kaniya, kapag nararamdaman 
na niyang naaabutan ko siyang nakatulog sa sofa o sa sahig, bubukas 
ang kaniyang mga balikat–isang anyaya ng aking pagsiping sa kaniya. 
Sa maraming pagkakataon, ganito kami: magkayakap sa sahig at sa 
sofa, na para bang sapat na ito sa kaniya. Na ang pinakamahalaga sa 
lahat, nararamdaman niya ang lambot at init ng aking balat. Na narito 
ako sa bahay niya: magkasama na kami, at over rated ang sex, na 
pinababango lamang ng making love.  
 Sa ibaʼt ibang pagkakataon, nasabi niya ito sa akin: Youʼre special. 
Youʼre my angel. Youʼre the best woman I know.  
 
 KINUKUWENTO KO ITO sa inyo hindi para isalba siya sa 
anumang panghuhusga. O pangungutya ninyo sa akin. Sa amin. 
Ipinagtatapat ko ito dahil ito ang totoo. Saka na tayo mag-usap kung 
kailangan ba talaga natin, kailangan pa ba natin, ng katotohanan sa 
ating mga buhay.   
 Umaga iyon ng Linggo. Pagkatapos ng una naming Thanksgiving 
sa unang taon ng aking pagdating. Nang gabing iyon, hindi natuloy ang 
aming pagniniig. Sa unang pagkakataon, I felt frigid. Sinisi ko ang 
weather. “Itʼs the cold,” sabi ko at tumayo sa pagsuot ng nightgown. “Itʼs 
okay,” sagot niya, at dumiretso sa banyo.  
 Hindi siya bumalik sa kama. Gusto kong sumigaw, isang 
napakahabang “Noooooooooooooo” mula Texas hanggang sa 7,100 
mga isla ng Pilipinas. Naroon lamang ang tagtuyot at sa California 
lamang ang drought sa America.  
 Wala sa pagitan ng aking mga hita.  
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 Wala akong matawagan. Walang mapagkuwentuhan. Malalaki ang 
bahay sa neighborhood pero hindi kami magkakakilala. Hindi pa rin ako 
marunong mag-drive (Oo, makakalabas lamang ako tuwing kasama 
siya). Hindi pa ako handang tumawag sa Pilipinas, o magtapat kay 
Pangga sa email o chat.  
 Napakalungkot, naisip ko. Pero pinakalma ko ang sarili, sa pag-
iisip na, mabuti nga, hindi kami magkaka-anak. Pinapatay ang mga itim 
na batang lalaki. Kinilabutan ako sa kaisipang ito, sa sarili kong 
pagkamuhi para sa kaniya, lalo na kapag hindi ko nakukuha ang gusto 
ko, o hindi ako nakukuntento sa naibibigay niya.   
 Natutulog siya sa sahig sa kaniyang study. Banig niya ang 
makapal na kumot. Wool. Pinagmasdan ko siya nang matagal bago 
lumapit. Itong lalaki na minahal ko bago ko pa malaman na iniwan siya 
ng kaniyang ina at hanggang ngayon, walang maipakitang larawan ng 
kaniyang ina gayong may tinatagong larawan ng kaniyang buhay sa San 
Francisco. Heto siya: skinhead, full-bodied and sexy lips, mala-mocha 
na balat—pino, malambot, alaga ng jojoba oil at cocoa butter lotion with 
vitamin e kung saan dumudulas ang aking mga daliri sa paghaplos.  
 Sumiping ako sa kaniya. Dahan-dahan.  
 Gumalaw siya. Niyakap niya ako at kinumutan. Matagal kami sa 
ganoong posisyon. Nakatulog ako.  
 Paggising, nakatayo siya at bumubuklat ng isang medium-size na 
notebook, leather-bound, itim, parang Bibliya.  
 Iniabot niya ito sa akin. Tinanggap ko.  
 Bumangon ako at sumalampak sa sahig, sandal sa pader ng 
bintana, balot ng kumot. Bago ko pa mabuksan, nakilala ko na kung ano 
ito: ang kaniyang journal.  
 Nanginginig ako sa pagbuklat. Kinakabahan ako na kunin niya, 
bawiin, bago ko pa mabasa. Naramdaman niya iyon at sinabi: “Read it.”  
 “Thanks.”  
 Ito lang ang nasabi ko.  
 Lumabas siya. Narinig ko ang tv sa sala, at ang malakas na 
hagunos ng tubig-gripo sa kusina.  
 
 KINUKUWENTO KO ITO sa inyo ngayon, dahil mahalaga kayo sa 
akin, magkababayan tayo. Ang Pinagmulan ng Tanong Tungkol sa 
Kung May Diyos nga ba Talaga? Ito ang pamagat ko sa kaniyang 
journal entry na iyon:   
 June 1998. 20 taong gulang siya, isang medic sa US Army, at 
nasa ikalawang taon na sa Germany sa isang Tank Battalion. Sa 
panahon ding ito ng kanyang buhay, isa rin siyang Gospel Minister. 
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Lisensyado. Personal na misyon niya ang mailapit ang mga kasamahan 
sa salita ng Diyos ngunit natatakot rin siya para sa sariling buhay, na 
basta na lamang mamatay siya sa giyera. Magkahalong pangamba at 
pananabik ang kaniyang naramdaman nang matanggap ang balitang 
ma-de-deploy ang kanilang unit sa Bosnia-Herzegovina. Anong 
panganib ang nag-aabang sa kaniya?   
 Dumating siya sa Brcko, isang siyudad na halos napulbos na ng 
giyera, sa Silangang-norte na bahagi ng Bosnia, kung saan makikita ang 
bansang Crotia mula sa ilalim na bahagi ng Sava River. Napakainit.  
Nahirapan siya sa klima higit kaysa pagharap sa masalimuot na away 
ng mga grupo, ang mga Eastern Orthodox na Kristiyanong Serbian, mga 
Katolikong Croat, at mga Muslim na Bosnian. Sa gitna nitong init at gulo 
ng mga katutubo, ang sunod-sunod na paglusot ng mga bala sa mga 
gusali:  totoo ang giyera. Hindi siya nilubayan ng takot kahit pa dumaan 
siya sa matinding pagsasanay para dito. Mabigat ang nilukdo niyang 
gamit, dumating siyang pagod at isang baguhan sa combat zone.   
 Nabasa niya ang giyerang ito sa Bosnia noong nag-aaral pa siya 
sa middle school hanggang sa hayskul. Sulat niya: Bosniaʼs cry was an 
echo, but now it was a scream, then that scream later turned into an 
aching whisper with the help of its people. Itong “its people” ay kagaya 
ng mga interpreter na nakatuka sa US military. Ito ang una sa 
mamamayan ng Balkan na nakilala niya. Nang dumating siya sa Camp 
Colt, ang kanilang base camp, sa isang bayan na dalawang oras ang 
layo sa Norteng bahagi ng Brcko, nakilala niya ang isang interpreter 
mula sa Arizona sa America. Magkasama sila sa loob ng tent na 
tinitirhan nilang mga sundalo.  
 Hindi siya tumagal sa tent na iyon. Inilipat siya sa ibang tulugan. 
Laking pasalamat niya dahil pagkalipas ng isang linggo, may sumabog, 
isang explosive device. Nakita ito sa tent na iyon at kaagad naman 
naalis ng mga disposal expert. Ang interpreter na iyon ang itinurong 
responsable at kinasuhan ito ng espionage.  
 Lumipas pa ang ilang araw at marami pa siyang nakilalang mga 
interpreter at translator na nagtatrabaho para sa US Military sa ibaʼt 
ibang paraan. Nariyan ang dating Serbian Army at nariyan ang 
maraming nakikipaglaban para maisalba ang lupa ng pamilya, dahil mga 
magsasaka sila. Napag-alaman niyang marami sa kanila ang 
nagtatrabaho para sa America para makaipon ng pera, at makapag-
migrate rito.  
 Marami pa siyang nakilala.  At may isa na higit kaysa kanya ang 
dala-dalang takot para sa sariling buhay. Ito ang isang lalaking Muslim 
na nagtatrabaho para sa America sa isang lugar kung saan karamihan 
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ay mga Serbian. Galit ang mga Serbian sa mga Muslim, higit sa kanilang 
galit sa mga Katolikong taga-Crotia. Hindi niya pa ito talagang 
naiintindihan, hanggang isang araw, habang nag-gu-guwardiya siya, 
nakausap niya ang lalaking ito. Payat ito at namumutla. Nagkuwentuhan 
sila tungkol sa giyera. Nakayuko ito habang nakikipagkuwentuhan sa 
kaniya. At ipinagtapat nito sa kaniya ang kinikimkim na pangamba: na 
isa siyang Muslim sa piling mga mga Kristiyanong kapwa Serbian at 
maaari siyang patayin, anumang oras.    
 Doon at noon niya naintindihan ang tensiyon sa pagitan ng mga 
grupo sa mga katutubo. Kumukulo ito, sugat ng integrasyon na 
pinatutupad ng dating diktador na komunistang Yugoslavian na si Josip 
Broz Tito. 
 Sa loob ng panahong iyon, sa maraming oras, nakasakay siya sa 
patrol sa paglibot bilang escort sa military band at sa paglipat ng mga 
lumang armas papunta sa Russia o sa Tuzla, ang mayor na siyudad sa 
ilalim na bahagi ng Brcko. Nag-i-inspeksyon din sila sa Weapons 
Storage Sites kung saan ang mga militar ng Serbia ay nangongolekta ng 
mga gamit. Marami ang nakabig sa kanilang inventory, senyales ng 
lakas at dedikasyon ng komunidad na manalo sa giyera, sa sarili nilang 
laban.  
 Ngunit sa halip na lalong matakot siya, nakita niya ang sarili sa 
gitna ng masayahin at matulunging komunidad. Nariyan ang 
kababaihang Serbian na mga tagapaglaba nila, na nagkukuwento ng 
kanilang tuwa na makasama ang mga Amerikano. Sila ang madaling 
kunan ng mga impormasyon tungkol sa tatlong taon nang giyera. 
 Humanga siya: matibay itong kababaihan sa kanilang 
determinasyon sa pag-protekta ng Greater Serbia. Sa kanila ang mga 
kuwento na hindi nababalita sa CNN, sa BBC, sa iba pang media outlet. 
Nagkainteres siyang malaman ang kasaysayan ng komunidad at kung 
ano ang nangyayari sa marami sa kanila at kung bakit ganoon na 
lamang ang galit nila sa mga Muslim at mga taga-Croatia.    
 Nalaman niyang karamihan sa kanila, ayaw umamin na may alam 
tungkol sa giyera, o kung paano ito nagsimula. Sa kanilang kaalaman, 
nagbago ang kanilang buhay dahil sa radikal na propaganda, 
megalomaniac na mga protestang politikal, at mga tiwaling opisyal ng 
militar. Bunga ang kanilang galit ng pagkamatay sa giyera ng kanilang 
mga mahal sa buhay, sa pagkawala ng kanilang kabuhayan, at 
dislokasyon. Sinisisi nila ang mga kaaway na kapwa mga katutubo. 
Gayunman, sa kabila ng giyera, nariyan pa rin ang luntiang kabundukan. 
Pambihira ang ganda ng lugar, at nasabi niya sa sarili na wala ang 
gayong ganda sa America.    
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 Mahilig din makisalamuha ang mga Serbian, mabubuting tao, at 
ang nais lang din ay makapagpatuloy sa kanilang buhay. Tumatakbo 
ang mga bata sa gilid ng kalsada at kumakaway sa kanila na nakangiti 
habang sakay silang mga sundalo ng armadong Humvee, kung saan 
nakapatong dito ang kanilang mga de-kalibreng armas. Kadalasan, 
tinatapunan niya ng baong kendi at tsokolate ang mga batang ito. 
Kitang-kita niya ang tuwa sa mga batang ang ilan ay marumi. Litaw sa 
kanilang mga ngiti ang mga bunging ngipin habang nanghihingi ng 
pagkain. Ninais niyang higit pang makatulong. I prayed for God to do 
more.   
 Isang gabi ng Hulyo, kasama siya ng platoon sa patrol. May isang 
sundalo sa turret ng gunner sa sinasakyan nilang Humvee na sumigaw 
dahil may naririnig itong putukan. Nag-radio ang Sergeant sa Lieutenant. 
Iniutos ng Lieutenant na magdahan-dahan ang patrol. Sa loob ng ilang 
segundo, tahimik silang lahat. Pagkatapos, ang mga putok. Katunog ng 
AK-47. Madilim. Wala sa kanilang makapagturo sa kidlat ng putok, kung 
saan ito nanggagaling. Lumabas sila sa patrol. Iniwan nila ang Humvee. 
Dali-dali silang bumalik sa Camp Colt.    
 Nireport ng Lieutenant ang insidente sa Captain, na siyang 
tumatayong kumander ng kampo. Iniutos nito sa company ang 
pagguwardiya sa bawat tower. Lampas hatingggabi na ito. Nagpatuloy 
ang gayong intensidad sa pagguwardiya, sa antisipasyon ng masamang 
mangyari sa loob ng higit apat na oras, hanggang sa iniutos ng 
kumander na ibaba na ang alert status. Kataka-takang hindi na siya 
kinabahan. Naisip niyang marahil dahil sa pakipagkilala niya sa mga tao 
kung kayaʼt hindi na siya kinakabahan. Paniwala niya, kung may combat 
mang mangyari, maiksi lamang ito at kaunti lang ang mapipinsala lalo na 
sa kanilang mga Americano.  
 Habang narito pa siya, sinagot niya ang panawagan sa pagsimula 
ng Pentecostal chapel service para sa mga kapwa sundalo. Pinayagan 
siya ng kaniyang home church sa Germany at ng kaniyang commanding 
officer at base camp chaplain.  Kada Linggo, isang oras. Nilalapitan siya 
pagkatapos para pasalamatan: malaking tulong sa mga dumadalo ang 
mensahe ng Bibliya at ang kaniyang sermon sa pagharap sa kanilang 
pang-araw-araw na estado sa deployment at sa pagpalago ng kanilang 
ispiritwalidad.   
 Sinimulan niya ring i-proseso ang kaniyang aplikasyon para sa 
United States Military Academy sa West Point sa New York. Ito ang 
kaniyang unang hakbang sa planong maging commissioned officer.    
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 MARAMI PANG KUWENTO, sabi niya, ngunit ang mas tumatak sa 
kaniya ay ang oras na iyon kung kailan sumabog ang bala sa mukha ng 
kaniyang kasama. Mabuti na lang at hindi ito naging malubha.   
 Dala-dala niya rin ang pangyayari na na-heat stroke ang sibilyan 
na Bosnian na nagtatrabaho sa konstruksiyon sa Camp Colt. Dinala nila 
ito sa kanilang medical facility ngunit hindi na umabot. Nakita niya ito—
ang pinakaunang pangyayari kung saan nakasaksi siya ng kamatayan 
ng isang tao.  
 Sa kanilang medical aid station sa Brcko, nakita niya rin ang 
maliliit na mga batang lalaki, mga Muslim, na sumisigaw sa sakit na 
dulot ng landmines na pumutol sa kanilang mga paa at braso. Kasama 
nila ang kanilang mga ina na nag-iiyakan para sa kanila. Marubdob ang 
panalangin niya sa mga sandaling iyon para sa dagdag na tulong ng 
Diyos. Na sana, mas marami pa ang magawa nilang mga sundalo, 
nilang mga Amerikano.   
 Sa panahon ding ito ipinatupad ng presidente ng Serbia na si 
Slobodan Milosevic ang genocide sa mga katutubong Albanian na 
nakatira sa Kosovo. Akala niya, ipapadala sila roon ngunit walang 
dumating na order. Libo-libong Albanian ang napatay na parang mga 
hayop at 100 milya lang ang kanilang layo. Halos abutin niya ang langit 
sa panalangin para sa Diyos na pigilan ang genocide.  
 Dito siya nagsimulang magtanong sa sarili: May Diyos nga ba 
talaga? Bakit hinahayaan niyang mangyari ang lahat ng ito?   
 Bago niya lisanin ang Bosnia-Herzegovina, ito ang kaniyang 
nalaman: walang lubos na makakaalam sa buong kuwento ng isang 
komunidad, o bansa, maliban lamang sa mga katutubo nito.  
 Sinaklot siya ng takot noong una dahil sa pag-aakalang mga 
basag-ulong nasyonalista—war freak—ang mga Bosnian na 
sumusuporta sa giyera at genocide. Hindi. Hindi ito ang kaso. Ang totoo, 
tulad nila at ng marami pang iba, nagnanais lang din naman silang 
mabuhay ng malaya at masagana. Higit sa lahat, katulad nilang mga 
sundalo, ang makaligtas sa giyerang ito.  
 Nang sinara nila ang Camp Colt, marami sa mga katutubo na 
nagtatrabaho para sa America ang umiyak. Nagalit pa nga ang iba. May 
mga nariyan din na tahimik lamang na sumakay sa charter bus palabas 
ng gate, patungo sa buhay na muli, walang kasiguraduhan. Ang 
presensiya nilang mga Amerikano, nilang allied force, ang lifeline ng 
mga katutubo na Bosnian, iba-iba man ang kanilang tribo.  
 Paniniwala niya, bubuhayin sila ng kanilang mga kanta at sayaw, 
ng kanilang mga piyesta at pagtitipon, ng kanilang angking kakayahan 
sa paglampas sa anumang pagsubok.  
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 Nang makabalik na siya sa America, sa loob ng maraming beses, 
pinagtakhan niya kung kumusta na ang mga babaeng labandera at kung 
natuloy nga ba ang mga interpreter na nagkukuwento noon ng kanilang 
pangarap na pag-migrate sa US. Kung buhay pa ba ang Muslim na 
interpreter na iyon na kinasuhan, at nasa mabuting kalagayan.   
 Umulan noong araw na iyon nang umalis siya ng Camp Colt. May 
bahaghari na lumabas sa ibabaw ng kabundukan. Tinuring niyang 
pabaon ʻyon sa kaniya ng mga anghel. Ngunit, at kahit pa, lalong tumindi 
ang panalangin niya na sana dagdagan pa ng Diyos ang kaniyang 
tulong sa sangkatauhan.  
 Matagal nang nakabangon ang rehiyong Balkan, at sa paniniwala 
niya, dahil ito sa mga taong ʻyon na hindi nagpagapi sa takot. Siguro, 
sulat pa niya, some prayers take time to be answered, but the people of 
the Balkans kept hope, and survived.   
  
 SA HAPON NG araw na iyon, sa ganoong sahig, nangyari ang 
dapat mangyari: bumalik ang agos sa aking mga hita.  
 Hiningal kami sa paliligo sa pawis. Nanginig kami sa mga kidlat ng 
aming katawan. Nakahinga kami nang malalim sa pagpapantay ng 
aming mga paa, ang kaniyang bigat, bukid na aking niyakap katulad 
noong una naming pagniniig sa kuwarto ko sa Seoul.  
 Ipinagdasal ko ang pagkatunaw ng natitira niyang gimbal sa 
katawan sa haplos ng aking mga palad sa kaniyang likod. Sa lakas ng 
dulo ng aking mga daliri na nagmamasahe sa kaniyang ulo, tiniris ko 
ang mapapait niyang alaala. Namulaklak ang mga bagong talulot ng 
pagmamahal sa pagtitiwala niya sa akin ng kaniyang mga salita. 
Napakagandang bagay ang muliʼt muling paglasa ng aming mga balat at 
laman.  
 
 NAKAPAGSULAT ULI AKO. Yellow pad ang aking naging journal. 
Ito ang pinakaunang linya: Ang sarap malungkot sa America. Ang 
kasunod, sa Ingles: With my black guy, it has always been a complete 
sentence. Nadagdag ko pa: Desire is skin and mine is black.  

 
     Katapusan ng Sipi 
[Abangan ang libro, ngayong 2017 o 2018. Magbisita sa http://balaysugidanun.com].    

 
 
 


