
“ H i n d i  k o  p a p a y a g a n g 
humadlang ang sinuman sa pag-
unlad at pagsagana ng taong-bayan. I 
will let no one – and no one’s political 
plans – threaten our nation’s survival.” 
Ilan lamang iyan sa mga matibay 
na salitang binitiwan ng Pangulong 
Gloria Macapagal-Arroyo bilang 
pagtatapos ng kanyang ika-walong 
(SONA) na siyang umani ng samu’t-
saring mga batikos at nagsara ng 
pintuan ng pag-asa upang ibangong 
muli ang nasirang imahe at ituring ang 
ika-walong SONA bilang ikawalong 
pangakong napako.

 
Ang Paghahanda sa SONA

Kasabay ng paghahanda ng 
taong-bayan para sa nalalapit na 
SONA ng pangulo  ay paghahanda rin 
ng buong Batasan Complex na siyang 
pagdadausan nito. Mula sa dati nitong 
anyo ay isinaayos at pinagkagastusan 
ng milyun-milyong piso. 

Maugong din ang pagpapakalat 
ng libu-libong pulis at militar 
hindi lang sa paligid ng Ba-
tasan maging sa buong Metro 
Manila na siyang magbaban-
tay sa seguridad n g 
pagdagdaraps. 
Ayon sa PNP 
at  AFP,  la -
yunin nito ang 
pagkakaroon ng mapayapa 
at maayos na SONA ng 
pangulo.

Ang pamosong red-
carpet entrance 

Hindi gaya ng 
mga naunang 
S O N A  n g 
pangulo, nag-
ing usap-usapan 
ngayon ang pagkaka-
roon ng isang red car-
pet entrance sa bagong 
gawang gusali na ini-
laan para sa ilang mga 
kilalang personalidad 
mula sa mundo ng 
pulitika at  showbiz-
ness upang paking-
gan ang talumpati 
ng pangulo. 

N a g m i s t u l a n g 
isang pamosong gawad 
parangal ang SONA ni 
Pangulong Arroyo dahil 
sa mga pagpapatalbugan 
ng kanilang mga kasuotan 
na inilakad sa magarang 
red carpet ng Batasan. 

Ang Pagtaas ng Langis at mga 
Pangunahing Bilihin

Bilang panimula sa kanyang 
talumpati, ipinahayag ng pangulo 
na ang hindi mapigilang pagtaas 
ng presyo ng langis sa bansa ay 
epekto ng pagtaas ng presyo nito sa 
pandaigdigang merkado. Bukod dito, 
mariin niyang sinabi na ang bansa 
sa kasalukuyan ay may sapat na 
suplay ng bigas. Marubdob din niyang 
ipinahiwatig ang kanyang pag-aalala 
sa mga ordinaryong mamamayan 
kung kaya’t muli niyang ipinangako 
ang mga programa ng kaniyang 
administrasyon na magpapaangat sa 
buhay ng mga Pilipino.  Ipinangako 
niya ang pagbibigay ng lupang sakahan 
sa ilang mga magsasaka at bukod dito 
ay nangakong paglalaanan ng mga 
pautang ang mga mangingisda.

Ang Walang Kamatayang VAT
Mariing ipi-

nagtanggol ng 

pangulo ang di niya pag-alis ng Value 
Added Tax (VAT)  sa kabila ng mga 
batikos laban sa kanyang adminis-
trasyon. Iginiit ng pangulo na malaki 
ang naibibigay na benepisyo ng VAT 
sa mga mamamayan gaya ng pagpa-
paayos ng mga daan, pagpapatayo 
ng mga pampublikong ospital at mga 
paaralan maging ang pagpapasa-ayos 
ng transportasyon sa bansa. Ayon sa 
kanya, malaking bahagi ng pondo 
ng gobyerno ay nagmumula sa VAT 
at dito kumukuha ng ginagamit na 
subsidiya para sa mga mahihirap at 
kapus-palad na kababayan. 

Ang Tinaguriang People’s SONA
Bilang tanda ng pagkundena sa 

ika-walong S O N A , 

n a g s a g a w a 
ang mga maka-
kaliwang grupo 

ng sari l i  ni lang 
bersyon na tinaguriang 

People’s SONA. Binubuo 
ito ng ibat-ibang sektor at 

mga organisasyon na may 
iisang layunin: ang iparating 
ang hinaing ng mga taumbayan 
hinggil sa lumalalang krisis sa 
lipunan.

Ginanap ang t inagur iang 
People’s SONA sa kahabaan ng 
Commonwealth Avenue sa tapat 
ng St. Peter’s Church. Tinatayang 
10,000 katao ang dumalo sa nasabing 
kampanya na naglalayong maipakita 
ang kanilang masidhing pagtutol sa 
administrasyong Arroyo.

Ilan sa mga dumalo sa nasabing 
pagdiriwang ay sina Bayan Muna 
Rep. Satur Ocampo, Gabriela Rep. 
Liza Maza, Akbayan Rep. Rafael 
Mariano, League of Filipino Students 
Chairman Vencer Crisostomo at 
dating Bise-Presidente Teofisto 
Guingona.

Ayo n  k a y  A d e l  Ta m a n o , 
tagapagsalita ng United Opposition, 
sawa na ang mga taong bayan sa mga 
kasinungalingan ng pangulo kaya 
imbis na makinig sa mga pangakong 
napapako ng pangulo, minabuti 
nilang makisimpatya sa tunay na 
kalagayan ng tao sa lipunan.

Sa kabilang dako, nagpadala 
ng mahigit sa 3,000 mga pulis na 
siyang humarang sa mga raliyista na 
makalapit sa Batasan na naghanda 
para sa naka-ambang kaguluhan.

Ang pagsusunog sa effigy ng 
pangulong Arroyo na nakasakay sa 
isang eruplano habang kumakaway 
sa lumubog na barkong MV Pilipinas 
ang pinakatampok na bahagi ng 
nasabing pagdiriwang. Gaya ng 
inaasahan, naging matiwasay sa 
kabuuan ang ginawang People’s 
SONA ng mga grupong laban sa 
pangulo.

Anne Dominique delos Santos
at Michael Cabial



be the main service of the said 
shop. But sometime last year, 
PUP Laboratory High School 
Principal Carmencita Castolo 
made a verbal complaint about 
the shop catering game services. 
The BOO gave the management 
a memorandum reminding them 
of the contract’s provision. The 
latter promised to follow, and 
if they cannot avoid it, they will 
just allow gamers play 6 pm 
onwards. Alcantara stressed that 
even before, they have already 
issued Cyber Ground 2 to 3 
memoranda on the same issue. 
He added that even President 
Dante Guevarra already told him 
to make a move until XXX joined 
the issue.

As of now, the computer 
shop is closed and the firm was 
given three days for the mapping 
out operation. They were also 
given the time to consult their 
lawyers, as their appeal went to 
the University Legal Council.

Alcantara emphasized 
that Cyber Ground is already 
blacklisted in the University as 
an investor, and there are about 
six new proposals from other 
companies. According to him, 
there are no specific plans yet, but 
there are proposals to turn the 
shop into a snack house or coffee 
shop that will cater the law and 
Lab High School students.

The computers are still 
locked inside the shop to be pulled 
out by the company. However, 
the new service provider can also 
buy the equipment from Cyber 
Ground. 

by Arlyn Amboy
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T h r e e  d a y s  a f t e r  t h e 
investigation made by the XXX 
team headed by Mr. Julius Babao 
of ABS CBN, Cyber Ground 
Computer Shop or commonly 
called as Polytechnic University 
Campus Computer Shop was 
closed by the Business Operations 
Office (BOO) last August 3 for 
disobeying a provision in the 
business contract.

Aired last August 2, the said 
television program had a tip from 
a student that there is a computer 
shop illegally operating, found in 
the fourth level of Ninoy Aquino 
Library and Learning Resource 
Center. They stressed that the said 
computer shop has no business 
permit of the Manila City Hall. 
They also emphasized that the 
university is doing nothing with 
the online gaming service which 
is prohibited by the law.

But  according  to  Mr. 
Randolph Alcantara, Director of 
Business Operations Office, the 
news was being sensationalized. 
The team was not able to find 
a permit of “PUP Campus 
Computer Shop” because the 
establishment is under the 
business name “Cyber Ground 
Computer Café.”  He also added 
that the University allowed the 
business for academic related 
purposes.

It was in November last 
year when the business started. 
Alcantara mentioned both parties 
were aware that there are games 
which can be accessed thru 
internet, more specifically the 
online gambling. An agreement 
was made that games will not 

Campus computer shop 
closes after XXX raid Former Department of 

Broadcast Communication 
(DBC) chairperson Edna 
Bernabe stated the latest 
updates on the Department’s 
radio station, TV studio and 
the appointment of the new 
DBC chair.

Radio Station
The campus radio station 

will be having its re-launching 
on September to be led by 
Broadcast Communication 
students under the supervision 
of Prof. Bernabe with the same 
call letters DZMC 98.3 on the 
FM band.

The station’s test broadcast 
was headed by BroadCircle 
last February 1 employing a 1 
watt frequency which covered 
the entire COC campus and 
nearby locations.

College organizations 
w h i c h  h a v e  a c t i v e l y 

She said that the attainment 
of equipment worth Php 1.2M 
was approved by the PUP 
President and is expected to be 
acquired next semester.

“ C O C  T V  S t u d i o  i s 
functional because it is being 
used by COCians in their 
production and some other 
related activities,” Bernabe 
reiterated.

New DBC Chair
A f t e r  P r o f .  B e r n a b e 

completed her term and 
extended up to 4  years, 
Prof. Maria Victoria Red is 
anticipated to be the new DBC 
chairperson of the college. 
However, a Special Order 
(S.O.) from the Office of the 
Vice President for Academic 
Affairs is still pending.

by Lalaine Panganiban & 
Nathaniel Silvano

submitted to training, namely, 
Communication Society, Journ 
Guild, Teatro Komunikado, 
E v e r y  N a t i o n  C a m p u s 
Ministries, and Movers & 
Motions, will contribute to the 
station’s programming.  Prof. 
Bernabe added that faculty 
members, including Dean 
Robert Soriano will have their 
own segments once DZMC is 
officially launched.

Necessary documents 
required by the National 
T e l e c o m m u n i c a t i o n s 
Commiss ion  (NTC)  and 
Kapisanan ng mga Brodkaster 
sa Pilipinas (KBP) are now in 
the process.

TV Station
According to Bernabe, the 

COC TV Studio will soon have 
its own Audio-Video laboratory, 
TV studio equipment and 
Editing facilities.

Bernabe on DBC Updates

COC Community displayed 
a prowess of unity as they 
unfolded a new chapter in its 
own history by turning the 
institution into a paradigm 
of learning for years as they 
celebrated their 7th Founding 
Anniversary with this year’s 
theme: “Institutionalizing a 
Total Communication Culture 
and Environment”.

The three-day celebration 
though very short, were infused 
with the combined brains and 
efforts by the COC Faculty 
Club, COC Alumni Association, 
different school organizations, 
and was actively participated 
by the COC students.

D a y  O n e :  A d v o c a t i n g 
Environment Protection

As to invoke God’s presence 
as well as to thank the Almighty 
for the blessings He gave to the 
College, a Thanksgiving mass 
was held at the Bulwagang 
Balagtas in the morning. An 
academic convocation with the 
presence of  GMA Network 
Incorporated CEO and President, 
Atty. Felipe Gozon followed the 
event.

T h e  f i r s t  d a y  o f  t h e 
celebration opened with a 
creative faculty of minds and 
an artistic prowess of the COC 
freshmen as they displayed the 
environment-inspired human 
exhibit through a motorcade 
parade from the NALLRC 
grounds reaching the COC 
Grounds.  The jungle- l ike 
motorcades were the center 
of the attention, supported 
by the sophomore, junior and 
senior students clad in their 
assigned shirts; red for Broadcast 
Communication students, 
green for Journalism students 
and blue for Communication 
Research students. Journalism 
Freshmen prevailed over the 
other motorcades as they were 
adjudged as the best float.

To complete the day in 
advocating protection for the 
environment, Mr. and Ms. COC 
2008 Coronation Night Pageant 
gazed through the night. The 
butterfly-inspired theme of the 
pageant made it not just colorful 
but as well as enticing to the eyes 
of the audience.

In the same league with the 
other contests, certain candidates 

stood out over the rest. The Best 
in Sports Wear and the Ms. 
People’s Choice was bagged 
by the Ms. COC 1st Runner Up 
Raiza Aricayos of BJ 3-1. Mr. 
and Ms. Talent were given to 
Mikael Anjo Canlas of BBRC 
3-1 and Monaliza Valconcha of 
BBRC 4-2. Gerard Garcia of BJ 
3-1 bagged the Best in Formal 
Wear and Mr. People’s Choice. 
Philip Marqueta of BJ 3-1N and 
Madeline Jean Garcia of BCR 2-1 
emerged as this year’s Mr. and 
Ms. COC.

Day Two: A Seminar for 
Learning and a Night of 
Grandeur

Distinctively different 
from the previous college week 
celebrations, faculty members 
headed by this year’s chair of the 
7th COC Founding Anniversary, 
Prof. Anna Ruby Gapasin, 
initiated a Lecture Series about 
Advocacy Communication 
Campaign Training and Lay 
Forum on Renal  Disease, 
Organizational Communication, 
and Sports Journalism. The said 
lectures were participated by 
Public Information, Research 
and Journalism Students held at 
the Claro M. Recto Hall.

The most awaited event of 
the COC Founding Anniversary 
marked the night as it launched 
the Sikat Awards 2008. Clad in 
semi-formal attire, Broadcast 
Communication students as 
well as the Journalism students 
for the first time, graced the 
Bulwagang Balagtas.

Some of the awards given 
include “Scrabble” by BBRC 
3-2 for Best COC Plug, while 
BBRC 4-3’s “To Where You 
Are” bagged the Best Clay 
Animation. For Music Video 
Festival 2007, BBRC 3-1 won 
the Best Music Video followed 
by BBRC 3-3 and BBRC 3-1N. 
Freshmen’s  Quisumbing-
Escandor Music Video Awards 

or Music Video Festival 2008 
made noise as BBRC 2-1 bagged 
the Best Music Video as BBRC 
2-3 and 2-2 won as the 2nd and 
3rd respectively.

For the Drama Festival 2007, 
BBrC 4-1N’s Abyssus got Best 
Play, Best Director, Best Poster, 
and Best Set Design. BBrC 4-1’s 
Onakuleom got Second Best 
Play and Best Technical Design 
& Execution and BBrC 4-5’s 
La Abakada Filipina got Third 
Best Play. BBrC 4-1N and 4-1D 
shared the Best Story award. 
All acting awards were taken 
by BBrC 4-1N except for the 
Best Actress award taken by 
BBrC 4-4’s Nauna a Kaluma and 
Best Supporting Actress award 
which was grabbed by BBrC 4-
3’s Xiangvidha.

As for the Drama Fest 2008, 
BBRC 3-4’s Luminaria won the 
Over-all Best Play Production 
aside from other awards they 
reaped like Best in Set Design, 
Best Supporting Actress, Best 
Actor and Best Actress. BBRC 
3-2’s Mini Mayni Mo bagged 
the 3rd Best Play and Best in 
Story Concept while BBrC 3-3’s 
Dimlan got 2nd Best Play, Best 
Poster, Best Director and Best 
Supporting Actor.

Day Three: COC Idol Season 
3’s Majestic Night

And to  complete  the 
COC Founding Anniversary 
Celebration, COC Ensemble’s 
singing contest launched the 
third season of COC Idol. Top 12 
finalists called as the Majestic 12 
competed for this year’s title.

Among the 12 aspiring 
finalists of the said competition, 
Edgar Dianne Castro of BBRC 1-
4 emerged as the new COC Idol.  
The event became a huge success 
as the whole COC Community 
e n j o ye d  t h i s  m e m o r a b l e 
celebration and proving the real 
worth of the students as talented 
media practitioners. 

T h e  P U P - B u s i n e s s 
Processing Outsourcing (BPO) 
establishment “Kubo” canteen 
sited on COC recently closed 
down from its operations. 

Business  Operat ions 
O f f i c e  ( B O O )  D i r e c t o r 
Randolph Alcantara says 
that the former subsidiary 
businessman who managed 
the said canteen violated its 
terms on pending rental fee 
payments and basically, its fire 
hazard structure.

The BOO said it had 
been eyeing on its structure 
since, but they never had time 
to resolve it not until now, 
because of the various work 
loads the BOO has.

“Another businessman 
with assurance that conforms 
to the (structure’s) standard… 
more presentable”, assured 
Alcantara regarding the canteen 
renovation in an interview 
with The Communicator.

In the ‘’order and provision 
of the BOO’’ itself, they relayed 
the ‘’notice of award’’ to 
another businessman with the 
assurance that conforms to the 
structure’s standard and which 
is more presentable.

The canteen will also serve 
as a student learning center.

“COC should plan for 
a concrete canteen structure 
along with it is a student 
learning center,” Dr. Robert 
Soriano quoted his proposal 
during the meeting presided by 
the VP’s, Directors, and Deans, 
prior to this development.

by Patrick Jucutan

COC at Seven:
A Distinct Celebration for Environment

BOO promises 
a better COC 

canteen

by Anne Dominique delos Santos & Michael Cabial
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Maraming uri ng mga FM radio stations, ngunit 
ang isang kapansin-pansing uri ng istasyon na sa 
kasalukuyan ay itinuturing na namamayagpag sa 
Maynila ay ang personality radio, kung saan halos 
kasing-rami ng ‘talk’ ang mga kanta. Ito ang mga 
istasyong karaniwang pang-masa.

Ang mga DJ na tila komedyante ay nagagawang 
patawanin ang ordinaryong tagapakinig na dati 
rati’y simpleng nakikinig lamang. Dahil diyan, ang 
personality radio ay may isang magandang layunin: 
ang gawing active ang mga passive listeners nito.

Gaya ng personality radio, layunin naman ng 

Sentral na Konseho ng Mag-aaral. Marahil kung 
hindi na-void ang mga pirmang nakalap, hindi 
patas ang magiging resulta ng botohan sa planong 
pagkakaroon ng uniporme ng mga COCian.

Nais kong pasalamatan ang Student Council ng 
ating kolehiyo sa pagiging maagap sa pagtugon 
sa usaping ito. Bagama’t kami sa Dakom ay hindi 
tutol sa pagkakaroon ng uniporme, amin lamang 
ipinabatid sa Student Council ang kahalagahan ng 
tamang proseso. Sa kasalukuyan ay isang legal na 
prosesong batay sa Student Handbook at sa payo 
ng Office of Student Services ang ipinatutupad ng 
Student Council upang magkaroon ng uniporme.

Tamang proseso ang aking nais na ipaalala sa 
buong kolehiyo, mapa-guro man, administrasyon, 
o estudyante. Kung hindi man malinaw sa atin 
ang lahat, marapat lamang na lumapit sa tamang 
otoridad gaya ng Office of Student Services para sa 
usaping may kinalaman sa estudyante, at Internal 
Audit Office para sa usaping may kinalaman sa 
paniningil ng salapi.

Nais ko ring bigyang-diin ang kahalagahan 
ng maayos na komprehensyon sa lahat ng uri 
ng mensaheng ating tinatanggap. Halimbawa 
na lamang itong isa pang isyu na aming nabatid 
nitong umpisa ng klase—ang dress code. Ang ating 
mga kasama sa Dakom ay naatasan upang gawan 
ito ng artikulo. Sila ay nagpunta sa opisina ni 
Presidente Guevarra upang humingi ng kopya ng 
memorandum, na ayon sa sariling memorandum 
ng ating mahal na dekano ay nagsasabing may 
dress code para sa mga estudyante.

Subalit aming natuklasan na walang naturang 
memorandum na ipinalalabas si Guevarra, at 
sa halip ay isang memorandum na nag-aatas 
ng isang dress code sa lahat ng guro at opisyal 
ng unibersidad. Kaya naman sa pakikipag-usap 
ng Sentral na Konseho ng Mag-aaral sa ating 
dekanong si Dr. Robert Soriano, lumalabas na ang 
naturang dress code para sa mga estudyante ay noon 
pang nakaraang taon naibasura.

Ang mga nabanggit kong halimbawa ay mga 
patunay lamang ng importansya ng pagiging 
aktibo. Marahil kung hindi naging aktibo ang 
Dakom, hindi tama ang naging proseso ng 
pagkakaroon ng uniporme at hanggang ngayon ay 
may mahigpit na dress code pa ring ipinatutupad 
sa mga estudyante. Kung tayo ay mananatiling 
‘non-commitant’ gaya ng sinasabi ng Social Judgment 
Theory, marahil ay makailang beses na matatapakan 
ang ating mga karapatan bilang estudyante.

Gasgas man kung sasabihin, subalit walang 
perpektong tao. Maigi nang tayo ang magpa-alala 
sa isa’t isa ng ating mga pagkukulang, at sama-
sama tayong magtulungan upang malabanan ang 
mga ito. Huwag tayong matakot kung alam nating 
nasa tama tayong posisyon.

Kapwa COCian, sama-sama tayong maging 
aktibong future media practitioners. Ipakita natin ang 
positibong kahulugan ng pagiging aktibo.

No Holds Barred
Jan Meynard Nualla

Aktibong COC

THE BAD HABIT
It is a habit. Students waiting patiently in long 

lines during enrollment just to assure a slot 
in the nation’s cheapest University, is never 
alien to us. In fact, PUPians experience this hell-
like scenario every after semester. With the so 
called “Total University” slogan of the Guevarra 
administration, they came up with a way to make 
enrollment procedure easy and hassle free. Their 
solution? The developmental fee. And the result? 
A big flop!

Watching the irony of higher tuition fee 
with a worse enrollment procedure is not a nice 
spectacle to see. Adding another two hundred 
fifty bucks for more sweat, more lines and more 
time made the freshies unhappy, their moms 
unhappier and the activists unhappiest.

This is the University’s bad habit. And as 
the song goes, this is a hard habit to break. The 
habit of student oppression. Oppression hidden 
underneath pretty and preppy projects. Not to 
mention the never ending war of the students 
against compulsories and commercialism.

Though fresher and more controversial 
issues started covering up the developmental 
fee ballyhoo, the stink and rot of this ruckus 
still lingers in the campus. And this lingering 
longs to be stopped. Not by the students but by 
the stinking campus administration covering 
themselves with sweet and lovely perfumes. 

campus press na gawing active ang mga passive na 
estudyante ng kaniyang paaralan. Active, hindi 
lang sa pag-aaral, pagsali sa mga orgs at mga 
paligsahan, at pagiging maingay, kundi active 
sa mga isyung umaapekto sa kanyang sintang 
paaralan. Mahalaga ang bagay na ito dahil dito 
nahuhubog ang pagiging kritikal nating mga 
estudyante, at napapangalagaan natin ang ating 
mga karapatan.

Dito sa ating mahal na Kolehiyo ng 
Komunikasyon, mas higit na kailangan ang 
maging aktibo, lalung lalo na’t tayo ang mga 
tinaguriang ‘future media practitioners’. Dito pa 
lang sa lebel ng kolehiyo, dapat ay marunong 
na tayong maging mapagmasid sa ating paligid, 
dahil ito ang susukat ng ating kahandaan sa mas 
mapanghamong mundo ng media.

Sa panig naman namin dito sa Dakom, batid 
rin namin ang kahalagahan ng pagiging aktibo.

Sa umpisa pa nga lamang nitong school year, 
iba’t ibang isyung may kinalaman sa ating mga 
estudyante ang aming natuklasan at aktibong 
hinarap. Nariyan ang kwestiyonableng proseso 
ng pagpapapirma ng Student Council nitong 
nakaraang enrolment, na naresolba naman sa 
pamamagitan ng isang dayalogo kasama ni Jaime 
Gutierrez, Dekano ng Student Services, at ng 



4 Vol. VII No. 2
June-August 2008

Kumatok, Sumipol, O magsabi ng buong 
giliw ng “Mama, para nga sa tabi”, tumambling, 
magwala, kumaway o mag-ocho-ocho. Ganito ang 
ilan lamang sa mga paraan upang mapapara ang 
sinasakyang mong pampublikong dyip. Depende 
na nga lang yan kung maririnig ng tsuper o 
kakagatin niya ang pakulo mo para mapahinto ang 
sasakyan. Ito kasi ang nakasanayan natin. Ito ang 
nakasanayan sa lungsod. 

Nang minsang dumalo ang butihin kong ama 
sa isang kumbensyon sa Ilo-ilo, isang Ilonggong 
salita lamang ang kaniyang natandaan na siyang 
tumatatak sa isipan ko. Ang malambing “Sa lugar 
lang” na paraan ng pagpapahinto ng dyip ang 
nagbigay sa akin ng ideya kung anu nga ba ang 
dapat kong isulat sa papel na ito.

SA LUGAR LANG, SA TAMANG LUGAR. 
Simple lang di ba pero malalalim.

Marahil magtataka ka kung bakit ito ang naisip 
kong isulat sa una kong kolum. Huwag mo muna 
kasing itaas ang kilay mo, pakibaba naman siya ng 
kaunti at namnamin mo ang pagbabasa nito.

Marami sa atin ang padalos-dalos. Marami 
sa atin ang nagmamadali. Nagmamadali rin kasi 
ang buhay natin, Instant kung baga, mabilisan at 
bara-bara. Hindi na natin naisasa-alang-alang kung 
ang lahat ba ng ginagawa natin ay nasa sa lugar pa. 
Ang mahirap kasi dito, kahit pa gaano kabuti ang 
intensyon mo sa paggawa ng isang bagay at gaano 
pa ang pagnanais mong gawin ito ay mauuwi lang 
sa wala kung wala rin sa lugar ang paggawa mo.

Tulad ng pag-aaral, kailangan lahat ng 
aspeto ay nasa sa lugar. At kung paano nga ba ito 
gawin, ay hindi ko rin talaga alam. Nasa sa iyo 
na naman iyan kung paano mo pagsisikapan na 
makapagtapos ng nakataas ang noo o makakapasa 
lang dahil sa diskarte mo, kung gaano ka kagaling 
kumopya sa katabi mo at sa tulong ng koneksyon 
mo na may mataas na puwesto. Mahirap kasi 
sa atin, mas madami pa tayong inuuna na hindi 

naman talaga mahalaga kaysa sa pagtuunan ang 
mga bagay na mas importante. Bigyang pansin 
mo nga ang paligid mo, alam mo pa ba ang 
mga totoong pangyayari o nabubulag ka lang 
ng kulturang inabutan mo. Ang edukasyon kasi 
ngayon ay nagiging pribilehiyo na, na dapat at 
talaga namang dapat ay isang karapatan. Kung 
uunahin mo pa kasi ang pagyoyosi, pagdodota, 
pagbibisyo, pakikipagtsismisan sa buhay ng 
iba, pagpapapogi, pagrarampa sa lobby tuwing 
breaktime mo imbis na mag-aral ka ng mga 
takdang aralin ay baka nga magtapos ka ng 
walang alam. Mag-aral ka. Hindi lahat ng tao 
binigyan ng pagkakataon ng gaya ng sa iyo, 
huwag mong sayangin. Huwag mo rin sanang 
ikahon ang sarili mo sa apat na sulok ng paaralan. 
Hindi ka matututo ng lubusan niyan. Makinig 
ka, makialam, maging mapanuri, ng sa gayon 
ay magkaroon ka ng mga kaalamang higit pa sa 
mapupulot mo sa mga librong hindi mo naman 
talaga binabasa. Wala ka sa lugar. Marami 
talagang wala sa lugar. 

Gaya ng sa pagpapasunod, pamumuno 
o sa pagiging lider. Marahil taos nga sa puso 
mo ang iyong sinumpaang tungkulin, ngunit 
kung ang bawat aksyong ginagawa mo upang 
isakatuparan ang iyong mga pangako ay wala 
sa lugar, tiyak na uuwi kang luhaan. Lubos 
kasi akong naniniwala na ang pagsasagawa ng 
mga proyekto, kasabay ang pagnanais mong 
makapaglingkod ng walang halong kasakiman 
sa kapangyarihan at katanyaganan, kasabay 
ang pagbabahagi mo ng iyong sarili ng walang 
hinihintay na kapalit ay maghahatid ng isang 
magandang ala-ala sa iyong mga nasasakupan. 
Ang pagiging pinuno kasi ay hindi lamang sa 
pangalan, hindi lamang kasikatan, at higit sa 
lahat, hindi isang pribiliheyo na isinasampal mo 
sa mukha ng bawat makakasalubong mo.

Para sakin,  i to ay isang bokasyon, 

Keen Attic O.P.Anne Dominique delos Santos

Archival Domingo Alvarez
(Contributor)

Magulo, maingay, kakaiba. Ito ang una kong 
pagkakakilala sa kolehiyong ito, pagpasok ko 
pa lang sa pasilyong gusaling ito ay ito na ang 
kulturang sumambulat sa akin.

Nung nasa unang taon ako ng pagtuntong sa 
kolehiyong ito, ayoko na lang isipin kung kailan 
pa ba ito, maraming mga bagay ang nagbigay sa 
akin ng mga bagong mukha at bagong kultura; 
sayawan sa lobby, daldalang walang puknat, 
mga estudyanteng kung manamit ay daig pa ang 
bagong fashion trend sa showbiz, at higit sa lahat 
ay maingay daw ang RC at tahimik naman ang BJ 
na siyang kurso ko.

Kaya nga pinili ko na sumali sa Teatro Kom, 
ewan ko pero interesado kasi ako noon, malayo sa 
mga org na karaniwang sinasalihan ng mga Journ 
students. Bakit hindi SINAG, o mga writer’s society, 
bakit TK, ewan ko. Kaya nga ayun, at nagsimula na 
akong mag-active sa org ko, hanggang sa nakilala 
ako dahil sa org na ito, sikat ba, as in fame.

Kasabay nito, laging may nagtatanong sa akin, 
“Broad ka ba? RC ka ba?” at bigla silang magugulat 
at di maniniwala kapag sinabi kong “Journ ako! 
BJ ako.” Binasag ko yung  kulturang sinasabi nila, 
kulturang kinalakhan na yata ng mga nagiging 
pausbong ng kolehiyong ito.

At kalakip ng pagiging busy ko sa org ko 

Lingua Franca
Sa Pagbasag ng Kultura

ay kasabay nito ang unti-unting paglamon ng 
kulturang kahit ako ay ayokong palamon. Isang 
kulturang malayo sa tunay na mukha ng buhay ko, 
ng lipunan natin. Isang kulturang nagpapanggap 
na maskara, isang mapalamuting maskara para 
mabulag ako sa tunay na mukha ng bayan kong 
naghihirap, para humarap sa isang mundo ng 
pakiwaring masarap ang buhay at dapat sumabay 
ka sa agos ng kung ano ang uso, kung ano ang 
maganda sa paningin, kung ano ang malayo sa 
iyong tunay na buhay.

Ngayon, ilang taon na rin akong nandito 
sa kolehiyong ito, pero wala pa ring nagbago 
(maliban sa ilan). Napag-isip-isip ko nga na 
bakit ganito ba ang kolehiyong ito, “College of 
Communication”, kung saan magmumula ang 
mga susunod na media practitioners ng bayan, 
mga susunod na sandigan ng katotohanan. Pero 
paano nga ba ito mangyayari kung pilit tayong 
magpapakabingi o binibingi sa tunay at totoong 
mukha ng lipunan.

Paano nga ba tayo hinuhubog ng akademyang 
ito, sa pamamagitan nga ba ng tunay na edukasyon 
o pilit na nililiko ang isipan natin sa isang 
mundong malayo sa buhay natin. Mr. and Ms. 
COC, Cheering Competition, COC Idol, at 
maraming mga magagarbong event; paano nga 

ba natin iisipin ang nangyayari sa lipunan natin 
kung mas iniisip natin kung sino ang mananalong 
float sa ating kolehiyo, o ang susunod na Mr. and 
Ms. COC at COC Idol at kung madedefend ba ng 
college natin ang kampeonato sa cheering.

Paalala lamang po, ang Pilipinas ay idineklara 
bilang pinaka-mapanganib na lugar para sa mga 
journalists at hindi ang Iraq at 94 na journalists na 
ang napapatay kaugnay ng gawain nila.

Hindi masama ang isipin ang mga ganitong 
bonggang event pero ang punto, sana maisip 
natin na dapat tayong maging mapanuri sa ating 
lipunang ginagalawan. Huwag nating hayaang 
lamunin tayo ng kulturang bumubulag at 
bumibingi sa atin.

Ngayon nga ay unti-unti kong binabasag 
iyong nakagisnan kong kultura dito sa kolehiyong 
ito, di lamang sa simpleng kulturang ang Broad 
ay maingay habang ang Journ ay tahimik; kundi 
ang pagbasag sa kulturang di na lang pagtahimik 
at pagkibit-balikat sa mga isyu sa loob at labas ng 
ating kolehiyo, at kasabay nito ang pakikisangkot 
sa daluyong ng libu-libong kabataang nakikibaka 
para sa pambansang demokrasya mula sa aking 
panulat hanggang sa pinakamataas na porma ng 
pakikibaka.

isang responsibilidad na may kaakibat na 
pagmamahal.

Hindi rin kasi ito dapat inaabuso, hindi 
ipinagmamayabang. Dapat kasi mas iniisip natin 
ang MAS NAKARARAMI, hindi ang iilang tao 
lamang. Bukod dito, dapat makiisa ka sa buhay ng 
nakararami, alamin mo kung paano ba maging sila 
nang sa gayon ay maramdaman mo at maunawan 
kung ano ang TOTOONG pangangailangan nila 
at hindi yung mga kababawan lamang. At palagi 
mong tatandaan na dapat, nasa lugar ka lang.

Kung tatanungin mo naman ako kung sa 
kalagayang pulitikal sa bansa, halos lahat din ay 
wala sa lugar. Ang maagang pangangampanya, 
pagpapapogi at pagpapabango ng mga nagbabalak 
humiga sa trono ng Malacañang ay isa sa mga kina-
aayawan kong nababasa at naririnig sa balita. Hindi 
kasi nakakatuwa na ngayon pa lang, makikita mo 
na ang naglalakihang poster nila sa mga billboards, 
fly overs at iba pa. Ngayon pa lang nakikita mo 
na kung gaano sila kauhaw sa kapangyarihan 
na halos makikipagpatayan para lamang ito ay 
makamtan. Gumagastos sila ng milyun-milyong 
piso at malamang ay babawiin din pagdating ng 
panahon. Wala talaga sila sa lugar. Wala. Wala. 
Wala.  Kung bibigyan lang ako ng pagkakataong 
pag-untug-untugin ang mga ulo ng mga iyon, 
gagawin ko talaga nang magising sila sa realidad 
na ang Pilipinas ay nangangailangan ng isang 
lider na malinis ang hangaring maglingkod sa 
taong-bayan.  

Alam kong malaki ka na at bukas na ang isip 
mo sa mga bagay-bagay. Alam ko rin na alam mo 
na kung ano ang mga nasa sa lugar at kung ano 
ang mga wala dito. Hindi ko na iisa-isahin pa ang 
mga punto ko dahil hindi naman ako perpektong 
tao gaya ng inaakala mo. Kaya iniiwan ko na sa iyo 
kung paano mo tatanggapin ang hamon kong ito, 
nasa lugar ka pa ba?
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      Sa librong ito, napapaloob 
ang kalipunan ng kanyang mga sulatin at 
sanaysay taliwas sa isinaad ng mga pang-
akademikong aklat na siyang patuloy na 
ginagawang batayan ng kanilang mga 
kaalaman sa kasaysayan. Hinubad ng 
batikang manunulat na si Ambeth Ocampo 
ang baluti ni Rizal na pinagtatakpan 
ang kanyang pagiging pangkaraniwang 
Pilipino. Ang masusing pananaliksik niya 
sa pang-araw-araw na buhay ng ating 
pambansang bayani ay nakabatay sa 
iba’t–ibang historyador, orihinal na mga 
dokumento at maging mga panayam sa 
mga nabubuhay na pamilya ni Rizal upang 
magsaad ng kanyang katauhan.

Ang librong ito ni Ambeth Ocampo 
ay masasabing nakakaaliw at interesadong 
basahin. Ang mga kasulatan patungkol 
kay Rizal, para sa karamihan ng mga 

Book Review:
Rizal Without The Overcoat 
ni Ambeth Ocampo
Kit Bernal at Roi Anthoni Lomotan

estudyante, ay pawang nakakatamad at ayon sa 
ilan ay iniiwasan. Sa mga nakalipas na panahon, 
naging di kaaya-aya ang impresyon ng mga 
mag-aaral sa tuwing ipapaksa ang buhay ni 
Rizal, dahil sa itinuturing ito bilang masalimuot 
na aralin na siyang nagdulot ng pagkabagot sa 
mga mambabasa.

Sa kabilang banda, hindi pa rin 
maituturing na puno ng bisa at kapakipakinabang 
ang kaalamang hatid ng Rizal Without the 
Overcoat. Ang ilan ay pawang di kapanipaniwala, 
at ang ilan nama’y tila pagmamalabis sa mga 
nakasulat na paksa na kung susurii’y mga 
teorya at kaisipan lamang ng may akda. Ang 
ilan ay makapagdudulot ng kaaningan at 
maglalagay ng katanungan sa iyong isipan na 
siyang kukumbinsi sa utak mo upang basahin 
lalo ang mga misteryo at natatagong mga lihim 
na impormasyon tungkol sa ating pambansang 
bayani.

Gayunpaman, naitawid niya ang 
kanyang layunin na ipakita sa lahat ang 
iba pang bahagi ng pagkatao ni Rizal 
na hindi natin nabasa sa ilang mga 
akda na tumalakay sa kanyang buhay.
Hindi niya gustong siraan si Rizal kundi 
maitama ang ating sobrang pagtingin kay 
Rizal bilang isang perpektong bayani na 
walang kasiraan. Sa kabilang dako, mas 
pinangingibabaw pa rin ni Ambeth Ocampo 
ang pagmamahal at pagmamalasakit sa 
Pilipinas at sa kanyang mga kababayan 
na nagpapadakila sa kanya bilang isang 
huwarang Pilipino.

Para sa isang manunulat, ang 
ganitong klaseng mga sanaysay ay 
mabusising gawain na kinakailangan ng 
masidhing pag-aaral at pananaliksik. Si 
Ambeth Ocampo ay binigyang buhay at 
panibagong paningin ang talambuhay 
at kasaysayan ni Rizal. At para sa mga 
ilan na nababagot at tinatamad upang 
masugid na kilalanin si Dr. Jose Rizal, ito 
ang natatanging aklat na magpapabago sa 
paraan ng pagtalakay ng kanyang buhay.

Ang pitak na ito ay ginawa upang magbigay pugay sa mga likhang Pinoy, maganda man o hindi. 
Pinaligaya ka man, inaliw, pinaluha, o binuwisit.

Paalala: Ang mga sumusunod na katha na iyong mababasa ay pawang gawa ng isip lamang kaya 
wag mo nang isipin. Paggamit ng utak ay kailangan.

Marka:   - Henyo! Astig! Sinong nanay mo?!

   - Magaling, Magaling, Magaling, May tama ka!

   - Sige na nga, pwede na. Tinimbang ka ngunit kulang.

   - Anu veh? More practice pa..

   - Karimarimarin. MAISama lang! Magtanim ka na lang ng kamote.

I k a l a w a n g  a n i m a t i o n 
na purong gawang Pinoy ang Urduja. 
Pinangunahan ito ng APT Entertainment 
sa tulong ni Vic Sotto at sa direksyon ni 
Reggie Entienza.

Teknikal 
Masasabing star-studded ang mga 

nag-dub sa Urduja dahil sa mga sikat na 
artista gaya nina Regine Velasquez at Cesar 
Montano na nagbigay-boses sa mga bidang 

karakter. Maging sina Joey de Leon at Ogie 
Alcasid ay ilan sa lumikha ng OST ng nasabing 
animation. 

M a p a p a n s i n  a n g  t i y a g a  s a 
pagguhit,pagkulay at paggalaw upang 
mabigyang buhay ang Urduja.

Konsepto
Hindi gaanong pumatok ang Urduja sa 

mga Pinoy gayong nagpakita ito ng Kulturang 

Pilipino. Naging Filipino version na lamang 
kasi ito ng “Pocahontas” ng Walt Disney. 
Kwento ng prinsesa sa isang tribo na 
ipinagkasundong ipakasal sa kalahi ngunit 
umibig sa dayuhang lalaki. Nakalulungkot 
lamang na masyado itong bumatay sa 
gawang banyaga kaya nalimitahan ang 
konsepto nito.

Simbolismo
Gayunpaman, ipinakita ng Urduja 

ang makabagong Filipina. Ang kalakasan 
ni Urduja bilang isang babae na handang 
lumaban sa karapatang pantao at hindi 
papayag na apihin o saktan ang mga bata 
at kababaihan.

Movie Review:  
Torotot
VIVA Films
Jerome Philip Ricamata

Movie Review:  
Urduja
APT Entertainment / 
Imaginary Friends Studio / 
Seventoon
Karenina Claire Ramos

Malayo sa pamagat ang tunay 
na nilalaman ng pelikulang 
ito. Mula sa mahusay na 

pagdidirehe ni Maryo J. Delos Reyes at sa 
masining na panulat ni Palanca Awardee 
for screenplay writing Jun Lana, naipalabas 
sa pelikulang ito ang mga bagay na hindi 
nakikita sa loob ng buhay mag-asawa at 
sa ating lipunan.

Umikot ang storya sa dalawang 
pares ng mag-asawang may kanya 
kanyang problema sa kanilang pagsasama. 
Nagsasalabid at unti unting nagkadikit dikit 
ang mga piraso ng kanilang buhay at sa 
banding huli ay isang elemento lang ang 

maguugnay sa kanila: Pagtataksil.

Pinaghunahan ng kapapanalo lamang 
bilang Best actor at best supporting actor 
-sa katatapos lamang na Cinemalaya film 
festival- na sina Baron Geisler at Yul Servo na 
pinatunayan ang kanilang kinang bilang mga 
tunay na actor ng panahon ngayon. Kasama rin 
sa pelikula sina Maui Taylor at Precious Adona 
na nagbigay ng mahusay at mapangahas na 
pag-arte.

Maraming mga sensitibo at mapangahas 
na eksena ang pelikula ngunit kahit ganon, 
maayos at masining na inilahad sa mga 
manonood kaya hindi maaaninag ang elemento 

ng kabastusan. 

Isa ito sa mga Indie Films na 
dapat ipagmalaki at tangkiliking nating 
mga Pilipino. Kapapalabas pa lamang nito 
ngunit animoy isa ng malaking tagumpay 
ang pelikula ng mapili ito bilang kinatawan 
sa 35th Brussels International Independent 
Film Festival na gaganapin sa Brussels, 
Belgium.

Nawa’y hindi matulad ang Torotot 
sa kapalaran ng ibang mga Indie films na 
naguumapaw sa lalim ang ganda at tema 
ng pelikula ngunit mangangamote lamang 
sa takilya. Sana sa mga pelikula tulad 
nito ay manumbalik ang “Golden Age of 
Philippine Cinema”.

Saganang
Amin



Kung may reklamo, sumbong, suhestiyon o reaksyon… 
sumulat kayo sa amin at ipagbigay-alam sa Dakom 

opis.. o kaya naman ay i-email sa 
coc.dakom@yahoo.com

mga kapatid na magka-costume…and na-heard ko na 
personalized raw itetch? As in you can put pakpak at 
your back like a dyosa in da skies? For now, yan lang 
ma-eesplok ng aketch beauty… wa aketch magawa 
but to soar the hangin again like a croach…

Pompyang Numero Dos: 
COLEJ WIK A.K.A. COLEJ DEYS

Todo max sa preparation ang mga freshy sa 
paggawa ng mga pagodang sasakyan ng mga 
churvaloong mga karakter sa parade nang dumapo 
aketch sa magagara nilang materials at costumes 
while the soft-a-more make sabit of their Magic Sarap 
banderitas. Why oh why? It’s because the coming 
COC wik na natransform now into COC deys. Aba! 
Pokpuk dito, pokpuk doon este pako dito, pako doon 
ang drama ng mga lolo’t lola mo. Kahit tagaktak 
na ang pawis, hala sige sisterette tuloy pawen sa 
pagpapaganda ng mga float! At nang dumating na 
ang araw ng parade…

So far keri lang aman ang efforts nila, however, 
may mga imbyernang gromula ang na-hear ketch na 
nag-say na why oh why freshy lang ang may float at 
may mga mascot na naka-costume, di va last year 
involve wen pati ibang levels? At ang banderitas 
sponsored daw by Kris and Ai-Ai? But anyweiz as 
expected after ng mala-rally na prusisyon sa Peyupi 
Main, sugod na agad ang mga gromula sa Hulwarang 
Binalagtas to witness the Mr. & Ms. Sossy. Okei 

aman sana itetch sa start dahil sa mga nag-fly na 
butterflies on stage na wa ka ibang ma-say kundi 
shining, shimmering, splendid kaya lang nagulantang 
ang audience when suddenly ma-lost ang light sa 
sinehan during the awarding and then puff! Only 
black na lang ang can be seen around! Super hintay 
pawen ang excited na mga gromula! Imagine mga 
sisterette! First time atang nagkaroon ng blackout 
ang pageant na itetch ng colej! Buti na lang to the 
rescue itong mga lola mo na talagang di mo ma-
reach ang taas at laki ng voices at buong pasigaw 
na nag-announce ng mga winners sa naka-gather na 
pipol outside. Same faith ang aketch na-view sa COC 
Idols when nag-remix version ang sound system ng 
mga lola. Compared sa show last year, tambling at 
semplang talaga itetch if not for the talent ng mga 
singing bee contestant.

Pero wit aman lahat ng happenings nega. 
Infairness palong-palo ang mega sosyalang Sikat 
Awards with the modeling of gowns ng mga lola mong 
medyo wit prepared pero pasok pawen sa banga ang 
rampa. Anyweiz recognized na wen now ang mga lola 
mong taga-Journ sa said na event. Flattered ang mga 
bruha dahil at last na-claim wen nila ang limelight. Oh 
well, deserving aman ang mga lolang itetch di va?
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Nagshoedown ang tatlong dyosangot na sina 
Dyosang Forte, Dyosang Kimverly, Dyosang Katigbak 
and very promising ang eysfacial ivint dahil with 
matching priest release ang kylie ng mga sisterettes 
sa paggawa ng mga speechis…

Forte: Roses are red, violets are blue. Every 
time I flush the toilet I remember you.

Kimverly: Point to the east and point to the west 
when I see you, you’re like a mess.

Katigbak: Haay mga sisterettes wit aketch 
masay sa mga speechis niyo. As in out of this planet 
ang inyong mga choochoobelles with matching face 
na hard to get.

Kimverly: Wit ko bet mga sisterettes ‘coz 
sa’ting mga dyosang kamag-anak kayong dalawa 
ang dyosangot sa lahat.

Katigbak: Di ko talaga kayo keri , fly na lang 
me to see something new in COC…   

Pompyang Numero Uno: 
COLEJ UNIFORM ON THE GO!

Super duper mega pursue ngayon ang mga 
sisterette mo na gawing home of waiters ang ating 
colej, with matching chaleco pa ang drama ni lola 
na obviously ay wit bagay sa changes of weather 
now. Sala sa init, sala sa lamig. As in it’s so hirap to 
tell kung trying hard bang magpakaformal-looking 
with a black kurbata or talaga lang washed out na 
ang fashion sense nilang maybe balak i-tsugi ang 
mga SM bagger sa rampa. Well, since wa care ang 
bonggang-bonggang promotor ng disaster na itetch 
dahil wit aman siya affected, on the go na raw next 
month ang pakulo ni muthra.

But wait! There’s more! Ano itong na-hear ng 
ears ko na nag-all the way to the money collection 
na ang mga lola wit the basbas of Eternal Odit? 
Ayun at nagpasukat na ng traje ang mga kapatid, 
the waist line, the butt, the bust, and the rest. As if 
aman trulaloo at walang halong eklavoong susundin 
ang mga given sizes eh inesplok aman ng mga iho 
at iha na standard na raw ang length ng pants for all 
the aspiring waiters. And the receipt for the paunang 
bayad? Ineng! Wit any marks from Eternal Odit! 
Parang resibo lang itetch na binayla sa recto with a 
bonus tatak of “SILKy smooth” na kinontrata for the 
juniform ng mga lola. Sad to say, feel na feel na ng 

Ang Makabayang Artista, Musikero at Manunulat 
o mas kilala bilang MAKATA ay isang progresibo 
at pangkulturang organisasyon na nakabase sa 
Kolehiyo ng Komunikasyon, at naglalayong imulat at 
paigtingin ang isip at kamalayan ng mga kabataang 
artista sa kung ano ang kalagayan ng kultura at 
ang mahalagang papel na ginagampanan nila sa 
pag-unlad ng ating lipunan at isinusulong din ng 
aming organisasyon ang makabayan, siyentipiko 
at makamasang tipo ng kultura sa pamamagitan ng 
aming mga likhang sining. Naniniwala din kami na 
ang sining ay dapat na magpalaya ng kaisipan ng 
isang indibidwal at dapat na magsilbi sa pagkamulat 
ng sangkatauhan.

Nagbibigay din ng mga pagsasanay ang 
MAKATA sa larangan ng musika, pag-arte, pag-guhit 
at pagsulat upang mas lalo pang mapaunlad ang 
talento ng mga kabataan.

Inaanyayahan namin ang lahat ng Iskolar 
ng Bayan na sumapi sa aming organisasyon at 
paunlarin ang inyong kaalaman sa ano mang uri 
ng sining.

Para sa mga gustong sumali ay hanapin lamang 
si Gianne at Archie o magpunta sa monitoring center 
ng Samasa Alliance malapit sa CoC Theater.

Propagate People’s Art
Serve the People!

Archival Domingo Alvarez
MAKATA

VOICE OUT KOMIKS . KOMIKS . KOMIKS. KOMIKS . KOMIKS. KOMIKS. KOMIKS . KOMIKS. KOMIKS
BARista	 	 	 	 	 	 	 	 	 Xopao
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Despotes
Bakeklang

	 Umaga	 pa	 lamang	 ay	 inihanda	 ko	 na	
ang	 sarili	 ko.	 Suot	 ang	 kupas	 nang	 pantalon	
at	itim	na	T-shirt	na	pinatungan	ko	ng	luntiang	
jacket	at	pulang	scarf.	Hindi	maganda	ang	lagay	
ng	 panahon	 ngayon	 sapagkat	 pabugso-bugso	
ang	ulan	na	nagbabanta	ng	papalapit	na	bagyo.	
Gayunpaman,	 itutuloy	 pa	 rin	 namin	 ng	 mga	
kasama	 ko	 ang	 pagmamartsa	 sa	 kahabaan	 ng	
Mendiola.	Ika-walong	SONA	ng	pangulo	ngayon	
at	nais	naming	muling	bigyang	tinig	ang	hinaing	
naming	 mga	 kapwa	 estudyante	 sa	 patuloy	 na	
krisis	ang	nagaganap	sa	ating	bansa.

	 Isa	lamang	ako	sa	libu-libong	kabataang	
may	 dalang	 mga	 placards,	 streamers	 at	 mga	
plastic	 na	 bote	 na	 nagsisilbi	 naming	 tambol,	
na	sumisigaw	sa	kalye	upang	bigyang	tinig	ang	
hinaing	 ng	 mga	 kabataan.	 Tanghali	 na	 nang	
magsimula	kaming	lumakad	at	magprotesta.	Hindi	
ako	kagandahan	pero	maipagmamalaki	ko	naman	
ang	katatagan	at	prinsipyo	ko.	Habang	lumalakas	
ang	aming	sigawan	at	pagkalampag,	bigla	ko	na	
lamang	naalala	at	naitanong	ko	sa	sarili	ko:	Gaano	
nga	ba	ko	katatag	at	ang	prinsipyo	ko?

	 “Antagal	 mo	 magluto,	 nagugutom	 na	
ko!”	bulyaw	ni	tatay	kay	nanay.	Ilan	lamang	ito	
sa	nakaririndi	at	paulit-ulit	na	salitang	nakakairita	
galing	 kay	 tatay	 sa	 tuwing	 umuuwi	 ako	 galing	
sa	paaralan.	Agad	namang	nagmadali	si	nanay	
upang	 pagsilbihan	 siya.	 Kagagaling	 lamang	 ni	
nanay	sa	trabaho	mula	sa	pagawaan	ng	sinulid	
kaya’t	 pagod	 pa	 ito.	 Samantalang	 si	 tatay	 ay	
may	walong	taon	na	ring	walang	trabaho	mula	
ng	mahulihan	ito	ng	ipinagbabawal	na	gamot	sa	
kanyang	pinagtatrabahuhan..

	 Maya-maya	pa’y,	dumating	si	Ate	galing	
sa	 ahensya	 ng	 pagmomodelo.	 Kasalungat	 ko,	
mahilig	 siya	 sa	 mga	 usong	 bagay	 at	 damit,	
makialam	sa	mga	isyu	at	buhay	ng	mga	artista.	
Sa	madaling	salita,	Fashionista.	Si	Bebet	naman,	6	
na	taong	gulang	at	bunso	sa	aming	magkakapatid	
ay	nasa	kwarto	at	umiiyak.	Sa	musmos	pa	niyang	
kaisipan,	nagagawa	na	siyang	pagbuntungan	ng	
galit	ni	tatay	lalo	na’t	wala	siyang	maipambili	ng	
bisyo	niya.

	 Patuloy	 na	 hindi	 magkamayaw	 sa	
pagsigaw	 ang	 mga	 kapwa	 ko	 aktibista.	 Lalong	
lumalakas	 ang	 pagsigaw.	 Nagsisimula	 nang	
magsalita	ang	Pangulo.	Maraming	mga	tinig	ang	
maririnig.	Iba’t-iba	ng	samahan	subalit	iisa	ang	
adhikain.	Marami	na	sa	mga	Pilipino	ang	nagnanais	
na	siyang	papanagutin	sa	mga	isyu	na	dapat	ay	
matagal	 na	 niyang	 kinaharap.	 Biglang	 sumagi	
sa	isip	ko,	na	kahit	mapatalsik	ko	ang	pasistang	
Pangulo,	hindi	pa	rin	ganap	ang	katahimikan	sa	
sarili	ko.	May	kulang…

	 Matapos	ang	rally,	ako	muli	ay	uuwi	sa	
amin.	Subalit,	hindi	na	gaya	ng	nakasanayan	ko	
na.	 Uuwi	 ako	 sa	 amin	 kasama	 ang	 ilang	 pulis	
upang	dakpin	si	tatay.	Saktong	pinagmamalupitan	
na	 naman	 niya	 si	 Bebet	 ng	 sandaling	 iyon	 at	
nahulihan	din	siya	ng	pinagbabawal	na	gamot.	
Isinulong	ko	at	binigyang	tinig	ang	protesta	ng	
buhay	ko	na	dapat	ay	noon	ko	pa	ginawa—upang	
maging	ganap	ang	kalayaan	at	katahimikan	ko.

Tulang Pambata
Roi	Anthoni	Lomotan

Maari	kang	hulmahin	ng	iyong	kapaligiran,
Ngunit	 hindi	 ibig	 sabihin	 ay	 di	 binigyan	 ng	

pagkakataong	sumalungat…

	
Sa	kaharian	ni	Felipe,

Ano	na	nga	ba	ang	nangyari?

Nababalot	ng	Kadiliman…
Naghahari	ang	kasakiman…

Ang	hari	at	reyna,	konde	at	duke
Kasama	 na	 ang	 mga	 heneral	 at	 matataas	 na	

kawani,
Inaasahang	manguna	sa	kaunlaran

Bagkus	 ay 	 nanamanta la 	 lang	 ng	 mga	
mamayan…

Ang	Lupain	ng	Perlas…

Sa	 Hilaga’y	 naroroon	 ang	 mga	 hayok	 sa	
kapangyarihan

Mga	kumakamkam	sa	kayamana’y	nasa	silangan
	Karahasa’y	namamayagpag	sa	timog

Habang	mga	sinungaling	ay	sa	kanlura’y	bantog

Ano	ngayon	ang	magagawa	mo?
Kung	 lahat	 ng	 uri	 ng	 kasamaa’y	 nakapalibot	

sa’yo
Ikaw	ba	ay	magpapatangay	sa	agos?

O	 kakawa la 	 sa 	 mga	 pwersang	 sayo ’y	
gumagapos

Tignan	mo	ang	ating	mga	kababayan,
Hindi	ba’t	maganda	kung	sila’y	tutulungan

Humakbang	tungo	sa	pagbabago
Pero	papaano?

Simulan	mo	sa	iyong	sarili
Maging	tapat,	disiplinado	at	mabuti

‘wag	tumuon	lagi	sa	sarili,
Ating	mga	kapwa	ay	isipin	lagi!

Ngayon,	kaibigan	alam	mo	na	ang	gagawin,
Ating	baya’y	may	pag-asang	magbago	rin…

Ikaw…	Ako…	Tayo	na	nag	gumawa	ng	paraan
Wag	na	nating	hintaying	 lumalala	ang	 lagay	ng	

kaharian…

Huling	hirit
Sa	inyong	mga	ganid,

Magpakasawa	sa	rangyang	huwad
Pagkat	mga	pagdinig	ng	Diyos	ang	panalangin	ng	

taong	bayan
Naghihintay	sa	inyo’y	malagim	na	kaparusahan

Little Sparrow
Kier	Gideon	Paolo	Gapayao

She	unfolds	her	wings	and	takes	a	bow
From	the	tapestry	of	cirrus	she	furrows	her	brow
At	a	nation	seemingly	forsaken,	for	the	heavens	

reaching	out
For	the	winds	of	change	they	desperately	shout

The	aged	sparrow	swooped	down	from	her	
heavenly	stage

To	peck	from	the	ground	and	collect	her	wage
For	even	the	loftiest	soaring	birds	must	roost	

and	partake
Then	once	again	spread	their	wings,	leaving	the	

clouds	in	their	wake

Alas	amidst	her	wisdom	and	grace
A	clock’s	hands	were	assembled	to	make	haste
Aged	sparrow,	heavens	higher	than	you	have	

trekked	call	out
But	in	your	last	thoughts	are	your	hatchlings	no	

doubt

Now	she	plummets	to	where	rays	are	downcast
Where	the	azure	she	had	known	is	but	a	

remnant	of	the	distant	past
Her	vision,	once	clear	as	the	purest	of	springs	

now	blurring
Life	within	her	eyes	now	a	candle	ceased	

burning

As	hatchlings	mourn	for	the	matriarch	on	
earthen floor 

A	primal	instinct	pulses	from	their	core
Little	sparrow,	shall	you	remain	in	your	nest	and	

hide

Never been the same
Kit Isaiah Bernal

Growing old with you is not what I had thought. 
Yet, is a lifetime experience that I     foresee to 

get a hold of.
Since I proposed my love and dedication for you 
on that instance, everyday of my life hasn’t stayed 

in the same manner.
You had become the major concern of every 
minute of my breathing. You are everything to 

me and my reason for loving.
It is you who brought out the finest possessions 
inside me, and as I reside, my love for you gets 

stronger and stronger.

Every night that had passed by was a dream of 
you and me with an ambience of feelings intact 

with one another.
Even if it is a dream, you still have a clear picture 
of your endless and certain smiles, and your eyes 

that are bound with glittery;
Even if it is a dream, I still felt your presence in 
a way nobody can, nobody had, and nobody will 

ever;
And even If it is a dream, I still push my love 
for you unconditionally like my love for you in 

everyday – in reality.

Love doesn’t need any reasons to be felt nor to 
be experienced, which truly shows foolishness 

and insanity.
But what is love without these? It is what love is 
made of and unreservedly part of the emblematic 

and imprudent heart.
Hindrances are nothing if one is within the cages 
of true love and nothing at all is to stop one’s 

aspirations.
True love doesn’t bring a halt to someone from 

pursuing one’s ambitions and objections.

You are the change that I abide in my present life 
and in gratitude be as what I can say.

You made me realize that life would be satisfying 
when things are taken sincerely and devotedly.
And that time would be better with knowing 
someone you truly love and with someone in your 

part you wish for to stay.
It is you who made me a better person, with a 
better personality, and a better heart with regard 

upon my feelings for you constantly.

No one in my times of yore has turned me into 
this kind of being I am now – a being with heaps 

of care and satisfaction.
It is not merely a twist of fate, or such things of 
providence and serendipity, or either a chance 

that framed us.
It is my choice to have a thinning out of light 
in my sinister world with vague and confusing 

directions.
It is my choice that I had found you to be a part of 
my life and be the main piece of my conclusion.

I Love You is what I had to say and loving you 
is what I have to do in every moment in time.

Having a picture of you in my mind makes me feel 
the urge to love you more and more, and utters 

me on feeling sublime.
Time and time again I think of you and it keeps 
me from doing things that could make you feel 

the sadness of crying.
   If it is love that I persist to adhere you, then it 
should be love that could only ward me off from 

you.

Or	soar	higher	than	the	last	generation	and	
glide?

Little	sparrow	under	the	blanket	of	all	
creation,

Before	your	wings	sweep	gales	across	the	
nation

Decide first whether to raise your head 
yearning	for	the	sky

Or	with	the	pending	winds	of	change,	spread	
your wings and fly 
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Para sa isang bansa na binubuo ng hiwa-
hiwalay na pulo gaya ng Pilipinas, mahalaga 
ang magkaroon ng komunikasyon sa pagitan 
ng bawat kapuluan. Mahirap para sa isang 
gobyerno na pamunuan ang kanyang 
nasasakupan na may ganitong heograpikal 
na istruktura. Ang ideolohiyang ito ang 
nagtutulak sa mga kababayan nating mga 
musl im na ihiwalay ang Mindanao, 
magkaroon ng sariling pagkakakilanlan at 
sariling gobyerno na siyang magbibigay 
ng distinksyon sa lupaing kanilang 
pinangangalagaan. Matatawag pa nga 
bang isang bansa ang Pilipinas? Ano na 
nga ba ang kahahantungan ng bayan 
ni Juan?

Ang Mariing Pagsulong sa ARMM 
Elections

Sa kabila ng mga banta ng 
kaguluhan laban sa kasalukuyang 
administrasyon, pilit na isinusulong 
n g  g o b y e r n o  a n g  A R M M 
Elections upang mapanatili ang 
kapangyarihan na panghawakan 
ang pinakamalaking komunidad 
ng mga Musl im sa bansa.  
Sa  pamamag i tan  n i to , 
napapanatili ang diwa ng 
pagkakabuklod-buklod ng 
buong kapuluan.

Sa pamumuno n i 
COMELEC Chairman Jose 
Melo, isinulong ang isang 
Automated Elections 
noong Agosto 11, 2008 
b i lang paghahanda 
na r in sa nalalapi t 
na halalan sa 2010.  
Magsisilbing “dry run” 
para sa 2010 Elections 
ang halalan sa ARMM 
upang masubukan ang 
kapasidad na magkaroon 
ng mas makabagong 
pamamaraan ng pagboto sa 
halalan.

Matatandaan na gumastos 
ang gobyerno ng bilyong piso para 
sa mga Automated Voting Machines na 
hindi nagamit sa nakaraang halalan dahil 
sa mga anomalyang naganap sa gobyerno.  
Sangkot dito ang dating COMELEC Chairman 
Benjamin Abalos na isa rin sa pinaghihinalaang 
sangkot sa NBN-ZTE Deal scandal na nagbigay 
ng masamang imahe sa administrasyong 
Arroyo.

Ang Bangsamoro Juridical Entity
Sa pagkakaroon ng mga kasunduan sa 

pagitan ng MILF at ng administrasyon, nabuo 
ang kapangyarihan ng Bangsamoro Juridical 
Entity na naglalayong palawakin ang kanilang 
teritoryo at magkaroon ng sariling pamamalakad 
sa kanilang sariling lupain.

Sa bisa nito, magkakaroon ng malaking 
pagkakataon na makuha nila ang malaking bahagi 
ng Mindanao gaya ng mga lalawigan ng Lanao del 
Norte, North Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga 
Sibugay at Palawan na itinuturing na lupain na 
minana pa nila sa kanilang mga ninuno.

Mga Bantang Dulot ng MILF
Isa sa mga naging pangunahing banta na mahinto 

ang ARMM Elections ay ang Moro Islamic Liberation 
Front na naglalayong maisulong ang Bangsamoro 
Juridical Entity upang makamit nila ang minimithing 
pagsasarili at makawala sa kontrol ng kasalukuyang 
administrasyon.

Kaliwa’t kanan ang mga panggigiyerang ginagawa 

ng MILF sa iba’t ibang panig ng Mindanao na 
nagresulta ng matinding takot sa buong kapuluan 
ng Mindanao, na ikinadamay ng maraming sibilyan. 
Ito marahil ay isang istratehiya upang maantala ang 
isisnusulong na eleksyon sa rehiyon ng ARMM. 

Pader sa Pagitan ng Samahan
Dahil sa tumitinding agawan sa kapangyarihan, 

lalong tumitindi ang lamat sa samahan ng Pilipinong 
Muslim at Kristiyano. Isang pader na matagal na 
sanang natibag ngunit lalong lumala ng dahil sa 
nararanasang krisis panlipunan.

Kamakailan lamang ay nagkaroon ng maraming 
engkwentro ang mga MILF at militar na bumalot 
ng matinding takot sa Mindanao at partikular sa 
ARMM. Napalitan ng mga malalakas na putok 
ng baril ang dating nakabibinging katahimikan at 
kapayapaan sa pamumuhay ng mga Pilipino sa 
Mindanao.

Ang senaryong ito ay hindi masasabing 
hiningi lamang ng pagkakataon bagkus, ito 
ay sakit na ng lipunang ating ginagalawan 
na hindi kayang masolusyonan. Ito ay 
epekto ng pamumulitika na humahadlang 
sa nasabing samahan ng Kristiyano at 
Muslim. 

Kung Walang ARMM, Paano Na?
Kung  mapapa tupad  ang 

Bangsamoro Juridical Entity, 
malaki ang magiging epekto nito 
sa pambansang ekonomiya. 

Ang rehiyon na ito ng bansa 
ay sagana sa bigas, mais at iba 
pang komersyal na pananim. 
Mayaman naman sa perlas 
ang dagat ng Sulu. Sa lawak 
ng lupain ng ARMM kasama 

na ang iba pang pwedeng 
idugtong na mga lupa in , 
malaking porsyento ng sektor  
ng agrikultura ang nanganganib 

na  mawa la  sa 
atin.

Nakapaloob din sa BJE na 
binibigyang laya ng gobyerno ang 

ARMM ng karapatan na magkaroon 
ng transakyon sa ibang bansa. Ito ay 
magsisilbing hudyat ng kalakalan sa 
pagitan ng ibang bansa at ng ARMM.

Sa kabilang dako, magkakaroon 
pa rin ng hati ang gobyerno sa kikitain 
ng ARMM, 25% ang sa gobyerno 
habang 75% ang sa BJE, patunay na 

sila ay higit na nakikinabang sa kinikita 
nito.

Isa pang implikasyon nito ang tuluyang 
pagkakawatak-watak ng relasyon sa pagitan 

ng mga Pilipinong Muslim at Kristiyano.

Sa Likod ng mga Hamon
Bilang isang bansang may pagkakakilanlan, 

isang malaking hamon sa mga Pilipino ang 
nararanasang krisis sa pagitan ng Muslim at 
Kristiyano. Ang Pilipinas ay mananatiling isang 
bansang buo at matatag sa mga pagsubok na 
nararanasan sa lipunang ginagalawan. Sa kabila 
ng pagkakaiba sa maraming bagay, ang Pilipinas 
ay dapat manatiling isang bansang nagtataglay ng 
pagkakapantay-pantay. 

nina Michael Cabial
            Dianne Stephanie Pineda
                 Roi Anthoni Lomotan


