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SUPLING 
 

(Synops is ) 
 

Matapos ang labing-apat na taon ng paghihintay  ay magiging  tatay at nanay sina Marco at 

Maxene. Sila’y  mag-aampon  at sa wakas ay magkakaroon  na ng sariling  anak…si Marc Andre i. 

Hindi nakaplano ang kanilang  hakbang. Bigla na lamang isang umaga ay dumating  ang kapitbahay 

nilang  si Aling  Baby at ipinak ita  sa mag-asawa ang bata. Pursigido  si Maxene na kunin  ang bata 

samantalang  si Marco naman ay malaki ang pag-aalinlangan.     Gusto muna niyang  makatiyak  na 

wala silang  haharaping  problema kapag ginawa nila ito. 

Paniniwa laan  ng mag-asawa ang kuwento  ng mga kapitbahay  nilang  sina Aling  Baby at 

Aling  Nida. Sasabihin  nilang  ang nanay ni Marc Andrei ay taga-Bicol.  Patotohanan din ni Dolly, 

ang komadronang tumulong sa panganganak  ng nanay ni Mark Andrei, ang sinabi ng dalawa kaya’t 

mas tumibay  ang pasya ng mag-asawa na kuhanin  na nga ang bata. 

Subalit hindi magtatagal sa poder nila ang bata. Isang linggo  lamang  nilang  makakapiling 

 
ito.  Makakatanggap  ng tawag si Maxene  mula  sa isa pa nilang  kapitbahay,  si Aling  Susie,  na 

magsisiwa lat  ng mga bagay na nalalaman  niya tungkol kay Marc Andrei at sa tunay nitong  ina. 

Dahil takot sa maaring  gawin ng asawa ay mag-aalangan  si Maxene na sabihin kay Marco 

ang mga bagay na nabatid niya. Mapapansin ni Marco ang mga pagbabago sa ikinik ilos  ni Maxene 

mula  ng makatanggap  ito ng tawag. Ngunit  pinilit  man ay hindi  sinabi ni Maxene ang tunay na 

dahilan  basta’t sinabihan  na lamang  nito ang kabiyak na isasauli na nila ang bata kay Aling  Baby. 

Doon magsisimula  ang pinakamabiga t  na pagsubok sa buhay nilang  mag-asawa. 

 
Ang dula’y isang pagsasalaysay  ni Marco sa karanasan nilang  mag-asawa kaya’t malimit  

itong gumamit ng voice over.  
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MGA TAUHAN 

 
Marco – ang tatay 

Maxene – ang nanay 

Marc Andrei – ang anak 

Aling  Baby, Aling  Nida, Aling  Susie – mga kapitbahay 
 

Dolly – isang midwife 
 
 

 

ANG TANGHALAN 
 

Sa bahay ng mag-asawang  Marco at Maxene. 
 

Hati ang  entablado  sa tatlong  bahagi.  Ang  terrace,  sala  at kwarto.  Sa terrace ay may 

mahabang  upuang  yari sa nilagar ing  katawan  ng pine  tree na kasandal  sa pader at may  ilang 

halamang  nasa paso na nakapatong sa pasimano.  Sa salas naman ay makik ita  ang sala set at isang 

rack. Nasa ibabaw ng rack ang isang flat  TV at sa ilalim  nama’y  may stereo at mga speakers. Sa 

bandang  likuran  ng  sala  ay makikita  ang  kusina  ng  bahay.  Bahagy  namang  nakaangat  ng 2 

baytang  ang  kwarto.  na ang  hagdanang  papasok ay nasa likuran  ng  isang  divan.  Sa kwarto ’y 

makikita  ang isang king size bed, aparador at isang tokador na may salamin  sa ibabaw. 
 

 
 

PANAHON 
 

Kasalukuyang  panahon. 
 
 

 
[Patay ang ilaw.] 

 

Voice Over: 

 

 
 
 
 

**********

 

Tuwing ikuk uwento ko ang pangyayaring ito sa buhay naming mag-asawa eh maraming 

nagsasabi na  parang  hindi totoo. Sasabihin  nilang  “Hayan  umarya  nanaman ang pagiging 

manunulat mo.” Pero sa maniwala kayo o sa hindi ay totoong nangyari ito sa amin. Matapos ang
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labing-apat na taon ng paghihintay ay nagkaroon kami ng anak … Kami ng asawa ko’y naging 

tatay at nanay sa isang iglap. Tama ang nadinig n’yo…isang iglap. Kami’y bigla na lamang, isang 

araw… naging mga magulang. Bigla dahil hindi naman nagbuntis ang asawa ko. Bigla din dahil 

wala naman sa plano namin na sa araw na iyon eh magiging tatay at nanay kami. Basta isang 

umaga may inihulog ang langit na batang anghel sa aming tahanan. Ang malungkot ay naging 

mga magulang nga kami pero sa loob lamang ng isang linggo…tama isang lingo…pitong araw. 

Ang gara ‘di ba? Parang “isang linggong pag-ibig.” Baka sabihin ninyong anti-climactic dahil 

sinabi ko na ang dulo ng kwento… mawawala sa amin ang bata…pero hindi ninyo alam kung 

bak it . Namatay ba ang bata? Hindi ko muna sasagutin ‘yan.    Eh ano ng aba ang nangyari? Iyon 

nga ang ikukuwento ko… ang mga pangyayari bawat araw ng isang linggong na kapiling namin 

ang bata.. Pipiliin ko iyong mga mahahalagang bahagi lang… highlights kumbaga. 

[Bubukas ang ilaw. Mak ik itang si Marco ay nasa k uwarto, nakaharap sa salamin at nagsusuk lay. 

Si Maxene naman ay nakahiga pa sa kama, pinapanood ang ginagawa ng asawa. Sa terrace ay 

may isang babae may pangko-pangkong nakabalunbon sa isang lumang twalya.] 

Heto simulan ko na ang f lashback at paminsan-minsan  eh pahintulutan ninyo  akong 

sumingit sa kalagitnaan. 

Araw ng martes nagsimula ang k uwento namin. Umaga noon at ako’y gumagayak dahil 

may pasok . Habang ako’y naghahanda sa pagpasok ay… 

Aling Baby:      Tao po. Marco…Marco…Tao po. Maxene. 

 
Marco:              May tao ah. 

 
Aling Baby:      Maxene!!! Marco!!! Tao po… 

 
Marco:              Si ate Baby yata iyon ah. 

 
Maxene:           Hay naku! S’ya nga. Kaaga namang  mangistorbo  n’yan.
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Aling Baby:      Tao po…tao po ako. 
 
Maxene:           Puntahan  mo  na nga muna  nang  matigil  na ang bibig.  [Tatakpan ng unan ang 

tenga.] 

Marco:              Okay…okay.  [Tit ingin  sa  relo.]  Nagmamadali   pa  naman   ako.  [Maglalakad 

 
palabas ng kwarto.] Nandyan na…nandyan  na!!! 

[Bubuksan ni Marco ang pintuan sa harapan ng bahay.] 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over pagkabukas ni Marco ng pintuan.] 

 
Parang isang eksena sa pelikula ang tagpong nak ita ko nang ak ing buksan ang pintuan. 

May isang ale, madungis, at may kargang isang sanggol na nakabalot sa isang luma at maduming 

tuwalya. 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aling Baby:      Good moring  sir Marco…Hoy! Natulala ka na d’yan. 

 
Marco:              Oh! Hello ate Baby. Nasagsag ka. 

 
Aling Baby:      Oo nga, nagmamadali  nga ako nang abutan kita. Alam ko maaga kang puma- 

pasok. Hindi na nga ako nakapagsuklay  man lang. [Tatawa.] 

Marco:              Napansin ko nga akala ko tuloy kanina  na taong grasa ka. 
 
Aling Baby:      Taong grasa ka d’yan. Grabe kang makapanglait  Marco ha. 

 
Marco:              Joke lang ate. [Tatawa.] Ano ba atin? Kanino bang anak ‘yan. Imposible  namang 

sa iyo eh ang alam ko matagal ka nang nag-menopause. 

Aling Baby:      He…magtigil ka. Kahit kailan puro ka biro. Hindi na ako dinadatnan  pero may 

asim pa ito boy. Tanungin  mo mister ko kung paano ako mag-perform.
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Marco:              Okay sige. Maasim ka na kung maasim. 
 
Aling Baby:      May asim! Hindi maasim!  Sipain kaya kita eh. 

 
Marco:              [Tatawa.] MAY ASIM pala. Eh teka kanino nga bang anak ‘yan. 

 
Aling Baby:      Sa inyo ni Maxene ang baby na ito! Anak n’yo ito. [Inilapit ni Aling Baby ang 

bata kay Marco.] 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over nang mailapit na ni Aling Baby ang sanggol kay Marco.] 

 
Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiinis sa sinabing iyon ni Aling Baby. Ngunit hindi 

ko din maint indihan kung ano iyong kakaibang naramdaman ko ng mak ita ko sa unang 

pagkakataon ang mukha ng sanggol. 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Aling Baby:      Hoy! Natulala ka nanaman  d’yan. Parang absent-minded  ka yata ngayon. 

 
Kako ang baby na iyan ay sa inyo ni Maxene. 

 
Marco:              He…he…he!!! Talaga lang ha. Anong joke ito ate. 

 
Aling Baby:      Hindi ako nagbibiro  Marco. Sinabi mo sa akin noon na matagal na kayong 

naghahanap  ng batang aampunin.  O heto na. [Iaabot kay Marco ang bata. Atubili 

ma’y mapipilitan si Marco na kargahin ito.] Tara sa loob. Doon tayo mag-usap at 

alam mo naman marami tayong mga kapitbahay na tsismoso’t tsismosa. 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voicer Over: 

 
[Sisimulan ang voice over habang pumapasok sa salas sina Aling Baby at Marco.] 

 
Hindi ko alam kung bak it pero parang ang sarap sa pak iramdam na kargahin nung sanggol.
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Habang pumapasok kami ng bahay eh pinagmamasdan ko ang mukha n’ya. Nagmulat ito ng mata 

at parang t ingin ko eh ngumit i siya sa ak in. 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Marco:              Maupo ka muna ate. [Ibabalik ni Marco kay Aling Baby ang bata.] Sorry pero 

baka ma- late kasi ako. Balik  ka mamayang  gabi ate. Mag-usap tayo mamaya. 

Aling Baby:      Ay pumasok pa ako tapos…Sige-sige.  Pasensya na at naabala kita. 
 
Marco:              Ayos lang iyon ate. Sandali ha. Sabay na tayong lumabas,  bibihis  lang. 

[Magmamadaling papasok sa kuwarto si Marco.] 

Marco:              Ma. Hoy ma! [Tatanggalin ang unang nakapatong sa ulo ni Maxene.] 

 
Maxene:           [Maalimpungatan.]  O. Aalis ka na ba? Kinain  mo ba iyong  niluto  kong ulam 

kanina?  Baka hindi ka na naman kumain  ha. 

Marco:              Kumain  ako. Si Aling  Baby nga pala, may dalang bata. Parang pinagpipilitang 

kuhanin  na daw natin. 

Maxene:           Ha! Nasaan s’ya? Bakit ‘di mo ako tinawag? 

 
Marco:              Nandyan pa s’ya sa salas. Sabay na kaming  lalabas. 

 
[Babangon mula sa kama si Maxene. Magsusuk lay ng kaunti at lalabas ng kuwarto’t pupun- 

tahan sa  salas si Aling  Baby.  Si Marco  naman ay magmamadali sa  pagbibihis.  Tumayo sa 

pagkakaupo si Aling Baby nang mak itang papalapit si Maxene. Kinuha ni Maxene ang bata, 

masuyo niya itong hinagkan sa noo. Ipaghele-hele nito ang bata.] 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over nang nakatayo na mula sa kama si Maxene.] 

 
Katulad ko, sabik si Maxene na magkaroon ng anak . Aywan ko ba kasi kung bak it hindi
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kami magkaroon gayung ayon sa duktor na tumingin sa amin pareho naman kaming hindi baog. 

Ang tanging paliwanag na ibinigay sa amin ay hindi daw compatible ang aming mga semilya. 

Taon-taon halos ay nagpapalit kami ng Ob-Gyne.    Sinubukan na namin lahat ng paraan pero 

hindi siya  magdalang-tao. Ang sabi sa amin  ay tanging art if icial inseminat ion  na  lang ang 

natit irang paraan pero hindi kaya ng aming budget . Pilit kaming k inukumbinsi ng ak ing biyenang 

babae na magsayaw sa Obando. Wika niya’y, para daw kami’y magka-anak ay t ila kaylangan na 

namin ng isang milagro. 

- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Lumabas ng k uwarto si Marco. Handa nang pumasok .] 

Marco:              Ma, alis na ako. [Lumapit ito kay Maxene at humalik sa pisngi nito.] Ate Baby 

mauna  na ako at mukhang male- late  na ako nito. 

Maxene:           Pa. Sandali. 

 
Marco:              [Tumigil ito sa paglakad.] O. 

 
Maxene:           Gusto ko siya. Gusto kong kuhanin  itong baby. 

[Tumingin si Marco kay Aling Baby.] 

Aling Baby:      Teka! Teka! Huwag mo akong tignan nang ganyan Marco. ‘di ko kasalanan 

 
na ma-love at first sight si Maxene d’yan sa baby. At aminin  mo, ganyan din ang 

reaksyon mo nang makita mo s’ya. 

[Babaling kay Maxene.] 

 
Marco:              Ma, mag-usap  muna tayo mamaya pag-uwi ko ha. 

 
Maxene:           Bahala ka. Basta ako kukunin  ko itong bata. 

 
Marco:              Oo nga, pero kako pag-usapan muna natin mamaya.  Okay! Alis na ako male- late 

na ako.
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Aling Baby:      Sige na Marco. Lakad na. Dito muna ako. Mag-uusap muna kami ni Maxene. 

[Lalabas  ng bahay si  Marco.  Bago  nito binukasan  ang  pinto  ay nilingon  n’ya  si  Maxene. 

Mapapansin iyon ng asawa.] 

Maxene:           Oh baby. Babay na kay daddy Marco. [Magboboses bata si Maxene.] Babay 

 
po daddy… ingat po daddy… I love you po daddy. 

[Mangingit i si Marco at kakaway. Mamatay ang ilaw sa entablado.] 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over 5 segundo matapos mamatay ang ilaw sa entablado.] 

 
Gustong-gusto nang kunin ni Maxene ang sanggol. Aaminin kong ganoon din ako. Subalit 

hindi pwedeng padalos-dalos kami ng desisyon.  Una, gusto ko munang malaman kung saan 

nanggaling ang bata, kung nasaan ang kanyang ama’t ina. Ano ang nangyari’t gusto nilang 

ipaampon ang bata? Ano ang mga kondisyon nila bago namin makuha ang bata? 

Nais kong t iyak in na hindi siya ninakaw sa hospital o k inidnap. Ang isa pa, nais kong 

 
makatiyak na alam ni Maxene na hind biro ang susuungin naming responsibilidad  kung kukunin 

namin ang bata. Hindi biro ang maging magulang. 

Bago makapananghalian ay nakatanggap ako ng tawag mula sa ak ing asawa. Kailangan 

na daw na makapagdesisyon kami dahil may ilang  mag-asawa na wala ring  mga anak ang 

nagpapak ita ng interes sa sanggol… lalo na daw iyong pinsan nung Konsehal na nakatira malapit 

sa amin. 

Mukhang nagalit si Maxene nang sabihin kong hintayin niya muna ako bago 

mak ipagsarado ng usapan kay ate Baby tungkol sa sanggol. Bak it kailangan ko pa daw hintayin 

ang hapon? Sa kainisan ko’y sinabi kong bahala na siyang gumawa ng desisyon at pagkatapos ay
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pinatay ko ang cell phone. 
 

Hinintay kong tumawag ulit siya. Pero lumipas ang mga oras ay wala akong natanggap 

na tawag. Inisip kong hihintayin pa rin niya ako. Sa pagkakak ilala ko sa kanya ay hindi niya 

kayang gumawa ng isang mabigat na desisyon. 

Pag-uwi ko ng hapong iyon…araw pa rin ng Martes… 

 
- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Mabubuhay ang ang ilaw. Mak ik itang binubuksan ni Marco ang pinto.] 

Maxene:           Oh look… daddy is here! Say hello  to daddy baby! 
 
- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over nang simulan ni Marco na maglakad papalapit kay Maxene at sa 

sanggol.] 

Iyon ang eksenang tumambad sa ak in nang mabuksan ko ang aming pintuan. Karga ni 

Maxene ang sanggol habang nakaupo ito sa divan. Malapit sa k inauupuan nila’y isang malak ing 

lata ng infant milk , mga tsupon at ilang gamit pambata. 

Nagkamali ako ng akala. Kaya palang gumawa ni Maxene ng mabigat na desisyon. 

 
- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Dahan-dahang  inilapag  ni Maxene sa divan ang sanggol habang papalapit si Marco.  Nang 

makalapit ito’y humalik sa pisngi ni Maxene. Sumalampak sa sahig sa bandang paanan ni Maxene 

si Marco. Masuyong hinaplos nito ang mga pisngi ng bata.] 

Marco:              O nahirapan  ka ba sa panganganak? 

 
Maxene:           [Nangit i. Marahang binatukan si Marco.] Sira. Pa. Pasensya na kung hindi 

 
na kita nahintay  ha at saka sinabi mo naman na bahala na akong magdesisyon ‘di
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ba. Sabi ko naman sa iyo kanina na gusto kong kunin natin siya. Baka kasi ibigay 

ni ate Baby sa iba kanina kung hinintay pa kita. Heto naman ang matagal na nat ing 

gustong  gawin.. 

Marco:              Okay lang Ma. Nandiyan  na iyan eh. Gusto ko din naman.  Gustong-gusto.  Ang 

 
akin lang naman eh bago nga sana natin siya kinuha  eh dapat sinigurado  natin na 

kaya nating  harapin ang responsibilidad  bilang  mga magulang  nitong  bata. 

Maxene:           Kaya natin pa…don’t worry. Ilang pamangkin  na ba ang inilagaan  ko noong mga 

sanggol pa sila. At saka, alam mo ba na nagprisinta  na tutulong  sa atin ang nanay 

sa pag-aalaga sa baby natin. 

Marco:              Bukod diyan ma eh sigurado  ba tayo na… 
 
Maxene:           …na hindi ninakaw ang sanggol… na  bukal sa kalooban ng mga magulang 

 
niya na ipaampon siya… Hay naku pa masyado kang ewan… [Tatayo, kakargahin 

ang bata.] Bukas eh pupunta dito si ate Baby. Kausapin mo. Linawin mo ang lahat. 

Itanong mo ang lahat ng gusto mong itanong.  Nagawa ko na ‘yan kanina. Satisfied 

naman  ako sa mga sagot n’ya.  Pero ang gusto  ko ikaw mismo  ang magtano ng 

kung ano ang mga gusto mong itanong  sa kanya. 

Marco:              [Tatayo mula sa pagkakasalampak sa sahig.] Balak ko nga talaga siyang 

puntahan  at kausapin.  Mas maganda kung pumunta  na lang siya dito. 

Maraming  akong gustong  itanong  at linawin.  At gusto kong gawing  legal ang 

ang pag-ampon natin kay baby. Gusto ko malinis  ang lahat. 

Maxene:           Opo na attorney. [Iiyak ang sanggol.] Oh…oh…baby…bakit?  Gutom na ito. 

 
Pa, hayan ang tsupon…may  tubig  na ‘yan. Pakibukas nga ng gatas…[Bubuksan 

ni Marco ang lata ng gatas. Umiiyak pa rin ang bata.] Bilis  pa…
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Marco:              Sandali lang…nagmamada li  na nga eh. 
 
Maxene:           Baby…ang bagal ng daddy mo kumilos… lagyan  mo…dalawang  takal lang. 

 
Marco:              Hinugasan  mo ba itong mga tsupon? 

 
Maxene:           Aba’y siyempre  naman ano! 

 
Marco:              Pinakuluan  mo iba itong tubig. 

 
Maxene:           Hay naku! Ang higpit  naman.  Napakuluan ko ‘yan at mineral water yan…okey! 

 
Marco:              O heto na baby! Akin na bata ako muna kakarga! 

 
Maxene:           Huwag na ako na. [Kukunin ang tsupon at isusubo ng marahan sa sanggol.] 

Ako muna ngayon. Ako kapag gabi ang mag-aalaga.  Ikaw naman sa madaling 

araw. 

Marco:              Ganun,  hindi ka kaya lugi nun. 

 
Maxene:           O baby…nagrereklamo  na ang daddy mo. 

 
Marco:              Hoy, hindi ah. 

 
Maxene:           [Tatawa.] Pa, may naisip  na nga pala akong pangalan  para sa kanya. 

 
Marco:              Ano naman iyon? 

 
Maxene:           Marco Antonio  ka…M…A… ang initials  mo. Ganun  din…M…A…  din. Gusto 

ko Marc Andrei…okay ba o okay ba? 

Marco:              Wala naman akong choice eh. Pero Marc Andrei sounds great. Sige…Marc 
 

Andrei na ipapangalan  natin. 

[Mamatay ang ilaw.] 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over 5 segundo matapos mamatay ang ilaw sa entablado.]



13  

Sabi ko nga sa inyo sa simula na sa isang iglap bigla kaming naging mga magulang. At 

sa gabing iyon ay naranasan namin ni Maxene kung paano maging tatay at nanay. Naranasan 

naming magtimpla ng gatas, maglagay at magpalit ng diaper, ang biglang magising dahil sa iyak 

ni Marc Andrei.  Nagplano kami ni Maxene. Mamimili kami ng mga gamit ng amin anak sa 

darating na Sabado o Linggong iyon at matapos ang isang buwan, kapag naayos na namin ang 

mga adaption papers ng bata ay pabibinyagan namin siya. Ganun natapos ang araw ng Martes 

na iyon, ang unang araw na kapiling namin si Marc Andrei. 

Kung tutuusin ay Miyurkules na pala ng mga oras na ‘yun dahil madaling araw na. 

Hindi kami nakatulog ng maayos ni Maxene. Pareho kaming pagod at puyat ngunit pareho din 

kaming masaya sa ginagawa namin. Nagpasya akong mag-half day sa araw na iyon. Bandang 

hapon na ako pumasok . Gusto ko kasing makausap ng masinsinan si ate Baby. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Bubukas ang ilaw .  Makik itang pangko ni Maxene si Marc Andrei habang si Marco  nama’y 

nagt it impla ng kape sa bandang kusina.] 

Maxene:           Pa, ilabas mo iyong bacon sa ref ha. Uulamin  natin. 

 
Marco:              Yes darling!!!  Oo nga pala…What do you want? Coffee, tea or…me? 

 
[Sa puntong ito’y mak ik ita si aling Baby papasok sa terrace, may kasamang iba pang mga babae.] 

 
Maxene:           Sawa na ako sa iyo. Si Marc Andrei na lang. [Tatawa.] Joke lang…kape sa 

akin, pampawala ng antok. Pa, kamukha ko pala si baby oh. 

Marco:              No. Kamukha  ko s’ya.  Pareho  kaming  matangos  ang  ilong.   Ikaw eh pango. 

[Tatawa.] 

Maxene:           Naman. Ang sama-sama nito. 

[Kakatok si aling Baby.]
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Aling Baby:      Tao po. Tao po ito…taong  mataba. 
 
Maxene:           Nandiyan na si ate Baby. Puntahan  mo na. Ako na magtutulo y  n’yan. 

[Lalapitan ni Maxene si Marco sa kusina matapos ilapag sa divan si Marc Andrei.] 

Aling Baby:      MARCO!... MAXENE! 

Marco:              Okey…okey…Sandali  ate Baby! [Lalakad papunta sa pintuan.] Nandiyan  na! 

 
Ipagtimpla  mo na rin s’ya at sigurado  namang  hihingi din iyon ng kape. 

 
Aling Baby:      Pakibilisan  po…kapeng-kape na ako. 

 
Marco:              See!!!  Opo  donya  nandyan   na.  [Bubuksan  ang  pintuan.]  O  tuloy   ka  ate 

Baby…oops  may  mga  kasama  ka pala.  Good  morning   ate Nida…ate  Susie 

at…sino po sila? 

Aling Nida:       Dolly…siya  si Dolly. 
 
Marco:              Nice to meet you miss Dolly. 

 
Dolly:                Good morning  sir! 

 
Marco:              Naku Dolly,  tanggalin  mo na ang sir…Marco na lang. 

 
Aling Sus ie :      Oo nga Dolly.  Nagagalit  si Marco kapag sine-sir  namin  yan.  Wala naman  daw 

siya sa school. 

Dolly:                Ay ganun po ba? 
 
Marco:              Ay siya…pasok kayo. 

 
Aling Baby:      Huwag na dito na lang tayo sa terrace. Mainit  eh. 

 
Aling Nida:       Ay… siya nga pala. Sa lying- in  clinic  na pinagtatrabahuhan  ni Dolly  sa kabilang 

baryo ipinanganak  ang baby n’yo. 

Aling Sus ie :      Baby n’yo? 

 
Aling Nida:       Oo, baby nila.
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[Pandidilatan ng mata ni aling Nida si aling Susie.] 
 
Marco:              [Tumango-tango  si Marco.] Midwife  ka pala miss Dolly.  Kayo po ba mismo  nag- 

assist sa panganganak  ng nanay ni Marc Andrei? 

Dolly:                Ako nga po sir. 

 
Aling Sus ie :      Teka! Teka! Aampunin  n’yo ba ang bata Marco? 

[Tinanguhan lamang ni Marco si aling Susie.] 

Aling Baby:      Aha…Marc Andrei…may  pangalan na pala ang baby. 

 
Aling Sus ie :      Sabi mo sa akin kinukuha  mo lang na ninang  si Maxene at pinapaalagaan  n’yo 

lang sa kanila ang bata ng dalawang araw. 

Aling Nida:       Tumahimik  ka nga. 
 
Marco:              Ay. Magsiupo  po pala kayo. [Papasok ng kaunti sa salas.] Ma… bale apat na kape 

timplahin  mo ha. 

Maxene:           Okey…okey! 
 
Aling Baby:      Hoy Maxene! Iyong kape ko huwag mong lagyan  ng creamer. [Tatawa.] 

 
Marco:              Taga-saan nga pala ang mga magulang  ni Marc Andrei. 

 
Aling Baby:      O Dolly  ikaw  na  magkuwento.   [Tatayo at papasok sa bahay si Aling  Baby. 

 
Makik itang kukunin nito sa divan si Marc Andrei at bubuhatin palabas sa terrace.] 

 
Dolly:                Nanay lang niya ang dumating  sa lying- in  clinic  kahapon ng madaling  araw. 

 
Marco:              Ganun? Walang kasamang kamag-anak man lang? 

 
Dolly:                Oo nga eh. Sabi kasi nung  nanay na estudyante  daw siya at hindi  alam ng mga 

magulang  ang pagdadalang- tao  niya. 

Aling Baby:      Napakabata nung nanay. 19-years old lang. 

 
Aling Sus ie :      [Tatayo.] Ako nga pala eh bibili ng ulam sa talipapa.  Mauna na ako sa inyo.
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Aling Nida:       Mabuti pa nga. 
 
Aling Sus ie :      Ganun? 

 
Aling Baby:      Binibiro  ka lang  ni mareng  Nida. O sige na lakad ka na at baka wala ka nang 

mabiling  ulam. 

[Lalabas mula sa terrace si Aling Susie.] 

 
Marco:              Hindi ka na nakapag-kape ate Susie. 

 
Aling Sus ie :      Ayos lang.  Sige. D’yan na muna kayo. 

 
Marco:              Ingat po ate Susie. [Babaling kay Dolly.] Teka…teka.    Hindi n’yo pa nasasagot. 

 
Taga-saan kako ang mga magula ng  ni Marck Andrei? Ate Baby, kung natatandaan 

mo sinabi ko sa iyo noon na kung mag-aampon  man kami eh ayaw ko na alam ng 

mga magulang ng bata kung taga-saan kami. Kaya gusto ko na galing sa malayo ng 

lugar  o probinsya  ang  aampunin  namin,  kung  p uwede  nga eh taga-Visayas  o 

Mindanao. 

[Lalabas ng terrace si Maxene. Dala ang mga kape.] 

 
Maxene:           O ito kape muna  kayo…ako na lang  iinom  nung  kay ate Susie  sana…akin  na 

muna si Marc Andrei Ate Baby. 

[Iaabot ni Aling Baby si Marc Andrei kay Maxene.] 

 
Marco:              Nasaan kako mga tunay na magulang  ng bata? 

 
Dolly:                Ah…ano kasi…taga… 

 
Aling Baby:      Bicol…taga-Bico l.  Naku si Dolly,  ke bata pa eh makakalimutin  na. 

 
Dolly:                Oo nga pala. Bicolana  nga pala…si ano… nanay nito. 

[May magri-ring ang telepono sa loob ng salas.] 

Aling Baby:      O may tawag kayo.
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Marco:              Ma, cellphone  mo  siguro.  Eh  ito  iyong  sa akin  eh.  [Ipapak ita ni Marco  ang 

kanyang cellphone.] 

[Papasok sa salas si Maxene at mak ik itang sasagutin nito ang telepono. Mak ik ita ang unti-unt ing 

pananamlay nito habang siya’y nak ik ipag-usap.] 

Aling Nida:       Marco, malayo  dito ang Bicol. At halimbawa  mang bumalik  ang nanay ni Marc 

Andrei at magtatanong  ay hindi sasabihin  ni Dolly  na nasa inyo  ang bata. Di ba 

Dolly. 

Dolly:                Makakaasa ka Sir Marco. 
 
Marco:              Maiint ind ihan  n’yo  sana na gusto  ko na maging  maayos  ang  paglaki  ni Marc 

Andrei at kung nasa malapit  lang ang mga magulang  niya at mga kamag-anak eh 

magiging  kumplikado  ang lahat.  Basta ayaw kong magkatuntunan  para walang 

magiging  issue.    Siyempre  alam kong dapat naming  ipaalam  kay Marc Andrei 

na ampon siya  kapag siya’y  nagkaisip  na pero ayaw kong magkaroon  s’ya ng 

koneksyon sa dati niyang  mga magulang.  Ganun ang pananaw ko, kapag isinuko 

mo na ang pagiging  magulang  mo eh tapos na iyon.  Kami nama’y  paninind iga n 

namin ang pagiging bagong magulang higit pa sa aming  makakaya. Malinaw sana 

iyon. 

Aling Baby:      Naiitindihan  ko Marco. 
 
Marco:              May kasamahan akong abugado na nagtuturo  rin sa school. Kakausapin ko siya. 

 
Ipapahanda ko ang adoption  papers at kung ano man ang mga  ka ilangan  pang 

papeles sa pagaampon  namin  sa kanya. Wala akong kaalam-alam  pagdating  sa 

mga bagay na ganito  kaya nagpapatulong  ako sa abogado. 

Dolly:                Ay naku, hindi na kailangan  ang mga ganyan sir Marco.
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Aling Nida:       Marco… walang interes na maghabol ang nanay ni Marc Andrei. Isang malaking 

problema  iyang  bata sa kanya. Ang tanging  hiling  lang  niya  ay ituring  n’yong 

parang  tunay  na  anak  ang  bata.  At  nakikiusap   din  siya  na  kung  maaari  ay 

pakibayaran na lang kay Dolly ang naging  bill n’ya sa lying  in clinic. 

Marco:              Hay  naku…Hind i  ko alam  kung  ano  ang  dapat kong  sabihin.   [Tahimik .] Ate 

 
Baby… 

 
Aling Baby:      O! 

 
Marco:              Basta ate. Malaki tiwala ko sa iyo. Malaki tiwala ko sa inyo  ni ate Nida. 

 
Aling Baby:      Sa…Salamat naman kung ganun.  Trust me Marco. 

 
Aling Nida:       Hindi ka namin  pwedeng lokohin  Marco. 

 
[Tahimik ang lahat . Si aling Baby at aling Nida ay hihigop ng k ape. Magtit inginan ang tat lo. May 

kausap pa rin si Maxene sa cellphone. Mangingilid ang luha.] 

Dolly:                Ay mauuna  na ako aling  Baby.  [Tatayo.] May mga  pasyete akong  darating  sa 

clinic  mamaya. 

Aling Baby:      Sabay na tayo. Marco, may gagawin  pa ako sa bahay. Alis na din ako. 
 
Aling Nida:       Alis na rin ako Marco. Salamat sa kape. 

 
Marco:              Teka…Magkaano nga pala ang babayaran ko sa iyo Dolly? 

 
Dolly:                Ano…ah…P8,000  na lang  sir Marco. Sampung  libo  sana pero tawad na iyong 

two. Ay teka, sa Linggo  nga pala eh babalik ako dito, dadalhin  ko mga papeles na 

pipirmahan  n’yo para sa registrat io n  ni Marc Andrei sa munis ip yo.  Kayo na ang 

direktang ilalagay  kong mga magulang. 

Marco:              Ha, legal ba ang ganun? 

 
Dolly:                Sir Marco, ako na bahala doon.
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Marco:              Sure ka? 
 
Dolly:                Ang daming  beses ko nang ginawa  ito sir. 

 
Marco:              Hay naku…sige…sige…baha la  na! 

 
Aling Baby:      Marco, humihingi  din iyong  nanay ng kahit kaunting  halaga lang. 

 
Aling Nida:       Oo nga Marco. Sabihin  na lang  natin  na gagamitin  nung  nanay para makapag - 

bagong buhay. 

Marco:              Magkano kaya ate? 

 
Aling Baby:      Bahala ka na, ibigay  mo na lang din kay Dolly  kapag binayaran  mo na siya. 

 
Marco:              Mamayang  gabi o bukas ng umaga  dalhin  ko sa iyo Ate Baby. 

 
Aling Nida:       Ay Marco. Sa akin mo na ibigay  iyong  sa nanay.  Na…nasa akin ang cellphone 

number niya at address. Ie-LBC ko na lang sa kanya. 

Marco:              Dolly.  Babalik ka naman pala sa Linggo  dito ‘di ba. Sa Linggo  ko na lang bibigay 

sa inyo  iyong pera. Okay lang ba? 

Dolly:                Okay lang. Sige po sir alis na po kami. 

 
- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over kapag nakalabas na sa entablado ang mga bisita ng mag-asawa.] 

 
Nang  makaalis    sila  ay nanatili  pa  ako sa  terrace namin  panandalian.  Hindi  ako 

kampante na wala man lang kaming pipirmahan na ano mang papeles upang maging legal ang 

pag-ampon namin kay Marc Andrei. Pumasok ako sa salas. Kapansin-pansin ang pagbabago sa 

mood ni Maxene. Parang nanamlay s’ya at parang maiiyak na hindi ko maint indihan. Nang 

t inanong ko kung may problema ay wala daw naman. Tinanong ko din kung tungkol ba sa tawag 

na natanggap niya ay hindi daw naman.
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Pumasok na ako matapos makapananghalian. Ganun pa rin ang mood ni Maxene nang 

ako’y umalis. Inisip ko na lang na siguro eh puyat at pagod ang ak ing kabiyak kaya ganun. 

May k inausap akong abogado at ilang kak ilala tungkol sa sitwasyon ni Marc Andrei. 

Karamihan  sa  kanila’y  may agam-agam na  walang  pipirmahang  papel  ang  mga  tunay na 

magulang  ni Marc Andrei  bago ito  mapasaamin. Delikado  din  daw ang  balak ni Dolly  na 

palalabasin sa rehistro ng bata na kami ang tunay na mga magulang. Subalit parang gusto kong 

kumapit sa patalim. Kasubuan na. Pababayaan ko na kung iyon ang mas magpapadali sa pag- 

ampon namin kay Marc Andrei kahit na nga na pwede daw kaming makasuhan dahil doon. 

[Mabubuhay ang ilaw sa bandang kwarto lang.] 

Mula sa gabi ng Miyerkules na iyon hanggang sa madaling araw ng Huwebes ay ramdam 

kong may dinadalang problema si Maxene. Pabiling-biling s’ya sa aming higaan    ng mga oras 

na ‘yon. Paputol-putol ang tulog ko noon. Nang magising at umiyak si Marc Andrei, gising man 

ako’y hinayaan kong si Maxene ang bumangon at mag-asikaso dito. Noon ako nagpasyang siya’y 

kausapin. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Marco:              Ma, ano ba problema? 

 
Maxene:           Wala pa. Matulog ka na. May pasok ka pa bukas. 

 
Marco:              Come on. Alam ko meron. Ano ba ‘yon? Pag-usapan natin. 

 
Maxene:           Okay lang ako. Sige na tulog na. 

 
Marco:              Hindi ma. Sige na, sabihin  mo na sa akin. Nagsimula ka lang magkaganyan  nung 

may makausap ka sa telepono. Ano ba kasi iyon? 

Maxene:           [Pasigaw.] Ano ba, sinabi na ngang wala eh. 

 
Marco:              O ma! Bakit nagagalit  ka?
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Maxene:           [Malakas pa rin  ang boses.] Eh  nakakainis  ka eh.  Pinagpip ilitan  mong  may 

problema eh sabi na ngang  wala. 

Marco:              Pwedeng huwag mo akong sigawan.  Tinatanong  kita ng maayos kaya sumagot ka 

ng maayos. 

[Babangon mula sa kama.] 
 
Maxene:           Bakit kasi ang kulit-kulit  mo. Pagod na nga ako’t puyat eh ganyan ka pa? 

 
Marco:              Bakit?  Ikaw lang  ba ang  pagod  at puyat?  Pareho  lang  tayo  ah.  So, iyon  ba 

problema? Pagod at puyat ka? Akin na ang bata. Matulog ka. [Akmang kukunin ni 

Marco si Marc Andrei. Hindi ibibigay ni Maxene ang bata. Lalayo ito ng kaunti.] 

O, akala ko ba pagod at puyat ka. Akin na ang bata! 

Maxene:           Hindi mo kasi naiintind ihan  eh! 

 
Marco:              [Bahagyang malakas at medyo nanggigigil ang boses.] Ang alin  ang  hindi  ko 

naiintind ihan.  Sabihin  mo. Ipaitindi mo sa akin. 

[Biglang maiiyak si Maxene.] 

 
Marco:              Ngayon dadaanin mo nanaman  ako sa pag- iyak. 

[Iiyak ulit si Marc Andrei.] 

Maxene:           Nahihirapan  ako. [Ilalapag sa kama si Marc Andrei at lalabas ng k uwarto.] 

[Bubuhatin ni Marco si Marc Andrei. Susundan niya sa salas si Maxene. Bubuksan ang ilaw. 

Nakaupo si Maxene sa divan. Nakayuko. ] 

Marco:              Ngayon naiint ind ihan ko na kung bakit kahapon ka pa ganyan.  Nahihirapan  ka na 

pala sa pag-aalaga sa bata. 

Maxene:           Wala akong sinabing  nahihirapan  ako kay Marc Andrei. 

 
Marco:              Anak ng…eh saan ka nahihirapan  kamo? Bakit ayaw mong sabihin!
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Maxene:           Basta mahirap  pa. Maniwala  ka. 
 

Marco:              Ang alin? Ang alin ang mahirap?  Iyan kasi ang sinasabi ko sa iyo. Pabigla-bigla 

ka ng desisyon.  Ang sabi ko sa iyo noong Martes eh mag- usap  muna tayo bago 

natin kunin itong bata. 

Maxene:           Okay, ibunton  mo na sa akin lahat ng sisi.  Pero gusto  kong isauli  natin ang bata 

kay Ate Baby. 

Marco:              Ano? Ulitin  mo nga sinabi mo. 

 
Maxene:           Pa, I’m sorry. Pero kailangan  nating  isauli ang bata. Ang hirap eh. 

 
Marco:              [Pasigaw.] Ano ito? Nasisiraan ka na ba ng bait? 

 
Maxene:           Pa, please. 

 
Marco:              Sinabi  ko kasi sa iyo  noon na mag- usap  muna  tungkol  sa bata. Pero hindi  ka 

nakinig.  Tapos ngayon ganito gagawin mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao 

sa atin. 

Maxene:           [Pasigaw.] I don’t care…I don’t care. Basta gusto ko isauli natin ang bata. 

 
[Tahimik .] 

 
Marco:              Kung ikaw walang pakialam ako meron. Kahiya-hiya  tayo! Kahiya-hiya  ako. 

 
Maxene:           Sorry pa. 

 
Marco:              Sorry? Ganun lang ba kasimple iyon? O hayan si Marc Andrei. [Ilalapag sa divan 

ang bata.] Ikaw ang magsauli  tutal ikaw naman  ang mapilit  na kunin natin  s’ya. 

[Babalik sa kwarto si Marco.] 

Maxene:           Pa…paaaa… 
 
[Papatayin ni Marco ang ilaw sa kwart o. Nanatili si Maxene sa salas. Kakargahin nito si Marc 

 
Andrei. Maiiyak ito. ]
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Maxene:            Sorry Andrei…I’m so sorry… 

[Mamatay ang ilaw .] 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over 5 segundo matapos mamatay ang ilaw sa entablado.] 

 
Hindi  na  ako halos  nakatulog. Magkahalong  inis  at lito  ang nararamdaman  ko sa 

pagkakataong iyon. Ang hirap hulaan kung bak it bigla na lamang naiisipan ni Maxene na isauli 

si Marc Andrei. Hindi naman maaring inatake ng “postnatal depression” ang asawa ko dahil hindi 

naman s’ya ang nagluwal kay Marc Andrei. O possible kayang ganun nga. Kitang-k ita ko ang 

pagkagiliw ng kabiyak ko kay Marc Andrei sa maik ling panahon pa lamang na kasama namin siya 

kaya’t nakakapagtakang gusto niyang isauli ito. Nakakapanlumo. Higit pa sa maaaring magiging 

kahiya-hiya kaming dalawa sa mga tao ay ang puntong kahabag-habag ang kalagayan ng bata. 

Matapos isilang ay ipinamigay siya ng kanyang ina. Nakahanap ng bubong na sisilungan subalit 

nabigo sa pag-aakalang nakasumpong siya ng bagong ina na mag-aaruga at magmamahal sa 

kanya. 

Tulog pareho sina Maxene at si Marc Andrei ng ako’y umalis ng bahay upang pumasok. 

Ni hindi man lang ako nakapagkape ng umagang iyon. Pagkaligo’y diretso bihis na ako. Bago ako 

lumabas ay ilang sandali ring pinagmasdan ko ang bata. Inisip kong iyon na marahil ang huling 

pagkakataon na mak ik ita ko s’ya. 

Hindi ako nakapagtrabaho ng maayos. Mabuti na lang at wala akong turo sa araw na 

iyon. Nasa opisina lang ako gumawgawa ng mga paperwork .   Tanging si Marc Andrei ang iniisip 

ko. Umasa akong mangingibabaw ang pagmamahal ni Maxene sa bata at ito’y hindi n’ya isasauli. 

Inisip ko na baka naman dala lamang ng pagod at puyat kaya’t ganun ang naging mood ng ak ing
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asawa. Umasa akong pag-dat ing sa bahay ay maayos na ang lahat . 
 

Bago ako umuwi ng hapong iyon ay dumaan ako sa palengke. Namili ako ng ulam at ilang 

gamit . Ibinili  ko rin  ng  kanyang paboritong  ice cream  si  Maxene. Madilim  na  nang  ako’y 

makarat ing sa bahay. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
[Mabubuhay ang ilaw sa terrace lang. Kumakatok sa pintuan si Marco.] 

 
Marco:              Ma!!! Ma…pabukas nga ng pinto! Ma!!! 

[Walang sumasagot .] 

Marco:              Ma!!! 

 
[Ilalapag ang mga bitbit at gamit ang susi ay bubuksan ang bahay. Bubuhayin ni Marco ang ilaw 

at magliliwanag sa salas.] 

Marco:              Ma!!! Ma!!! 

 
[Ilalapag ni Marco sa may bandang kusina ang mga bitbit at papasok sa kwarto! Bubuhayin n’ya 

ang ilaw. Babalik sa salas si Marco at uupo sa divan. Kukunin ang celphone at may tatatawagan. 

Madidinig na may magri-ring na telepono.] 

Marco:              Hello! Ate Baby si Marco ito. 
 
Aling Baby:      [Voice over.] Oh Marco. Ano ba nangyari? 

 
Marco:              Ate… nandyan ba si Maxene? 

[Bubukas ang pintuan. Papasok si Maxene.] 

Aling Baby:      [Voice over.] Umalis  na kani-kanina  pa…heto nga at… 

 
Marco:              Ah ate Baby…nandito  na siya. Tawagan kita ulit  mamaya. 

 
Aling Baby:      [Voice over.] Okey…okey. Kausapin mo nga si Maxene. Hay naku. 

[Tatayo si Marco. Yayakapin siya ni Maxene.]
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Maxene:           Pa…I’m sorry. 
 
Marco:              Nasaan si Marc Andrei? 

 
Maxene:           Pa… 

 
Marco:              Nasaan kako si Marc Andrei? [Bibitaw sa pagkakayakap ni Maxene.] 

 
Maxene:           Wala na siya! Isinauli  ko na si Marc Andrei. 

 
Marco:              [Madiin.] Bakit mo ginawa iyon? Anong uri ka ng nanay Maxene. 

 
Maxene:           Pa…maniwala  ka sa akin.  Mahihirapan  tayo  kapag mananatili  dito  ang  bata. 

 
Magugulo  tayo. 

 
Marco:              Mahihirapan?  Magugulo?  Nagulo  na tayo. Bakit hindi  mo inisip  iyan noon bago 

ka gumawa  ng desisyon na kunin  natin ang bata? 

Maxene:           Hindi mo naiintind ihan. 

 
Marco:              Kagabi ko pa sinasabi sa iyo na ipaintind i mo sa akin. Ito siguro ang dahilan  kung 

bakit hanggang  ngayon hindi tayo magkaanak.  Dahil… 

Maxene:           Ang sakit mo namang  magsalita! 

 
Marco:              [Pasigaw.] Wala nang mas sasakit pa sa ginawa mo. 

[Lalabas ng bahay si Marco. Mamatay ang ilaw sa entablado.] 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over 5 segundo matapos mamatay ang ilaw sa entablado.] 

 
Galit  na  galit  na  ako  sa  pagkakataong iyon.  Kinailangan  kong  lumabas  dahil  sa 

pangambang baka may magawa ako o masabi na hindi maganda. Dumaan ako sa isang bar at 

doon nagpalipas ng oras. 

Habang ako’y umiinon mag-isa at nak ik inig sa mga kanta ng banda ay naisip ko ang
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pagsasama namin bilang mag-asawa. Hindi ako perpektong tao pero pwede kong sabihin na 

mabuti akong asawa at mahal ko si Maxene. Pero ako ang nagdadala sa aming pagsasama. Ako 

ang laging nagbibigay at umuunawa…ang laging sumusuko kapag kami ay may hindi 

pagkakaint indihan, kahit na nga siya ang mali. 

Nang gabing iyon pilit ko siyang inuunawa sa ginawa n’ya ka Marc Andrei pero parang 

napagod na yata akong umunawa. 

Madaling araw na ng Biyernes nang ako’y bumalik sa bahay. 
 
- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Mabubuhay ang ilaw . Bukas ang pintuan ng dumating si Marco. Nakaupo sa Maxene sa sala set .] 

Maxene:           Pa…pwedeng mag-usap tayo? 

[Hindi sumagot si Marco. Naupo si Marco sa Divan at hinubad ang sapatos. Tumayo si Maxene. 

Lumapit kay Marco. ] 

Maxene:           Mukhang nakainom ka pa. [Hahawakan sa pisngi    si Marco.] 
 
[ Iiwas ni Marco ang mukha sa kamay ni Maxene.] 

 
Maxene:           Teka, ipagtitimp la  muna kita ng kape. 

 
Marco:              Huwag na. Ayaw ko. 

 
Maxene:           Sige na pa. Ipagtimpla  na kita. 

 
[Pupunta sa kusina si Maxene. Si Marco nama’y pumasok sa kwarto. binuksan ang aparador, 

k inuha ang kanyang mga damit at ilalagay sa kama. Habang nagtit impla ng kape si Maxene ay 

nag-eempake ng gamit si Marco.] 

Maxene:           Pa, heto na kape mo…halika  na… 

 
[Hindi sumagot si Marco. Patuloy lang ito sa ginagawa.] 

 
Maxene:           O sige…dalhin  ko na lang kaya d’yan.
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[Papatayin ni Maxene ang ilaw sa salas. Papasok ito sa kwarto.] 
 
Maxene:           Pa, bakit? Ano ito? [Ilalapag ang kape sa tokador.] 

[Hindi sasagot si Marco, patuloy lang ito sa pageempake.] 

Maxene:           Kailangan  bang humantong  sa ganito  pa. Magpapaliwanag  ako sa iyo. 

 
Marco:              Huwag na. Hindi ko na kailangan ang paliwanag mo. Desidido na ako. Aalis muna 

ako. 

Maxene:           Please pa. Pakinggan  mo muna ako. [Akmang hahawakan sa kamay si Marco.] 

 
Marco:              [Iiwasan ang kamay ni Maxene.] I’m sorry ma. 

[Lalabas ng kwarto si Maxene.] 

- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over pagkalabas ni Maxene ng kwarto.] 

 
Lumabas ng k uwarto si Maxene. Nagpatuloy lang ako sa pageempake ng mga damit at 

gamit ko. Desidido na akong umalis muna ng bahay. Hindi ako nakakatiyak kung kaylan babalik. 

Sa mahabang panahon ng pagsasama namin ay lagi ko s’yang pinagbibigyan. Sinusunod ko lahat 

ng kanyang kagustuhan. Hindi sa ako ay nagpapa-under sa kanya kundi ako ang taong ayaw ng 

diskusyon.  Mag-aaway lang  kami lagi kung kokontrahin ko pa s’ya.  Kung may gusto  s’ya, 

ibinibigay ko. Hindi naman materyosong babae si Maxene. Hindi naman siya humihiling ng bagay 

na sa palagay n’ya ay hindi ko kayang bilhin. Lagi ko s’yang inuunawa. Gusto ko ulit unawain si 

Maxene pero ang hirap i-just ify nang ginawa n’yang desisyon na isauli ang bata. Sa pagkakataong 

iyon ay hindi ko siya kayang unawain…parang hindi ko s’ya kayang patawarin. Dinamdam ko 

masyado ang pagkawala ni Marc Andrei. 

- - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[Palabas ng kwarto si Marco. Bitbit ang maleta at isang bag. Bubuhayin ni Marco ang ilaw sa 

salas at terrace. Nasa pintuan si Maxene, buhat si Marc Andrei. Nang binubuksan ni Marco ang 

pintuan ay pumasok ito. Tumigil si Maxene sa harap ni Marco. Lumuluha si Maxene habang 

nakatingin kay Marco pero wala itong sinasabi.] 

Marco:              Ma… [Akmang hahawakan sa balikat si Maxene.] 

 
[Humakbang paatras si Maxene, iniiwas ang balikat kay Marco. Naglakad papunta sa divan si 

Maxene at inilapag doon si Marc Andrei at umupo sa tabi nito. Patuloy ang tahimik na pag-iyak 

ni Maxene habang nakat ingin kay Marco. Isasara ni Marco ang pintuan at bibitbit in ang maleta 

at bag pabalik sa kwarto. Habang sa salas ay mak ik itang magtit impla ng gatas si Maxene ay 

bubuksan ni Marco ang maleta at isa-isang ibabalik ang mga damit sa aparador. Mamatay ang 

ilaw.] 

- - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over 5 segundo matapos mamatay ang ilaw sa entablado.] 

 
May nag-alarm na cellphone. Pagmulat ng mata ko’y mukha ni Maxene ang ak ing nak ita. 

Nakapik it ito. Maga ang bandang ibaba ng kanyang mga mata. Nasa ulunan n’ya ang nag-alarm 

na cellphone. Pik it man ang mga mata niya’y tant iya ko’y gising siya. Nakahiga sa bandang dibdib 

niya ang tulog na tulog na si Marc Andrei. Alas-sais na noon, araw pa rin ng Biyernes. Nagmadali 

akong naligo’t nagbihis. Hindi pwedeng hindi ako pumasok noon. 

Pagpunta ko sa kusina’y may lutong ulam at fried rice sa lamesa. Iyon naman ang mga 

bagay na hinahangaan ko sa ak ing asawa. Asikasong-asikaso n’ya ako. Masinop s’ya sa buhay at 

sa bahay. At alam ko namang mahal na mahal n’ya ako. Ang mga bagay na iyon ay hindi ko na 

naisip nang magdesisyon akong bigla na umalis. Puro ang mga kamalian n’ya ang nak ita ko nang
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gumawa ako   ng ganoong pasya. Hindi ko alam kung iyon ay dala ng kalasingan    ko o awa at 

pagmamahal kay Marc Andrei na bigla na lamang n’yang isinauli. 

Kulang man sa tulog ay masigla akong nagturo . Kapiling na namin ulit si Marc Andrei 

at nagka-ayos na kami ni Maxene. Excited akong umuwi matapos ang maghapon sa opisina. 

Agaw-dilim na ng makarating ako sa aming bahay. 

Doon na ba natapos ang kwento? Hindi…araw pa lamang ng Biyernes noon…pang-apat 

na araw sa amin ni Marc Andrei. 

------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

[Mabubuhay ang ilaw. Papasok ng salas si Marco. May bitbit na bulak lak at ice cream. Lalapitan 

si Maxene na nakaupo sa sala set karga-karga si Marc Andrei.] 

Marco:              Flowers…and  ice cream for my lady! [Hahalik sa pisngi ni Maxene.] 
 
Maxene:           Ano ito…peace offering? 

 
Marco:              [Tumango.] Yeah. Patawarin mo sana ako ma. 

[Tahimik . Magtit inginan ang dalawa.] 

Maxene:           Ang sakit pa. [Iiyak .] Kaya mo pala akong iwanan.  Pero ikaw eh hindi  ko pala 

kayang mawala ka. Alam kong si Marc Andrei lang ang puwedeng pumigil sa iyo 

kagabi kaya tumakbo agad ako kay Ate Baby para kunin siya. 

Marco:              I don’t know what to say ma. Masyado  akong emosyona l  kagabi nang walang 

Marc Andrei akong nadatnan  dito. Hindi nakaganda  na uminom  ako. Hindi ako 

makapag- isip  ng maayos kagabi. [Yayakapin si Maxene.] Sorry na ma! 

Maxene:           Teka- teka si Marc Andrei naiiipit  baka magising. 
 
Marco:              Oops oo nga pala. 

 
Maxene:           Basta tatandaan ko iyan…iiwanan  mo ako…hindi mo ako talaga mahal.
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Marco:              Ay sus. Hindi daw mahal.  Naniniwa la  ka ba sa sinasabi mo? 

[Iiling si Maxene. Ngingisi si Marco.] 

Marco:              See!!! 
 
Maxene:           Basta! [Tatayo. Iaabot ka Marco si Marc Andrei.] Akin na ice cream ko. [Pupunta 

sa kusina.] 

Marco:              Teka- teka…magpapalit  muna ako ng damit. 
 
Maxene:           Sandali lang…babawasan  ko lang ito’t ilalagay  ko sa ref nang hindi matunaw. 

 
Marco:              [Tatayo’t susundan sa bandang kusina si Maxene.] Ma, naisip  ko lang  kanina. 

 
Gusto kong kumuha  tayo ng yaya para kay Marc Andrei. Ayaw kong mahirapa n 

ka sa pagaalaga sa bata. 

Maxene:           Pa…hindi ako nahihirapan  mag-alaga  kay Marc Andrei. Dagdag gastos lang ang 

yaya. 

Marco:              Pero ma… 
 
Maxene:           Pa...akala mo nahihirapan  ako ka Marc Andrei kaya ko s’ya isinauli. 

 
Marco:              Iyon talaga ang iniisip  ko. 

 
Maxene:           Mali ka pa. 

[May magri-ring na cellphone.] 

Marco:              May tumatawag  sa akin ma. [Ilalapag sa divan si Marc Andrei. Dudukutin    ang 

cellphone sa bulsa.] Oops. Naputol ang tawag. 

Maxene:           Sino ba iyon? 
 
Marco:              Teka…[Tit ignan ang cellphone.] si mang  Romy pala. Iyong  deacon sa parokya 

natin. Ay siya nga nga pala. Nakalimutan  kong sabihin  sa ‘yo kanina.  Gusto kong 

magkaroon  tayo ng simpleng  salo-salo  bukas. Oorder na lang  tayo ng pagkain.
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Sabihin  nating  thanksgiving  para kay Marc Andrei at parang dedication  na rin. 

Next month  pa natin  kasi siya pwedeng pabinyagan  eh gusto ko nang  ma-bless 

itong baby natin.  Okey lang ba ma? 

[Hindi kaagad makasagot si Maxene.] 

 
Marco:              Ma, ano? Parang natulala  ka. 

 
Maxene:           Ay sorry pa…sye…syempre  naman. Okey na okey. 

 
Marco:              Ano nga pala iyong  sasabihin  mo kanina? Na-cut kasi dahil sa tawag kanina. 

 
Maxene:           Ha? Ah… 

 
[Magriring ulit ang cellphone ni Marco.] 

 
Marco:              Si   mang  Romy ulit.  Sandali ha ma.    Iko-confirm  lang  nito kung tuloy  bukas. 

 
Go tayo ha ma! 

 
[Tumango lang si Maxene. Mamatay ang ilaw .] 

 
-- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Voice Over: 

 
[Magsisimula ang voice over 5 segundo matapos mamatay ang ilaw sa entablado.] 

 
Matapos tumawag si mang Romy ay kumain kami ni Maxene. Nagayos at naglinis din 

kami ng bahay. Tulog na tulog naman si Marc Andrei. Bandang alas-diyes na nang pumasok sa 

kwarto ang ak ing asawa dala ang bata. Halata kong hindi pa rin lubos ang saya ng ak ing asawa 

kaya nang makatapos ako sa ak ing mga gawain ay nagpasya akong kausapin siya para tanungin 

kung ano ba ang gusto n’yang sabihin sa ak in. Pero pagpasok ko ng k uwarto ay tulog na siya. 

Alam kong pagod na pagod at ilang gabi nang puyat si Maxene kaya’t hinayaan ko siyang matulog. 

Maging ako ma’y ganun din kaya’t maaga akong nakatulog. Nak isama si Marc Andrei. Hindi siya 

nanggising ng gabing iyon. Kaya parehong re-charged kami ni Maxene ng sumapit ang Sabado,
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ang ikalimang araw sa amin ng aming anak . 
 

Sa Sabadong iyon ay natuloy ang thanksgiv ing at dedicat ion ng aming anak . Ilan lang 

ang inimbita ko bukod kay mang Romy at ang kanyang asawa. Wala pa yatang sampu. Nandoon 

din sina Ate Baby, Ate Nida at Dolly. Masama daw ang pak iramdan ni Ate Susie kaya hindi s’ya 

nakapunta. Nangakong babalik si Dolly k inabukasan upang dalhin ang lahat ng mga 

k inakailangang mga papeles para sa registrat ion naman ni Marc Andrei at sa parte ko naman eh 

nangako akong ibibigay ko na ang perang pambayad sa kanya at iaabot ko din kay Ate Nida iyong 

ibibigay na pera sa kung sino mang iyong nagluwal sa aming anak . 

Nairaos ng maayos ang okasyong. Pasado alas-diyes na ng gabi nang matapos iyon at 

 
lagpas  hat inggabi  na  nang  nakaalis  ang  pinakahuling  bisita.  Araw  na  ng  Linggo  na  sa 

pagkakataong iyon. 

Nang maayos na namin ang mga gamit at nalinis ang salas ay nagpunta ng k uwarto ang 

ak ing mag-ina at ako nama’y nagsarado ng pintuan at nagpatay ng ilaw sa terrace at salas. Nang 

ako’y pumasok sa k uwarto ay nadatnan ko na lang si Maxene na umiiyak . 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Marco:              O…ma…bakit ka umiiyak. 

 
[Hindi sumagot si Maxene, panay lang ang iling at patuloy ang iyak .] 

 
Marco:              Ano ba naman  ma. Ang saya-saya natin  sa nakaraang  ilang  oras tapos ngayon 

ganyan ka nanaman. 

Maxene:           Eh hindi mo kasi naiintind ihan  pa. Nahihirapan  ako. 

 
Marco:              Hay naku! Saan nanaman ang tungo ng usapang ito. Isasauli mo nanaman  si Marc 

 
Andrei? 

 
Maxene:           Hindi   pa.      Huwag   mo   nanaman    akong   husgahan.    Nahihirapan   ako   at
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mahihirapan  ka din t’yak na unawain  at intindihin  ito. 
 
Marco:              O  sige  ma,  ipaunawa   mo  sa  akin.   Dapat  kasi  noong  isang   gabi  pa  natin 

napagusapan  ito eh. 

Maxene:           Gising  ako noon. Minabuti kong h’wag munang  sabihin  sa iyo. Ang hirap kasing 

 
sabihin  sa iyo. Ang hirap  putulin  ng kasiyahan  at sigasig  mo sa pagpaplano  para 

sa anak natin  ng oras na iyon.  Para ngang  gusto  kong ilihim  na lamang  sa iyo. 

Gusto kong sarilinin  na lang. 

Marco:              Hindi ma. I have to know. Sabihin mo sa akin. 
 
[Biglang iiyak si Marc Andrei. Kakargahin ito ni Marco at ipaghehele.] 

 
Maxene:           Iyan, iyan ang nagpapahirap  sa akin pa. Mahal ko ang batang iyan at alam ko na 

sobrang napamahal  na rin s’ya sa iyo. Sa lahat ng efforts na ipinakita  mo kanina 

at sa lahat ng mga binabalak  mo para sa anak natin  ay napakahirap  na malama n 

mo ang mga bagay na nalaman  ko. 

[Tumigil ng pag-iyak si Marc Andrei. Natahimik din panandalian ang dalawa.] 

 
Marco:              Ma…tungkol ba ‘yan sa tawag sa iyo noong Miyerkules  ng umaga? 

[Tumango lamang si Maxene.] 

Marco:              Ano ba iyon  ma. Bakit hindi  mo kaagad sinabi  sa akin noon pa kung  ano man 

iyon. 

Maxene:           [Umiiyak at medyo malakas ang boses.] Litong- lito  ako noon pa. At papaano ko 

 
sasabihin sa iyo gayong napakabilis uminit ng ulo mo. Paano ko sasabihin na alam 

kong sobrang kang magagalit  at siguradong  mapapaaway ka kapag nalaman  mo. 

Marco:              [Yayakapin si Maxene.] Sorry ma. Sige na sabihin  mo na. Ano ba iyon? 

 
-- - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------



34  

Voice Over: 
 

Pinilit muna ako ni Maxene na mangakong magiging mahinahon at hindi gagawa ng ano 

mang hakbang bago n’ya sabihin ang mga bagay na dapat kong malaman. Nangako ako sa kanya. 

[Mamatay ang ilaw sa kwarto.] 

Halos gumuho ang mundo ko ng sabihin  sa ak in ni Maxene ang dahilan  kung bakit 

nagpasya s’yang isauli si Marc Andrei. Sinabi n’ya sa ak in ang lahat-lahat nang nalaman n’ya 

mula sa taong tumawag sa kanya nang umagang iyon ng Miyerkules. Totoo ang sinabi ng asawa 

ko, katulad n’ya’y nahirapan din akong unawain at int indihin ito. Hindi ko rin inakala na ganun 

ang nangyari. Sa totoo lang gusto kong pumatay ng tao sa pagkakataong iyon. Iyon ang dahilan 

kung bak it nga hindi masabi-sabi sa ak in ni Maxene ang mga bagay na iyon. Alam n’yang pabigla- 

bigla din ako ng desisyon minsan-minsan at kapag mainit ang ulo ko’y hindi maganda minsan ang 

ginagawa kong mga desisyon. Ngunit nakapangako ako sa kanya. 

Sinabi din ni Maxene na kahit ganun man ay gusto pa rin n’yang kuhanin si Marc Andrei. 

Iyon ang mas mabigat na dahilan kung bak it k inuha niya ulit ang bata noong Biyernes ng madaling 

araw…hindi lang dahil takot siyang tuluyan na nga akong umalis. 

At sumapit ang araw ng Linggo. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Mabubuhay ang ilaw . Makik itang nasa terrace sina aling Baby, aling Nida at Dolly. Nasa salas 

naman sina Marco, Maxene at si aling Susie na karga-karga si Marc Andrei. Kakatok si Aling 

Baby.] 

Aling Baby:      Tao po…Marco…Maxene… Promise mga tao po kami. 

[Bubuksan ni Marco ang pintuan.] 

Aling Nida:       Good morning  sir.
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[Walang reaksyon si Marco.] 
 
Aling Baby:      O Marco. Mukha yatang  seryoso ka. Smile  naman!!!  O halika  na, dito tayo sa 

terrace para presko. 

Dolly:                Good morning  po sir Marco. 

 
[Tinanguhan lamang ni Marco si Dolly.] 

 
Marco:              Mas maganda kung dito tayo sa loob. 

 
Aling Baby:      Ha, ay sige…sige.  Go… we will follow you. 

 
[Pumasok ang grupo sa salas. Medyo parang masosorpresa sina Aling Nida at Aling Baby nang 

mak ita doon si Aling Susie.] 

Aling Nida:       O bestfriend  nandito  ka pala. 

 
[Tatabihan ni aling Nida si aling Susie. Lalapitan naman ni aling Baby si Maxene at hahalikan ito 

sa pisngi bago umupo.] 

Aling Baby:      O teka. Mabuti pa si Susie may kape. It’s not fair.  [Tatawa.] Pakape naman kayo. 
 
Marco:              Naku. Naubusan kami ng kape’t asukal. 

 
Aling Baby:      Nagbibiro  ka nanaman  Marco. 

Maxene:           [Pauyam.] Eh sa naubos nga eh. 

Aling Baby:      Ah…okay…sorry! 

Aling Nida:       Anong ginagawa  mo dito Mare? 
 
Aling Sus ie :      Wala! Dumalaw  lang ako dito sa mag-asawa.  Nagprisinta  akong maging  yaya ni 

 
Marc Andrei sa araw na ito. 

Aling Baby:      Dumadalaw  o sumasagap? 

[Magtit inginan sina aling Baby at aling Nida.] 

Aling Sus ie :      Sasagap naman ng ano?
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Aling Baby:      Eh di ng sariwang hangin.  [Tatawa.] Mukhang napakaseryoso naman yata ng mga 

tao dito ngayon.  Ano ba meron? 

[Tatahimik ang lahat .] 
 
Marco:              [Medyo gigil magsalita.] S’yanga pala Dolly, magkaano nga babayaran ko sa ‘yo? 

Dolly:                [Hindi kaagad sasagot . Atubuling t it ingin sa lahat .] Walong…Walo ng libo po sir. 

[Dudukutin ni Marco sa bulsa ang pera, magbibilang at pagkatapos ay iaabot kay Dolly.] 

Marco:              O heto. 

 
Dolly:                [Kukunin  ang  pera.]  Salamat  po  sir.  Heto  na  nga  pala  ang  mga  papel  na 

pipirmahan  n’yo. Babalikan  ko na lang  kapag okay na. Ah ate Nida…ate 

Baby…mauuna  na po ako sa inyo. 

Maxene:           Hindi!  Hindi ka pwedeng umalis.  Hindi pa tayo tapos. 
 
Dolly:                Eh bakit po? 

 
Marco:              [Magbibilang ulit ng pera. Iaabot kay aling Nida.] Aling  Nida, heto naman ang 

para sa nanay ng anak namin.  Sabi mo nga noong Miyerkules  sa akin eh ka ilanga n 

nung babae ng pera para makapagbagong-buhay.  O heto. 

[Hindi k ik ibo si aling Nida. Nakayuko ito.] 

 
Marco:              O bakit ayaw mong kuhanin  aling  Nida. Di ba sabi mo na sa iyo ko ito iaabot at 

ipapa-LBC mo doon sa nanay. Ah. Siguro  kulang  pa. Dapat dagdagan ko pala ng 

pampa-LBC. [Dudukot sa bulsa. Magtataas na ng boses. ] O heto pa isang  libo. 

Bumawas  ka nang  pampamasahe  mo.  Pati na pang-meryenda  kasi nakakahiya 

naman sa iyo. Maaabala ka. 

Aling Baby:      Marco…ano ba ito? Ano ba nangyayar i? 

 
Marco:              [Galit . Mataas ang boses.] Tumigil  ka aling  Baby. Isa ka pa. [Babaling ulit kay
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aling Nida.] O Aling  Nida…ayan ang pera. [Ihahagis sa mukha ni aling Nida ang 

pera.] Ipadala mo sa babaeng iyon…at  sabihin  mong  ikumusta  ako sa putang- 

inang  lola ni Marc Andrei.  [Isa-isang duduruin sina Dolly, aling Baby at aling 

Nida.] PUTANG-INA NINYO. 

[Lalapitan ni Maxene si Marco at hihilahin palayo sa tat lo. Iuupo sa divan.] 

 
Aling Baby:      Aba Marco. Bakit nagmumura  ka? Ano bang kasalanan namin  sa iyo? 

 
Maxene:           Ibig  mong  sabihin  aling  Baby  eh hindi  mo  alam  kung  anong  kabalbalan  ang 

ginawa n’yo sa amin? 

Aling Sus ie :      Bistado na kayo. Sinabi ko na sa kanila ang lahat.  H’wag na kayong magmaang- 

 
maangan  pa. 

 
[Tit igan ng matalim nina aling Baby at aling Nida si aling Susie.] 

 
Aling Nida:       Traydor ka Susie. 

[Nangit i at iiling-iling si aling Susie.] 

Aling Sus ie :      Ayaw kong maging  kasangkapan ninoman para lokohin  ang ibang tao. Lalo na sa 

 
ganitong  mga bagay. Pasensyahan  tayo. 

 
Maxene:           Dolly!!!  Sino ba talaga ang nanay ni Marc Andrei? Magsabi ka na ng totoo. May 

sabit ka dito. Baka pati hanapbuhay  mo maperhuwisyo. 

Dolly:                Tsk…heto  na nga bang sinsasabi  ko eh. Sila na lang  po tanungin  n’yo. [Tuturo 

k ina aling  Baby at aling  Nida.] Hindi  ko naman  kasi akalain  na ganito  ang 

gagawin  nila  eh. 

Aling Nida:       Okay…okay. Patawarin n’yo ako Marco…Maxene. Apo ko si Marc Andrei. Anak 

siya ng bunso kong si Cecille. 

Maxene:           [Mataas ang boses.] Pinaglaruan n’yo kami. Mga letse kayo. Makarma sana kayo!
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Marco:              Grabe ka aling  Nida. Anong uri ng nanay ka? Anong  uri ng lola ka. Sarili mong 

apo ipamimigay  mo. Para ano? Para d’yan sa pera. 

Aling Nida:       Hindi dahil sa pera. Nagawa ko ito dahil pinipilit naming  magkabalikan si Cecille 

at ang asawa n’ya. Pero kung malalaman  nung lalaki na nabuntis  at nagkaanak  si 

Cecille  sa ibang lalaki habang hiwalay  sila eh malabo na silang  magkabalikan. 

Maxene:           At our expense.  Grabe kayo.  [Iiyak .] Nanahimik  kami.  Ano  ba ang kasalanan 

namin sa inyo  para ganituhin  ninyo  kami. 

Aling Baby:      Sorry!!! Sorry talaga. Ang sa akin lang eh gusto kong magkaroon na kayo ng anak. 
 

Alam kong sabik na sabik na kayong magka-baby. 

 
Marco:              Hindi sa paraang gusto ninyo.  Sinamanta la  ninyo  ang pagkasabik namin  sa anak 

para lokohin  kami ng ganito.  [Lalapit k ina aling Baby at aling Nida.] Alam mo 

ba ha aling Baby…aling  Nida…alam n’yo ba…muntik  na kaming magkahiwa la y 

mag-asawa dahil sa kagagawan ninyo.[Magtataas ng boses.] Muntik nang masira 

ang pamilya  ko dahil sa inyo. 

[Tatahimik ang lahat .] 

 
Aling Baby:      Ang tanging  gusto ko ay mabuo ang pamilya  mo Marco. 

 
Marco:              Aling   Baby…kahit  hindi  kami  magkaanak  ni  Maxene  eh  buo  kami.  Walang 

kulang  sa amin.  Salamat  sa Panginoon   kung  magkakaanak  kami,  kung  hindi 

maraming  dahilan  para magpasalamat  pa rin kami sa kanya. 

Maxene:           Hindi dahil sa wala kaming anak eh nagkaroon na kayo ng karapatan para lokohin 

n’yo kami. 

[Hahawawakan ni Maxene ang kamay ni Marco.] 

 
Aling Nida:       Alam kong magiging  mahirap  sa inyo  na patawarin kami.  Sabihin  ko na lang na
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ganito…pasensya  na kung kayo ang napili  kong lokohin  kasi alam ko na kung 

kayo ang kukuha sa apo ko eh alam kong mapapabuti ang kanyang kalagayan. 

Marco:              Sige na umalis  na kayo.  Iba na itong  nararamdaman  ko. Baka kung  ano pang 

magawa ko sa inyo. 

Dolly:                [Tatayo’t akmang lalapit  kay Marco.] Sir… 
 
Marco:              Huwag  na Dolly…please… just  go. At dalhin  mo na ang mga papeles na iyan. 

 
Hindi namin  kailangan  ‘yan. 

 
Aling Nida:       Mapatawad n’yo… 

 
[Tinalikuran nina Marco at Maxene si Aling Nida. Lumabas ang tat lo. Mamatay ang ilaw.] 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voice Over: 

[Magsisimula ang voice over 5 segundo matapos mamatay ang ilaw sa entablado.] 
 

Nang makaalis sila’y lumabas kaming mag-anak . Isinama namin sa pagsimba si Marc 

Andrei.  Kailangan naming pagisipan  kung ano ang pinaka-magandang dapat gawin para sa 

aming anak . Sa kung ano man ang desisyong gagawin namin sa araw na iyon ay k inailangan 

namin ng gabay ng Panginoon. Ipinamili namin ng mga gamit at damit ang bata kahit nga na 

hindi pa kami nakakatiyak sa kung ano ang mangyayari. 

Hindi pwedeng isauli namin si Marc Andrei k ina aling Nida. Kilala ko kung ano ang likaw 

nag bituka ng taong iyon. Siguradong ipamimigay lamang n’ya ang aming anak . Baka kung kani- 

kanino lang mapunta ang bata. Nakahanda ako kung gagawa si aling Nida ng legal na hakbang 

para kunin sa amin si Mak Andrei. 

Magiging mahirap din naman kay Marc Andrei na manatili sa amin sa dahilang naroon 

lamang  ang  kanyang mga  tunay na  kamag-anak . Kasama niyang  lalak i’t  magkakaisip ang
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kanyang mga pinsan at ibang mga anak ni Cecille. Hindi magiging k umportable sa kanya, ganun 

na rin sa amin. Tatlong bahay lang ang layo ng bahay nila sa amin. Sa araw na malalaman ni 

Marc Andrei ang mga pangyayaring iyon at nasa amin siya ay magiging napakasak it para sa 

kanya. 

Bago kami umuwi ng hapong iyon ay buo na ang naging desisyon namin ni Maxene. May 

mag-asawa kaming kaibigan na wala pa ding anak . Sa kanila namin ibinigay si Marc Andrei. 

[Mabubuhay ang ilaw.] 

Araw ng Martes ng dumating sa buhay namin ang aming anak . Hapon ng lunes siya ay 

sinundo ng kanyang mga bagong magulang.. 

[Mak ik ita   sa salas sina Maxene, Marco at ang mag-asawang bisita nila. Iniaabot ni Maxene sa 

babae si Marc Andrei. Magkasunurang hahalikan nina Maxene at Marco ang bata. Lalabas ng 

pintuan ang mga bisita. Mamatay ang ilaw.] 

Teka…hindi pa tapos. Hindi natapos ng araw ng Lunes ang pagiging magulang namin. 

Nagtuloy-tuloy iyon. Hindi bumalik si Marc Andrei.    Nang sumunod na araw ay meron nanamang 

anghel ni nahulog mula sa langit . Sinalo nanaman naming mag-asawa. Dinala  ng hipag ko, 

kapatid ni Maxene, ang isang  2-taong gulang  na  bata na ang  pangalan  ay Sean Matthew, 

pamangk in ng asawa niya.  Inihabilin  muna sa  amin dahil naging magulo ang sitwasyon ng 

kanyang mga magulang na humantong sa hiwalayan. Araw-araw na nasa amin si Sean mula 

noon…hanggan ngayon. Hindi naman siya inampon, basta inalagaan namin siya. Kilala niya 

pareho ang kanyang mga magulang ngunit aywan namin kung bakit mas pinili ng bata na doon 

sa aming manirahan. Grade IV na s’ya ngayon. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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