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KOREANOVELA 
(Dulang May Isang Yugto) 

ni Massuline Antonio D. Ligaya 

 

S Y N O P S I S 

 

 

 

 Ang mundo ay parang malaking entablado at ang mga tao ay parang mga artista. Araw-araw ay may 

kuwentong  nangyayari at tayo ang ang sumusulat nito. Tayo ang magpapasiya kung ang kuwento nating lilikhain 

ay drama o komedya – minsan trahedya. Tayo rin ang magpapasiya kung may ibang tauhan tayong pagagalawin 

sa ating kuwento  o kung gagawin natin itong simple o komplikado.  

Kanya-kanya tayo ng kuwento pero minsan may mga kuwentong sumasanga sa kuwento ng iba. Katulad 

ni Jack, bago pa man siya nagpunta ng Korea ay may sarili na siyang kuwento. Sina Joy at Arnold man ay may 

kanya-kanya ring kuwento. Ang kuwento ng dalawa’y magtagal nang nagsanga. At sa kuwento nila’y humalo pa 

ang kay Jack nang sila ay hindi inaasahang magkakila-kilala sa isang restaurant.   
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KOREANOVELA 
ni Massuline Antonio D. Ligaya 

 

MGA TAUHAN: 

 

 JACK     

 

 ARNOLD 

 

 JOY 

  

 WAITRESS 

 

 ROSE 

 

 KOREAN WOMAN 

 

 KOREAN MAN 

 

 A CUSTOMER 

 

TAGPUAN:  

 

 Sa isang restaurant sa South Korea. 
 

PANAHON: 

 

 Isang araw, buwan ng Marso sa kasalukuyang panahon. 

 

(Magkakailaw sa tanghalan. Makikita ang interior ng isang pribadong bahagi ng isang restaurant sa South Korea. 

Nakasabit sa pader (nakaharap sa audience) ang mga larawan ng mga pagkain na inihahain ng restaurant katabi 

ang isang malaking larawan ng Jeju Island. Makikitang nililinis ng waitress ang mga ginamit  ng mga papa-alis 

na customer. Nasa gitna ang mesa na kasya ang anim na katao. Walang upuan.) 

Waitress:  Kamsahamnida!  Tashi Oseyo.  Annyonghikaseyo.1 

 

Isa sa mga customers:  Ne! Kamsahamnida!2   
 

 

 

(Tuloy lang ng paglilinis ang waitress. Nilagyan ng mga bagong hugas na kutsara ang chopsticks ang lagayan. 

Maririnig mula sa labas ang mga usapan.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(VOICE OVER) 

Korean Man: Annyonghaseyo!3 

Korean Woman: Annyonghaseyo, Oso oseyo!4 

Jack: Hello! Ahh… Tsk! Ang hirap nito ah. Hindi ako marunong mag- Korean. Ahh…This! 

           Pork or beef? 

Kerean Woman: Cham, to wegukin-e, yeongoro malheyahe.5  

Korean Man: Fighting! Dang-sin-eun hal su isseoyo.6 

Kerean Woman: Igo soegogi.7 This is…ahh…gogi.8 Delicious! 

Jack: What? Pork or beef? 

Korean Woman: Ahh..delicious…delicious. Want? Eat? 

Jack: Bahala na nga! 

Joy: Hoy kuya Pinoy ka, obvious, hehe! 

Jack: Ay hello miss,  Haha! What a surprise! Akalain mo, makakatagpo ako ng kababayan dito. 

          Thank you Lord! Ako nga pala si Jack! Taga-Bulacan ako. 

Joy: Ako naman si Joy. Laguna ang probinsya ko. 

Arnold: Ehem, ehem! Hello! Anybody home? 

Joy: Ah, kasama ko nga pala, si Arnold. Ahh… kwan ko… 

Arnold: Pinsan! Mag-pinsan kami. 

Joy: Ah, oo. Pinsan ko. 

Jack: Oh, kakain din ba kayo? Pwede ko ba kayong sabayan? 

Arnold: Sige, sige, para makapagkwentuhan. O,  doon tayo maupo. 

Joy: H’wag dyan, pasok tayo doon o, para solo natin. 

Arnold: Okay, you’re the boss! 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Papasok ang tatlo kung saan naglilinis ang waitress.) 

Arnold: Annyonghaseyo.9 

Waitress: Annyonghaseyo!10 (Tatayo. Yuyuko.) Oso oseyo! Yogieso kekeutteyo.11 (Iaabot ang 

                  menu kay Joy). Jumun ta junbidwemyeon bulleojuseyo.12 (Ilalabas ng waitress ang 

                 mga gamit na kasangkapan.) 

Joy: Ne. Kamsahamnida.13 

(Habang hinuhubad nina Joy at Arnold and kanilang mga sapatos ay akmang pupunta na sana si  Jack sa mesa.  

Pipigilan s’ya ni Joy.) 

Arnold: Ooops! Teka kuya hubarin mo muna sapatos mo! 

Jack: Ay, oo nga pala. Sorry, I forgot. 

(Huhubarin ni Jack ang kanyang sapatos.) 

Joy: Baguhan ka nga talaga dito kuya. 

(Magsisiupo na ang tatlo sa sahig. Magkatabi sina Arnold at Joy kaharap si Jack.)  

Arnold: O heto Jack ang upuan mo, para ‘di sumakit puwit mo. (Iaabot kay Jack ang isang pipis na unan.) Heto 

pa isa, doblehin mo at baka maya-maya ang pigi mo’y manakit. 

Jack: Salamat! (Iikutan ni Jack ng tingin ang kanilang pwesto.) Wow! Dati sa Koreanobela sa TV 

             ko lang nakikita ang ganitong set-up ah. 

Joy: Excited much ka kuya! Hehe!  

 

Arnold: (In Batangueño accent.) Ay sus, ganyan ka din naman noong bagong dating ka dito  

               ah! Excited ka din. Bawat lugar nga na puntahan natin lagi mong sasabihin picture- 

              picture!  Hehe! 

Joy: He! Ay oo nga pala, may dala akong camera! (Ilalabas ang dalang camera at ilalapag sa  
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         mesa.) Picture-picture tayo mamaya.  

Arnold: (In Batangueño accent.) Kitam! Ay s’ya. Tayo’y magsi-order na at nagkakagulo na ang 

               mga alaga ko sa tiyan eh. 

Joy: Kuya, ang tawag nga pala sa gusto mong orderin kanina ay galbitang.14 Beef iyon. Nilagang 

         baka sa atin. 

Jack: I see! Thank you! So now I know.  

Joy: Inglisero ka kuya ah! (Babaling kay Arnold.) Ano gusto mong orderin? 

Arnold: Hhmm. Ah, samgyeopsal15 tayo. Na-try mo na ba ito Jack? 

Jack: Naku hindi pa. Second day ko palang kaya dito sa Korea. 

(Kinikiskis ni Jack ang mga kamay dahil sa lamig.) 

Arnold: Ha? Okay ah.  

Joy: Ganun ba kuya. Ayos! Ay siya sige, patitikimin ka namin ngayon ng Korean dishes. Treat 

         namin ito sa iyo. 

Jack: Huwag na Joy, nakakahiya naman sa inyo. 

Arnold: Naku Jack, wala ‘yan. Ganyan talaga si Joy kapag may nakikitang bagong Pinoy dito sa 

               Korea.   

(Patuloy ng pagkiskis ng kamay si Jack.) 

Joy: Hindi naman! O, mukhang nanginginig ka kuya. (Kikilatisin ang jacket na suot ni Jack.) 

         Naku,  manipis ang jacket mo. Isuot mo muna itong scarf ko oh. (Ibabalabal ni Joy ang scarf 

        sa leeg ni Jack.)  

Jack: Uy! Naku h’wag na. (Akmang tatanggalin nito ang scarf.)  

Joy: (Pipigilan si Jack.) Ayos lang ‘yan kuya. (May pipinduting buzzer sa gilid ng mesa.) 

         Pipindutin mo lang ito kuya kung gusto mong puntahan ka nila dito sa loob.  

(Papasok ang waitress.)  

Waitress: May I take your orders mam! 
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Arnold: Oww…English spokening Korean! 

Joy: (Tatampalin sa noo si Arnold.) My friend is just kidding. Jesonghamnida.16  (Babaling 

         kay Arnold.) Humaharot ka nanaman  Arnold ha. 

Jack: So, you can speak English. That’s good! 

Waitress: Just a little. I am a university student. I want to practice my English. Me, Korean can 

                  speak English. What about you? Hanguekoreul haljul arayo?17 

(Titingin si Jack kay Joy.) 

Joy: Tinatanong ka kuya kung marunong kang magsalita ng Korean. 

Jack: Ah!  No. I’m sorry. But, I will try to learn your language. 

Joy:  He just came to Korea two days ago. You can take our orders now!   Ahh, galbitang hana, 

         samgyeopsal sam in bun.18 

Arnold: Dagdagan mo kaya ng isang order ng tangsuyok19 at jajangmyeon.20 

Joy: Oo nga ano, para matikman ni kuya ang kaka-ibang pansit ng Korea, hehe. (Babaling sa  

         waitress.) Ah. Kirigo tangsuyuk hanaguyo, jajangmyeon hana juseyo.21 

Waitress: Galbitang…hana, tangsuyok…hana, jajangmyeon, hana, samgyeopsal, sam in bun…22 

Joy:  Ne.23 

Waitress: Ne. Jamshim man gidariseyo.24 

Jack: Kakaibang pansit? Na-curious naman ako doon. 

Arnold: (In Batangueño accent.) Hehe. Parang dinuguang pansit iyon. Ala’y Magugustuhan mo 

               ‘yon Jack. 

Jack: Joy, okay din ang English mo ah. Marunong ka pang mag-Korean. Daig mo ako. 

Arnold: Sir graduate kaya ng college si Joy,  HRM  tinapos n’yan.  

Joy: (Susundutin sa tagiliran si Arnold) Ikaw talaga, ‘di ka naman tinatanong eh. Si Arnold 

         man sir, BSIT ang natapos n’yan. 
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Jack: Aba, mga edukado pala kaharap ko ah. Arnold, taga-Batangas ka ano? 

Joy: Hindi kuya, hindi ka nagkakamali! 

Arnold: Ala eh, halatain naman kasi sa punto ko.  

Joy: Oo nga, pero kuya nawawala na minsan ang puntong Batangueno n’yan. Paminsan-minsan 

         na lang lumalabas. Kuya pustahan, hindi ka taal na taga-Bulacan ano? Medyo kasi minsan 

         naiiba ang punto mo. Parang naninigas ang dila mo, hehe. 

Arnold: May lahi ka bang Ilocano Jack? 

Jack: Ay wen manong! Apay? Makaawat  ka iti Ilocano? 

Arnold: Anone? Ambot sa imo! 

(Magtatawanan ang tatlo.) 

Joy: Nakaka-intindi ka daw ba ng Ilocano? 

Jack: Oh, Joy, you surprise me? Bakit marunong ka mag-Ilocano. 

Joy: Bassit laeng. Dati ko kasing BF sa college noon ay taga-Baguio.  

Arnold: Uy, naala-ala ang kanyang GI Joe. Hehe! 

Joy: He!  Magtigil ka nga. (Iirapan si Arnold.) 

Jack: Nanay ko kasi taga Cagayan. Ilocana. Tatay ko taga Quezon naman. 

Joy: Ah, kaya pala naman. Eh paano ka napunta sa Bulacan. 

Jack: Taga doon ang napangasawa ko. 

Arnold: Ano kuya? Mga asawa? Dami naman! 

Joy: Bugok! (Tatampalin sa balikat si Arnold.) Napangasawa, hindi mga asawa. Hindi lahat ng 

         lalaki eh katulad mo. 

(Papasok ang waitress may dalang tray na may lamang mga pagkain.) 

Waitress: Mashike deuseyo.25 

(Matapos mailapag sa lamesa ang mga laman ng tray ay lalabas ang waitress.) 

Jack: Oh, heto na ba mga order natin? Bakit wala iyong dinuguang pansit. 
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Arnold: Hindi pa ‘yan ang main dishes natin Jack. Side dishes pa lamang mga iyan. Tawag dyan 

               ay banchan26.  

Joy: Heto naman kuya ang mahiwagang kimchi.  

Jack: (Kukunin ang lagayan ng kimchi at pagmamasdan ito.) Ganito pala itsura ng kimchi. 

Arnold: Jack hindi tinitignan ‘yan, dapat kinakain. 

Jack: Okay. Okay. Pero grace before meals muna tayo ha. Teka, Katoliko ba kayo?  

Joy: Ako kuya born-again. 

Arnold: Ako? Ah…born against! Hehe. 

Jack: Ay s’ya kanya-kanyang silent prayers na lang tayo. 

(Sandaling matatahimik ang tatlo. Magsa-sign of the cross si Jack.) 

Arnold: Mukhang pwede ng mag-start. Game na! (Kukuha ng kimchi  gamit ang chopsticks.) 

Joy: Sige na kuya. FIGHTING! Start mo na. O heto chopsticks. (Iaabot kay Jack ang mga  

        chopsticks.) 

Jack: Ha? Chopsticks? Wala bang  kutsara? Sorry, hindi pa ako sanay gumamit nyan eh. 

Arnold: Hay naku kuya. Dapat mag-aral kang gumamit n’yan. 

Jack: (Kukunin ang ini-aabot na chopsticks ni Joy.) Sige, sige, I’ll try. Tamang-tama naman na 

           ito  unang tikim ko ng kimchi. Sabi ng kaybigan ko na mas masarap daw ang kimchi kapag 

           kinain gamit ang choptsticks. (Kukuha ng kimchi si Jack. Hirap sa paggamit ng chopstick.) 

          Oops, ano ba ‘yan nalaglag. 

Joy: Okay lang ‘yan kuya. Pasasaan ba’t matututo ka din. 

(Pupulutin ni Arnold ang nalaglag na kimchi.) 

Arnold: Wala pang five minutes, hehe! Try and try para ‘di ka magutom. Bawal dito kumain ng  

                walang chopsticks. Hehe. (Isusubo and kimchi na pinulot.) 

Jack: (Sa wakas ay maiipit ng gamit n’yang  chopsticks ang kimchi.) At long last nakagamit na 

           ako ng chopsticks plus makakatikim na rin ako ng kimchi. 



10 
 

Joy: Ay teka kuya h’wag mo muna isubo. Picture-picture muna. Wait! (Bubuksan ang dalang 

         camera.) O ready kuya…smile  naman dyan…masyadong seryoso ang kuya…mukhang   

         problemado. Halatang pinipilit lang mag-enjoy. 

Arnold: Nami-miss siguro ni kuya mga girlfriends n’ya sa ‘pinas. 

Joy: Magtigil ka nga Arnold. Si kuya mukhang matino, hindi kagaya mo. 

Arnold: Hala naman si Joy, nagjo-joke lang eh 

Joy: Oh tama na joke joke na yan…kuhanan mo na lang kami ni kuya.  (Iaabot ang camera kay 

         Arnold pagkatapos ay tatabi kay Jack.) 

Arnold: Ayun eh! Adik sa picture. O…Joy hinay sa dikit. Baka makiliti si kuya! 

Joy: He! Napipika na ako sa iyo Arnold.  

(Pagkatapos kuhanan eh babalik si Joy sa tabi ni Arnold.) 

Jack: Alam mo ba na ang kuha kong iyon ay magiging first pictures ko dito sa Korea? 

Joy: Wow! Dapat pala bigyan kita ng kopya nito. Mamaya, ibu-bluetooth ko sa iyo kuya. Kuya 

       kuhanan mo nga kami ni Arnold. 

(Iaabot ni Joy kay Jack ang camera.) 

Arnold: Ha, kaylangan pa ba n’yan? 

Joy: Aba eh kung ayaw mo eh ‘di h’wag. 

Arnold: Heto naman hindi na mabiro. O game na! (Hihilahing pilit palapit sa kanya si Joy at 

              pagkatapos ay aakbayan n’ya ito. Parang naasiwa si Joy. Mapapatingin kay Jack.  Gusto 

             sana nito tanggalin ang kamay ni Arnold sa kanyang balikat subalit mahigpit ang 

             pagkakaakbay ng huli.) 

Jack: Ang sweet n’yo namang mag-pinsan. (Kukuhanan ng ilang shots ang dalawa.) 

Arnold: Ganito talaga kami ni Jack. (Bibitaw sa pagkakaakbay kay Joy.) 

(Iaabot ni Jack kay Joy ang camera. Pagkatapos ay ipagpapatuloy ang pagkain ng kimchi.) 

Joy: Mukhang mahilig ka kuya sa maaanghang ah? 
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Jack: Nasabi mo pa, eh ‘di lalo na kung maanghang na ginataan pa. 

Arnold: Sya nga pala Jack, nagtatrabaho ka ba dito or tourist lang? 

Jack: Nagta-trabaho ako, natanggap ako sa isang university dito sa Gyeoungju. Magtuturo ako 

          starting Monday. 

Joy: Ay sorry sir, professor pala kayo dito.  

Jack: Naku, ikaw naman okay lang ‘yon. 

Joy: Sabi ko na ng aba eh. Kaya ka pala Inglisero. 

Arnold: (Tatayo, yuyuko at magsasalita.) Kyosunim!25 

Jack: Ano ‘yon? 

Joy: Sir, Korean word para sa professor ‘yon. 

Jack: Hala naman si Joy bigla naman naging pormal. Kuya na lang, h’wag na sir. 

Arnold: English ba itinuturo mo sir. (Muling uupo.) 

Jack: Pati ba naman ikaw Arnold. Na-aasiwa na tuloy ako ah, bigla kayong naging pormal. Yeah! 

           English ang ituturo ko. 

Joy: Hayaan mo na sir. S’yempre professor ka. Sanay tayo sa ‘pinas na kapag teacher eh sir o mam 

         ang tawag. 

Arnold: Alam mo sir dito sa Korea, mataas ang tingin sa mga professors sa university. Hindi lang 

               mataas ang katayuan nila sa lipunan kundi mataas din ang kanilang sweldo. (Kukuha ng  

               bancham at isusubo.) 

Jack: O sige na nga bahala na kayo. Sir o Jack okay lang. O kaya sir Jack. 

Arnold: Siguradong mataas ang sweldo ni sir. Pautang nga, hehe! 

Jack: Sakto lang naman. Sige ba, pagka-sweldo. 

Joy: Ang galing mo sir ah. Ang hirap mapasok na English teacher dito kung hindi ka native 

        speaker. 

Jack: Nakatsamba lang Joy. Eh kayo ano mga trabaho nyo dito. 
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Joy: Pareho kaming factory worker dito. Gulat ka sir ano, graduate kami ng four years pero sa 

        factory kami nagta-trabaho. Eh paano, sweldo ko sa ‘pinas ng isang buwan eh kaya kong 

        kitain dito sa isang linggo lang. 

Jack: That’s a sad reality! Matagal na ba kayo dito sa Korea? (Susubo ulit ng kimchi.) 

Arnold: Ako 5 years na, si Joy…ilang taon ka na nga dito? Tatlo? Tama? 

Joy: Tama! Tatlo na nga. 

(Papasok ang waitress at dadalhin ang main dishes.) 

Waitress: Sorry for waiting long.  

Joy: Kwenchanayo.28  

Waitress: Mashike deuseyo.29 

Joy: Tareun sonnin deul teurobaneunde I shiktang eumsikgeul kwenchanteyo.30 

Waitress: Oww! Kansahamnida.31 

Jack: Ang dami naman nito. Parang fiesta ah. 

(Bubuksan ng waitress ang ihawan.) 

Waitress: Tareun geo pilyohashimyeon beoteneul nulojuseyo. Mashike deuseyo.32 

(Aalis ang waitress.) 

Arnold: Kamsahamnida! 33 (Maglalagay sa ihawan ng karne.) Ako taga-ihaw, Joy ikaw taga-gupit  

               ha. 

Jack: Mukhang unique dining experience ito ah. Inihaw na baboy pala kung ganun ang 

          samgyeopsal, kaya lang maraming gulay na kasama. Ang daming gulay nito, puro hilaw ah. 

          Nasaan ang kanin? 

Joy: (Bubuksan ang lagayan ng kanin.) Heto sir. Kanin ang laman nito. 

Jack: (Bubuksan) Oo nga ano! Aba heto ba ang…ano nga iyon, jangjangmyong? 

Joy: Jajangmyeon po sir. 
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Jack: Hehe, pasensya na sa mali-mali kong Korean. Aba’y mukha ngang dinuguan ah. 

Joy: Ooopss. Picture picture ulit. (Ihahanda ang camera. Pagkatapos ay kukunan ang mga 

         pagkain.) Sir, pose ka nga d’yan, kunwari isusubo mo ‘yang dahon. Dali na sir. (Pagbibigyan 

        ni Jack ang kahilingan ni Joy.) Hay naku si sir ayaw ngumiti. Nami-miss ba pamilya, nami-      

        miss ba si misis. (Kinuhanan ng ilangs shots si Jack.) Sir kuhanan mo nga kami ulit ni Arnold 

        ng picture. Baka kasi ito na huling picture namin magkasama eh. (Iaabot kay Jack ang camera 

        tapos didikit kay Arnold.)  

Arnold: Heto kung ano-ano sinasabi. (Aakbayan si Joy.) 

(Kukuhanan muli ni Jack ang dalawa ng ilang shots. Pagkatapos ay kumalas si Joy sa pagkaka-akbay ni Arnold.) 

Joy: Malay mo lang ‘di ba. We never know what the future holds. 

(Titignan ni Arnold si Joy. Iiling-iling ito.) 

Arnold: Heto nanaman kami. 

Jack: Parang may nasusunog ah. Baka luto na ‘yan. 

(Bibilingin ni Arnold ang iniihaw na baboy.) 

Arnold: Oh heto luto na. Gupitin mo na Joy. (Gugupit-gupitin ni Joy ang mga naihaw ng karne). 

               Ganito sir ang pagkain ng samguipsal. Step 1, kumuha ka ng dahon. Step 2 kumuha ka 

               ng baboy, isawsaw mo dito o dito. Stpe 3,  pili ka ng gulay na gusto mong isama, pwede 

               din ito, bawang, o kaya heto o. Step 4, lagyan mo ng kanin kung gusto mo. Then i-roll 

               mo, ready to eat. First bite kay sir. Nganga sir! Hehe. (Akmang isusubo kay Jack.) 

Jack: Ay teka, h’wag na. Nakakahiya naman. 

Joy: H’wag ka na mahiya sir, ganyan dito sa Korea, nagsusubuan ang mga lalaki. Hindi ka 

         mapagkakamalang beki, hehe. Parte yan ng kultura dito. Hindi pwedeng tanggihan kapag 

         ganyan. 

Jack: Ganun ba? Hindi nga? 

Arnold: Sige na sir. Don’t be shy. Uyy, nganganga na si sir… 
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Anton: Okay. Okay. (Susubuan ni Arnold.) Umm...There goes samgyeopsal. Grilled pork belly 

              rolled in lettuce leaf stuffed with other vegetables and rice.    

Joy: Ito actually ang paborito kong pagkain dito sir. Kain lang ng kain. Higupin mo muna kaya 

         sabaw n’yang galbitang mo at baka lumamig. 

Arnold: Sir, pahingi ako sabaw ha. O Joy kain ka na. Ipag-roll mo din si sir para subuan mo. 

Joy: Ay oo ba. (Magro-roll ng samgyeopsal.) O sir nganga na ulit. Heto na ang subo ko sa iyo. 

(Susubuan si Jack. Matitigilan si Jack, mapapatingin kay Joy.) 

Arnold: Sir nganga na, h’wag ako ang tignan mo, hetong isusubo ko sa iyo ang tignan mo. Hehe! 

(Tatanggapin ni Jack ang subo ni Joy. Halatang medyo parang biglang naging lutang si Jack. Biglang tumahimik 

ang tatlo.) 

Arnold: Ooopss. May dumaang anghel, hehe. Bigla yata tayong tumahimik. 

Joy: Napansin ko nga. 

(Tahimik lang si Jack, hinawakan ang chopsticks at akmang kukuha ng kimchi.) 

Arnold: O sir okay ka lang ba? 

Jack: Ha…? Sorry! 

Arnold: Okay ka lang ba kako. 

Jack: Yeah, okay lang ako…Oh Joy kimchi naman isusubo ko sa iyo.  

(Tinanggap ni Joy ang subo. Medyo nangingilid ang luha sa parehong mata ni Jack. Pagkatapos ay sasandok 

siya ng jajamyong.) 

Arnold: Ala eh sir! Ano baga ang nangyari? Ayan napatonong-Batangas tuloy nanaman ako. 

Joy: Magtigil ka nga Arnold. 

(Napasandal sa pader si Jack at tumulo ang luha.) 

Arnold: Sorry po sir. (Susubo ng jajangmyeon.) 

Jack: No, no, no! Okay lang iyon. (Papahirin ang nangilid na luha.) Na-miss ko bigla ang wife 

           ko. Na-miss ko ang ‘pinas. (Mangingilid uli ang luha). Pasensya na kayo. Medyo iyakin 
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          ako. May pagka-sentimental akong tao. Aywan ko ba, ano ba ito. Nakaka-inis! 

Joy: Naku sir. Ganyan din ako noong bagong dating dito. Isang linggo yata akong iyak ng iyak. 

         Si Arnold man eh ganyan din. 

Arnold: Uy hindi ah. (Magsasalita ng may laman ang bibig.) 

Joy: Plastik! Umamin ka nga, ‘di ba after two weeks mo  dito eh nagpa-book ka ng flight pabalik 

        ng Pilipinas dahil na- homesick ka. Mabuti na lang napigilan ka ng mga kasamahan mo sa 

        factory noon. 

Arnold: Grabe, detalyado ah. Oo na. (Tatabi kay Jack at aakbayan ito.) Brod!  Brod muna 

               itatawag ko sa iyo sir ha. (Tatango si Jack.) Brod. Sige lang umiyak ka kung kaylangan. 

               Ako man ganyan din noon. Sobrang na-miss ko mga mahal ko sa buhay. (Medyo 

               gagaralgal ang boses.) Hala, hayan maiiyak din yata ako. 

Jack: Grabe, bigla kong hinahanap si misis at ang baby namin, hindi ako sanay na malayo sa 

           kanila, hindi ako sanay na hindi umuuwi sa sarili kong bahay. Very loving and caring ang 

            asawa ko. Alagang-alaga nya ako. Kapag nagugutom ako sa bahay eh sasabihin lang ng  

            misis ko. Pa, may niluto akong ganito, ganyan…kain ka. Pa, meryenda mo mamaya ay 

           nilagang saging…nilagang mani. Pero ngayon, heto kaylangan ko pang tumakbo sa 

           restaurant para makakain.  

Joy: Sir, naiintindihan ka namin. Ganyan talaga.    

Jack: Alam ko naman eh. Ginusto naming mag-asawa na mag-try akong magtrabaho sa abroad. 

           Alam ko mga pros and cons, alam  kong maho-homesick ako, imposibleng hindi. Kako 

           kakayanin ko. At heto nagsisimula na. Kakayanin ko ito. 

Joy: Iyon nga sir, wala tayong choice kundi kayanin.  

Arnold: Heto ang kapalit ng pinangarap nating mas mataas na sweldo. Hindi lang ang pagod ang 

            binabayaran sa atin kundi maging ang lungkot na mararamdaman natin. Joy paabot nga 

            ako nyan. (Ituturo ang baso n’ya.) Dito muna ako sa tabi ni sir. 
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Joy: Kain, kain. Sir tuloy natin kain ha. Enjoy tayo. Postpone muna lungkot. Mamaya na tayo 

         mag-iyakan. 

(Pagmamasdan ni Arnold si Joy na parang biglang tumamlay.) 

Arnold: Postpone muna lungkot eh, parang… 

Joy: Tumigil ka na Arnold. Okay lang ako. May naisip lang ako. 

Arnold: Sila nanaman? 

Joy: Bakit? Ikaw ba hindi mo sila na-iisip? 

(Titigan ng matalim ni Joy si Arnold.) 

Jack: Sinong sila? Parents mo ba Joy? 

Joy: Ah, hindi sir. Wala iyon. 

Jack: Sige sige, pasensya na Joy, Arnold. 

Arnold: Ayos lang sir brod! Heto tikman mo itong mushroom nilang parang palito ng posporo. 

               (Chopstick gagamiting pangsubo.) S’ya nga pala sir, umiinom ka ba? 

Jack: Kaunti lang, hindi ako sanay eh.  

Arnold: Ay sus, narinig ko na ang linyang yan ah. Sige sir, kahit isang  bote lang. Alalay lang. 

               Gusto ko lang ipatikim sa iyo ang pinaka-popular na alak dito sa Korea.  

Jack: Soju34?  

Arnold: Yessss sssirrr! Sojjuuu! Bakit mo alam? 

Jack: Sa mga Koreanobelang palabas sa atin. Napanood ko minsan. 

Arnold: Katumbas yan ng bilog sa atin. Kaya lang ang gin natin ay 40% alcohol content pero 

               itong soju, ano lang…ahh 19%  to 21 %. Parang Red Horse lang ang sipa, hehe. 

Joy: Hay naku Arnold, hayan ka nanaman ha. Baka iyang isang  bote mo ay madagdagan  ng 

         madagdagan ha. Eh sabi ni sir hindi s’ya sanay. (Pipindutin ang buzzer.) 

Arnold: Naniwala ka naman. Pero promise, isang bote nga lang. Ipapa-testing ko lang kay sir. 

               Malay mo soju lang katapat ng lungkot n’ya, hehe.  
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(Papasok ang waitress.) 

Joy: Soju han byeong juseyo. Kirigo saida han byeong juseyo.35 

Waitress: Ne! (Kukunin ang mga walang laman na lagayan ng banchan pagkatapos ay lalabas.) 

Arnold: Oo nga pala, cider, mabuti naisip mo. 

Jack: Ano naman cider alak din ba iyon? 

Joy: No sir! Softdrinks iyon, parang sprite. 

Jack: Akala ko beer. 

Arnold: Mekju36 ang tawag sa beer dito. Kapag pinagsama mo ang soju at mekju…tawag naman 

               ay somek.37 Lakas sumipa iyon sir. Hehe! Iyong traditional rice wine nila dito ang tawag  

               naman ay makkoli.38 

Joy: Hay naku Arnold, basta alak. 

(Papasok ang waitress. May dalang tray. Ilalapag sa mesa ang isang bote ng soju, cider at mga banchan.) 

Arnold: Parang may gusto akong idagdag sa pangalan mo Joy… 

Joy: Ano naman iyon? 

Arnold: Kill…Kill plus Joy equals killjoy…KJ for short. 

Joy: Hehehe…funny…very funnnnyyyy! 

Arnold: Napipikon, napipikon… 

Joy: (Pasigaw) Tumigil ka na nga. 

(Bigla matatahimik nanaman ang tatlo. Magsa-sign of peace si Arnold kay Joy.) 

Arnold: Sir! Sir! Nananahimik ka nanaman yata dyan. 

(Mangingiti si Jack) 

Jack: Okay lang ako, don’t worry about me. 

Arnold: Oh Joy, pwede ba ikaw ang magtagay sa amin. 

Joy: (Aabutin ang soju.) O sir, pagbigyan na natin ang kolokoy na ito (Tatagayan ang dalawang  

         pagkatapos ay magsasalin ng cider sa isang baso.) Heto sir ang chaser kung gusto mo. 
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Jack: (Iinumin ang tagay n’ya.) Ahh, matapang din pala ito. (Iinumin ang chaser, pagkatapos ay  

           mamumulutan.) 

Arnold: Ayun eh! Very good sir! Pasado ka na. Hindi kumpleto ang Korean experience kapag 

              walang soju. (Hahawakan ang bote ng soju.) Aywan ko ba kung bakit gustong-gusto ito 

              ng mga Koreano. At gustong-gusto ko rin. Hehe! 

Joy: Ang sabihin mo gustong-gusto yan ng mga lasenggong katulad mo. 

Arnold: Kumana nanaman ang killjoy. O, (Iaabot kay Joy ang soju at dadamputin n’ya ang 

               kanyang baso at iinumin ang laman.) 

 Jack: Talagang napaka-close n’yong dalawa. Daig n’yo pa magkasintahan. 

(Magkakatinginan ang dalawa at mangingiti pareho.) 

Arnold: Hello Boy Abunda. Ganito lang talaga kami sir. 

Jack: Magkasama ba kayo sa trabaho? 

Arnold: Dati sir. Last year eh lumipat ako. Expired na kasi kontrata ko sa unang factory na 

              pinasukan ko. 

Jack: Mabuti naman at may nahanap kang malilipatan. 

Joy: Sir artista po yan. 

(Mapapangiti si Arnold.) 

Jack: Ha? Artista? As in lumalabas ka sa pelikula dito! 

Joy: Hindi po sir. (Iinom ng cider.) 

Arnold: TNT ako sir. Dito ang tawag sa mga TNT ay artista. 

Jack: Ganun ba. Hindi ba delikado ang mag-TNT dito? 

Joy: Delikado kung sa delikado sir pero wala pong choice. 

Arnold: Sir, kapag umuwi ako sa atin eh gutom. Mahirap maghanap ng trabaho. Dito madali lang, 

              mas malaki pa sweldo. Alam mo ba sir ang kapatid ko ay principal sa isang public school, 

              ‘di hamak na mas malaki kinikita ko. 
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Jack: Eh paano ‘yan kapag nahuli ka? (Titikman ang tangsuyok.) 

Arnold: Naku sir, aywan ko ba pero parang alam naman nila na expired na visa ko. (Kukuha din 

               ng tangsuyok.) 

Joy: Sir, alam ng mga kumpanya kung artista ka. Pero ang totoo n’yan eh mas makakatipid sila sa 

         sweldo kapag TNT ang trabahador nila. 

Arnold: Pero kapag nalaman ng mga taga-gobyerno nila na tumatanggap sila ng mga trabahador 

                na expired ang visa at walang kontrata ay magmumulta sila ng malaki. 

Jack: Ano mangyayari kapag nahuli ka ng mga taga-immigration, deportation lang ba o 

           makukulong ka din? 

Joy: Habang hindi ka pa nadedeport ay nasa kulungan ka muna. 

Arnold: Tapos blacklisted ka kapag nagkataon. Baka hindi ka na ulit makakapag-trabaho dito. 

               Kaya nga pinag-iisipan kong umuwi na muna at mag-apply na lang ulit. 

Jack: Sa tingin ko iyan ang pinakamaganda mong dapat gawin. 

Joy: O heto, para sa akin ito. (Magsasalin ng soju sa baso nya.)  

Arnold: Uy gusto rin pala. 

Joy: Tangi, para madaling maubos nang tayo’y makalabas na dito. 

(Iinumin ni Joy ang isinaling soju. Magsasalin din sa mga baso nina Jack at Arnold. Tatahimik nanaman ang 

tatlo. Si Jack ay inilabas ang dalang cellphone.) 

Arnold: Sir, tawagan mo kaya si misis. 

Anton: Iyon nga ang problema eh. Gustuhin ko man eh hindi pwede. Sa magkahalong excitement 

             at pressure nang ako ay paalis sa ‘pinas eh na-misplace ko ang roaming sim card na binili 

             ko sa atin. Kaya heto, dalawang araw na hindi kami nagkakausap ni misis. Ito ang nakaka- 

             dagdag sa isipin ko. Alam kong worried na worried na ang asawa ko. Kahapon ko pa dapat 

             s’ya natawagan. 

Joy: Naku sir. Sobrang worried na nga iyon sa iyo. O heto gamitin mo itong phone ko. Tawagan   
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         mo na agad. 

Jack: Ay Joy, h’wag na. Nakakahiya naman, long distance iyon. Punta na lang ako mamaya sa 

           isang phone service provider para magkaroon ako ng line dito sa Korea. O kahit pre-paid 

           muna. 

Joy: Sir naman, mamaya pa iyon eh. Sige na, gamitin mo na ito para mawala na ang pag-aalala 

          n’yong pareho ng misis mo. (Sasalinan ng soju ang mga baso, iaabot kina Jack at Arnold 

         ang kanilang mga baso. At ang sa kanya naman ay iinumin.) 

Arnold: Tama si Joy sir. Heto mamili ka kung alin gusto mong gamitin, phone n’ya o sa akin. 

               Come on!  Sige ka sir, kapag tinanggihan mo ‘yan eh maglalasing si Joy tapos kakanta 

              ‘yan ng  non-stop. 

Joy: Sa ganyan ka magaling!  

Arnold: Joke lang, ikaw naman. Pinapatawa ko lang  si sir. (Babaling kay Jack.) Ah sir, patingin  

               nga ako nitong phone mo ha. (Dadamputin ang phone ni Jack.) 

Jack: Teka, teka! Bakit?  

Arnold: Basta sir! Ah, what’s the name of your wife sir? 

Joy: Naks, English iyon ah. Basta nakakatikim ka ng soju eh lumalabas ang English mo. 

Arnold: Of course! What do you think of me, thinking of you! Hehe! Sir, name of your wife 

              please. 

Jack: Her name is…Rose! 

Joy: Sir, ikaw si Jack? 

Arnold: Misis mo si Rose. 

Joy & Arnold: TITANIC! 

(Mangingiti si Jack.) 

Jack: Rosalinda… palayaw n’ya Rose. 

Arnold: Hanep ah. Rose. (Hahawakan ang kamay ni Joy.) Promise me you'll survive. That you 
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               won't give up, no matter what happens, no matter how hopeless. Promise me now, Rose, 

               and never let go of that promise. 

(Mangingiti si Jack.) 

Joy: (Bibitaw sa pagkakahawak ni Arnold.) Magtigil ka Leonardo de Kapre! 

Arnold: (Magboboses babae.) I’ll never let go. I’ll never let go, Jack! Ssssirrr! (Sa normal ng 

               boses.) Bakit walang Rose dito sa phone book mo. Meron dito uhmmm, Daisy, 

               Jasmine…Magnolia. Aba sir, mahilig ka pala sa bulaklak. 

(Mangingiti lang si Jack.) 

Joy: Puro ka biro Arnold. Akin na nga yan. (Titignan ang phone book sa cellphone ni Jack.) Ah  

         sir. Mama ba tawag mo sa misis mo? 

Jack: Yeah, mama ang naka-save na pangalan n’ya dyan.  

Joy: (Ida-dial ang number sa cellphone n’ya.) Ayan nagri-ring na. (Halos pabulong.) O heto na 

         sir, may nag-hello. (Iaabot ang phone kay Jack.) 

Jack: (Magkahalo ang pag aalala at kasabikan) Hello ma…hello ma! Ako ito…Oo, nandito na 

           ako sa Korea…Oo, okay lang ako…si baby kumusta…ipadinig mo nga boses ni 

           baby…tulog ba? Gisingin mo ma please…baby… I love you baby…Sorry ma…ang engot 

            engot ko kasi…  nawala iyong roaming simcard ko , hindi ko tuloy naayos iyong phone 

           ko para makatawag sa iyo…kaya hindi ako nakatawag…Ma…ma…tahan na…okay 

           na…pasensya na talaga…heto nga nakatawag ako dahil pinahiram lang ako ng mga nakilala 

           kong mga ‘pinoy dito ng phone. 

Arnold: Hello mam, kami po yon. Mga bagong kaybigan ni sir. 

Joy: He! Magtigil ka nga. 

Jack: Okay lang iyon Joy. Ma nandito kami sa restaurant kumakain…kasama ko sina Arnold at 

           Joy…nakilala ko sila dito…heto pinagamit nila ako ng phone para makatawag sa iyo…ang 

           babait nila ma. 
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Arnold: Ay nasabi mo pa sir, hehe. 

Joy: Naku sir, si Arnold nagkukunwari lang mabait. 

(Magrorolyo at susubo ng samgyeopsal sina Joy at Arnold.) 

Jack: Ma…hello…sorry na ma…tahan na…kahapon ko pa gustong-gustong makausap ka…hindi 

          mo lang alam kung gaano ko kayo ka-miss ni baby…sana talaga sinigurado kong ayos iyong    

         roaming sim ko…sinubukan kong maghanap ng computer shop dito para at least sa FB 

         man lang ay makapagmessage ako at sabihin sa iyo na ayaw ngang gumana  ang  roaming 

         ko…wala doon sa vicinity ng titinitirhan ko…Sana nga ngayon gusto ko mag-kausap tayo   

         sa Skype pero ayaw naman sumagap ng wi-fi itong laptop kong dala…ipapa-setup ko pa sa 

         technician namin sa university bukas. 

Joy: Ay sir…excuse ha…Hetong si Arnold magaling sa computer yan. Sabi ko nga kanina BSIT 

        natapos n’yan. Actually may sarili yang computer shop sa ‘pinas bago nagpunta dito sa Korea. 

        At sideline nya dito ang mag-service ng computer sa mga kakilala namin.  

Arnold: At your service sir. Dala mo ba laptop mo? 

Jack: Ay oo, (Bubuksan ang bag. Ilalabas ang laptop at iaabot kay Arnold) Hala ma, hetong mga 

          nakilala ko eh hulog yata ng langit sa akin.  

Joy: Ako sir sure ako na hulog ng langit. Aywan ko lang ang isa dyan.  

Arnold: Ako nanaman ang nakita. (Bubuksan ang laptop. Kinakalikot ito habang sila’y 

              naguusap.) 

Jack: Ma, mamaya Skype tayo pag-kauwi ko…yeah ma, basta keep your skype open…anytime 

          tatawag ako…tiyaga-tiyaga lang ma ha, medyo naga-adjust pa ako dito, second day ko pa   

          lang…ano ba ma…tahan na…iyak ka ng iyak hindi ko tuloy maintindihan sinasabi mo…Oo 

          ma, naayos ko na mga damit ko at iyong ibang gamit na dala ko…iyon nga inuna ko 

          kahapon, heto pagkakain mamimili ako ng mga makakain at ilang gamit sa bahay na 

         kaylangan ko…ma…ma…nawala…na-cut siguro. 
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Joy: Akin na sir, i-dial ko ulit. 

Jack: Okay na Joy, mamaya na lang. Maraming-maraming salamat. 

Joy: Sure ka ba sir? Uy, nangingiti na ang aming professor. Nakausap na nya misis n’ya. Subo ka 

         muna sir. 

(Kakain si Jack ng samgyeopsal.) 

Arnold: Sir, mamaya kapag naayos ko ito. Tawagan natin sa Skype si mam. Para maging masaya 

              ka na ng tuluyan. Aba’y ngayon ka lang nangingiti ah. Dapat makausap mo ulit si misis 

              para mas maging okay ka pa. 

Jack: Salamat, maraming salamat sa inyo.  

Joy: Sir, nakakaingit naman misis mo at anak mo. 

Jack: Ha? Bakit naman? 

Joy: Kitang-kita pagmamahal mo sa kanila. Grabe sir. Ilan pa bang lalaki ang katulad mo kung 

         magmahal.  

Arnold: Ilang na lang kami nina sir. 

Joy: Paki-ulit nga Arnold! Ano sabi mo? 

Arnold: (Ilalapag muna sa sahig ang inaayos na laptop) Kako, ilang na lang ang katulad namin 

               ni sir, faithful. 

Joy: He! Baliw ka Arnold, baliw ka talaga. 

Jack: Joy, Arnold. Tao din lang ako. 

(Mananahimik sina Joy at Arnold. Mapapayuko si Jack. Babasagin ni Arnold ang katahimikan.) 

Arnold: Go ahead sir! 

Jack: Yeah, there was a time na… 

Arnold: …na ano sir? Na sumakabilang-bahay ka? 

Jack: Not exactly that.  

Arnold: Fling? 
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Jack: Sort of. Pero hindi ko kaylan man naisip na iwan si Rose. Mahal na mahal ko misis ko, kaya 

           ko nga pinakasalan eh. (Titingin kay Joy.) Alam ko Joy, sasabihin mo na kung mahal ko si 

           Rose I should have not done what I did. It happened. It was wrong. Inayos ko. At salamat 

           naman na hindi n’ya ako iniwan. Hindi s’ya bumitaw. 

Arnold: Rose…Rose…don’t ever let go! 

(Hahawakan ni Arnold sa kamay ni Joy. Bibitaw si Joy.) 

Jack: She never did. Pasalamat ako mahal na mahal n’ya ako. Pasalamat ako at matinong babae 

          si Rose. 

Joy: Matinong babae! 

Jack: Matinong-matino Joy.  

Arnold: (Magbo-boses babae si Arnold, hahawakan ulit sa kamay si Joy.)  I’ll never let go…I 

               promise! 

Joy: Ano ba Arnold! (Magtataas ng boses, matatabig ang bote ng soju, matatapunan si Arnold.)  

         Lahat dinadaan mo sa biro. (Tatayo at lalabas.) Excuse me sir ha. Mag-CR lang ako.  

(Magkakatinginan sina Jack at Arnold.) 

Jack: O tagayan mo nga ako Arnold. 

Arnold: (Tatagayan si Jack habang pailing-iling.) Pasensya na sir ha napikon ko si Joy. (Ipagpapatuloy ang 

pagaayos ng laptop ni Jack.) 

Jack: Ayos lang Arnold. No worries! 

Arnold: Sir, hindi ko pinsan si Joy. GF ko s’ya. 

Jack: I know. Halata naman eh. 

Arnold: Alam ko naman hindi namin maikakaila sa ’yo. 

Jack: Kanina pa sa labas napansin ko na. 

Arnold: Two years na kami bukas. Pero lately madalas kaming nag-aaway. Ano kasi… 

(Bumalik si Joy, may dalang tatlong bote ng soju.) 
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Joy: O sige lang Arnold i-tsimis mo na ang lahat-lahat ha. (Mawawalang ng kibo sina Jack at 

        Arnold.)  Sir, pagbigyan n’yo ako. (Medyo padabog na ilalapag ang mga dalang bote sa 

        lamesa.) Ubusin natin ito bago lumubog itong sinasakyan nating Titanic. Ubusin natin ito 

       dahil mamaya maghiwa-hiwalay na tayo, kanya-kanya na tayo ng lakad. 

Arnold: Joy! (Akmang hahawakan sa balikat si Joy.) 

Joy: He! (Tatabigin ang kamay ni Arnold.) Umayos ka!  (Pipindutin ang buzzer.) 

Arnold: Sorry Joy! 

(Papasok ang waitress.) 

Joy: Samgyeopsal to juseyo. Kimchido to juseyo.37 

Waitress: Ne! (Kukunin ang mga lagayan ng kimchi pagkatapos ay lalabas.) 

Joy: Lagi bang ganyan ang nangyayari sir. Ang mga married men, magkaroon man ng extra- 

         marital affairs ay babalikan at babalikan pa rin nila ang asawa nila. 

Jack: Pwede ko sigurong sabihin na 5 out of 10 o baka higit pa ng mga kumakaliwang lalaki ang 

           babalik at babalik sa kanilang asawa. Maraming dahilan, maaring dahil sa mga anak nila, o 

          nagti-trip lang ang lalaki, kumbaga gusto lang maglibang, gusto lang magpalipas ng init ng   

          katawan. Pero kaylangang n’yang umuwi sa kanyang asawa. (Titignan ni Joy si Arnold. 

          Tumingin din si Arnold pero biglang yuyuko at ipagpapatuloy ang pagaayos sa laptop ni 

          Jack.) Iba kasi kapag nasa sarili mo ikaw na pamamahay, kasama mo mga asawa at mga 

           anak. 

(Papasok ang waitress.) 

Waitress: Chuga jumuneul yogi iseoyo. Tareun geo pilyohangeo opseuseyo?38 

Arnold: Tareun geo pilyohamyeon alyojulkeyo.39 

Waitress: Ne. Algesuemnida.42 

(Lalabas ang waitress.) 
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Joy: Kamsahamnida. 

Waitress:  Ne. Kamsahamnida. 

Jack: There are times na bigla na lang na iiwanan ng lalaki ang karelasyon n’ya after realizing na 

           mali ang ginagawa n’ya. Minsan naman na ang babae ang kusang kumakalas sa ganoong 

           sitwasyon. Malinaw naman na laging dehado ang babae kapag kumakabit s’ya sa may 

           asawa. Hindi magiging normal ang buhay n’ya at kapag nabisto pa sila ay t’yak iskandalo 

          ang aabutin ng babae. Sabi nila likas daw na masama ang tao. Nakalimutan nilang likas din 

          ang kabutihan sa atin. Pagkasama-sama man ng isang tao ay imposibleng wala kahit katiting 

           na kabutihan sa kanya. At tingin ko mas madalas na nangingibabaw ang kabutihan sa tao… 

          Teka…teka…Parang sumeseryoso yata usapan natin. (Mapapansin ang pananamlay ni 

          Joy.) Joy okay ka lang ba? 

Joy: (Pilit na ngingiti.) Ayo lang sir. Oh sir…(Bubuksan ang bote ng soju.) kaya mo pa ba isang 

          shot? 

Arnold: Joy, tama na yan. 

Joy: (Sasalinan ng soju ang kanyang baso). Magtigil ka Arnold. Sinimulan mo tatapusin ko. 

         (Iinumin ang isinalin  na soju.) 

Arnold: (Iiling-iling, ibabaling ang atensyon sa laptop na inaayos.) O sir, ayos na pala ito  

              oh…nakakasagap na ng wi-fi. Testingin natin. Ooopsss, scanning, scanning! Ayun may 

             nasagap, siguro dito sa restaurant ito. Naku, humahanap ng password. 

(Pipindutin ni Joy ang buzzer. Sisilip  ang waitress.) 

Joy: Huksi wai pai sayong halsu iseoyo? Wai pai amho reul alyojuseyo.43 

Jack: Thank you Arnold. Makaka-communicate na ako regularly sa pamilya ko. 

(Papasok ang waitress at may iaabot na papel kay Joy. Iaabot ni Joy ang papel kay Arnold.) 

Joy: Agashi, kamsahamnida.44 

(Tatango lang ang waitress, habang papalabas.) 
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Arnold: Heto na sir, 2-0-s-i-t-u-1-3…enter! Booommm! Pasok na sir. Ganito sir gawin mo ha.  

               (Lalapit kay Arnold si Jack.) I-click mo icon na ito tapos heto o ilalabas ng computer ang 

               mga available na wi-fi connections. O hayan katulad nito oh. Gets mo ba sir?  Ngayon 

               kaylangang makuha mo ang password ng w-fi doon sa inyo para makagamit ka. May 

               naka-install ka bang Skype dito? 

Jack: Meron. Teka testingin ko nga. (Io-open ang Skype.) 

(Tatabihan ni Arnold si Joy. Hahawakan sa kamay si Joy. Iiwas ni Joy ang kamay nito.) 

Arnold: (Kukunin ang mas malaking baso, pupunuin ng soju. Sasalinan din ang baso ni Jack at 

               akmang sasalinan din sana ang  baso ni Joy. Iiwas ni Joy ang baso n’ya) Bakit ba Joy? 

Joy: Kaya kong salinan baso ko. Akin na nga ‘yan! (Sasalinan ang kanyang baso.)  

Jack: Yes, naka-konek ako sa Skype. 

Arnold: Toast para kay sir. (Itataas nila ang kanilang mga baso.) Para sa bago naming kaybigan 

               ni Joy…Sir Jack! Cheers! 

Jack: Salamat. Salamat ng marami sa inyo.  

(Iinumin ng tatlo ang mga tagay nilang soju. Maririnig ang tunog ng tawag sa Skype.) 

Arnold: Sir may tumatawag oh. 

Jack: Oo nga. Teka! (Titignan kung sino ang tumatawag.) Misis ko pala. Guys, okay lang ba? 

           Sagutin ko ha! 

Arnold: Oo naman sir, no problem.  

Joy: Tamang-tama sir, gusto kong makita ang napakaswerte mong asawa. 

Jack: (Ia-accept ang call.) Hi ma! Ma! Nakikita mo ba ako, naririnig mo ako? 

Rose: (Voice over) Pa…(Iiyak, garalgal ang boses.) Pa, miss na miss kita. Pasensya ka na sana 

           ma-drama  ako ngayon.  

Jack: Miss na miss din kita ma. Pero napag-usapan na natin ito ha. Kayanin natin. Para sa ating 

           pamilya itong ginagawa ko.  
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Rose: (Voice over) Oo pa. Alam ko iyon. Pero hindi mo maiaalis sa akin na malungkot dahil wala 

           ka dito sa tabi ko. At saka nakakainis ka kasi eh, masyado mo akong pinakaba. (Maiiyak 

            ulit.) Akala ko kung napaano ka na. Hindi mo sinigurado maayos ang roaming mong sim 

            card.  

Jack: Sorry na ma ha. Nasaan si baby? 

Rose: (Voice over) Nasa taas, natutulog. I love you pa! 

Jack: I love you too ma!  

Rose: Parang namumula ka yata? Umiinom ba kayo? 

Jack: Kaunti lang ma. Pinatikman lang nila ako ng soju, iyong sikat na alak dito. Ay heto nga 

          pala ma ang mga bago kong kaybigan dito. Heto si Arnold, syan naman ay si Joy. 

Joy: Patingin nga sir si misis. (Uupo sa tabi ni Jack sina Rose at Arnold). Wow, bongga ka sir ha, 

         ang ganda ng misis mo. 

Rose: (Voice over) Ay hindi naman po. 

Arnold: Sir, tinik mo ha. Galing mo pumili. 

Jack: S’ya kamo ang magaling pumili. Hehe 

Arnold: ‘Di ikaw na sir. Ikaw na.  

Rose: (Voice over) Ano kamo pa? 

Jack: Wala, sabi ko maganda ka nga. O ma, nasa restaurant lang kasi kami, pagkakain namin ay 

           uuwi na ako. Ayos na laptop ko. Tawagan kita kaagad mamaya ha. 

Rose: (Voice over) Okay pa, Promise ‘yan ha. Tawagan mo agad ako mamaya. Hindi ko na muna 

            io-off itong laptop. 

Jack: Pakisabi na lang sa nanay at tatay na maayos akong nakarating dito ha. 

Rose: (Voice over) Sige ite-text ko sila mamaya. Pa, mag-iingat ka d’yan, h’wag ka pagutom. Sorry 

            na hindi ko magagampanan ngayon ang tungkulin ko bilang asawa. Pasensya ka na pa. 

            Lagi kita ipagdadasal. (Tumatango-tango si Jack.) Ah, Joy…Arnold…salamat sa inyo ha. 
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            Salamat sa pag-aalalay sa asawa ko. 

Joy: You’re welcome mam Rose. Sana magkita tayo in the future. 

Rose: (Voice over) Sana nga. O paano…Pa, cut ko na call ha. Mamaya na lang. 

Jack: Bye ma. Ingat ka! I-kiss mo ako kay baby mamaya ha. (Maka-cut na ang Skype connection 

           nina Jack at Rose.) Ayan tapos na. Joy,  Arnold…maraming-maraming salamat. 

           Nakakahinga na ako ng maluwag. Tara kain-kain pa tayo, dami pa nito oh. 

Arnold: Sige sir kain lang. Shot ka ba ulit sir?  

Jack: Sige lagyan mo. Last na ‘yan ha. 

Joy: (Bubuksan ang isa pang bote ng soju. Sasalinan ang kanyang sariling baso. Iiling-iling si 

         Arnold habang pinagmamasdan s’yang umiinom.) Ang swerte naman nag asawa mo sir.  

        Ako kaya? May swerte  kayang darating pa sa akin pagdating sa relasyon? 

Jack: Oo naman, mukha naman okay si Arnold ah. 

Joy: Ano sir? Okay si Arnold? Hahaha. Kung alam mo lang sir, kung alam mo lang. 

Arnold: Ako Joy ay napipikon na sa iyo. Kanina ka pa. 

Joy: Oh ‘di mapikon ka. 

Arnold: (Padabog na tatayo.)Ano ba gusto mong mangyari. 

Jack: Oops! Oops! Teka muna. Relaks lang kayo. 

Arnold: Pasensya na sir. Labas muna ako. Hindi ako sure kung babalik pa ako. 

Joy: Sige umalis ka, at h’wag ka na ngang babalik. Punyeta ka! 

(Titignan ni Arnold si Joy ng masama. Lalabas ito.) 

Jack: Hoy teka. Magusap kayo ng maayos. 

Joy: Hayaan mo s’ya sir. (Magsasalin nanaman ng soju sa kanyang baso. Akmang iinumin pero 

        pipigilan s’ya ni Jack.) 

Jack: Tama na muna ‘yan Joy. Ano ba problema, kanina naman eh masaya kayo. 

Joy: Hindi ako masaya sir. Hindi ako kahit kaylan naging masaya. 
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Jack: Ha, bakit Joy. Ano ba ang problema. 

Joy: Simple lang sir. Si Arnold ay may asawa’t mga anak sa ‘pinas. Sa madaling salita sir eh kabit 

         n’ya ako. Oh ‘di ba sir simpleng-simple lang ang problema. 

(Napayuko si Jack at napabuntong hininga. Pagkatatapos ay humawak sa balikat ni Joy.) 

Jack: Joy, I am sorry. I didn’t know. Sana hindi kita na-offend kanina sa mga sinabi ko. 

Joy: No sir. Okay lang iyon. (Dadamputin ang basong may lamang soju.) Pwede ko na bang 

        inumin ito sir.   

Jack: Sige, sige lang Joy. 

Joy: (Iinumin ang laman ng baso. Magsasalin pa ulit.) Ikaw sir? Gusto mo pa ba? 

Jack: Okay, just one more! 

Joy: (Sasalinan ang baso ni Jack.) O sir ah pangalawang just one more mo na ‘yan. 

Jack: Nakakahiya kasi sa ‘yo. 

(Natawa si Joy.) 

Joy: Cheers sir! (Itinaas ni Joy ang baso.) 

Jack: (Itinaas din ni Jack ang hawak na baso.) Cheers!!!  

(Sabay nilang iinumin ang tagay nila.) 

Joy: Kabit n’ya ako. Kabit ko din s’ya. 

Jack: Ano? Lasing ka na Joy. 

Joy: Hindi sir, ayos lang ako. Totoo iyon, kabit n’ya ako. Kabit ko din s’ya. Kabitan kami. 

Jack: Ha, paki-explain. Lasing na yata ako. Ayaw ng gumana ng IQ ko. 

Joy: Sir, may asawa rin ako sa ‘pinas. May anak din kami. 

Jack: Ha? Teka… teka. Joke ba ‘yan Joy. 

Joy: Sa palagay mo ba sir nagbibiruan tayo. Sa palagay mo ba sir nagbibiro ako. Hindi ako  

         matinong babae. Hindi ako katulad ni Rose. At wala akong Jack na katulad mo. 

(Pilit pinipigil ni Joy ang pag-iiyak, nangingilid na ang luha n’ya.) 
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Jack: Joy sorry! I didn’t mean to offend you kanina.  

Joy: Wala kang kasalanan sir. Ayos lang iyon. At saka totoo naman eh, hindi ako matinong babae. 

        Malandi ako. Makati.  

(Tuluyan ng umiyak si Joy. Papasok si Arnold. Tatabi kay Joy.  

Joy: O, ‘di ba umalis ka nang unggoy ka? 

Arnold: Joy, please kumalma ka. 

(Hahawakan ni Arnold sa balikat si Joy. Tatabigin s’ya nito.) 

Joy: H’wag mo akong hawakan. Leave me alone! Leave me alone! (Patuloy ang pag-iyak nito.)   

        Malandi ako…Punyeta ka Arnold! Punyeta kkkkaaaa! Umalis ka dito! Aliiisss! 

       (Ipagtutulakan si Arnold. Sisilip ang waitress!) 

Jack: Sorry! We’re okay here, don’t worry. (Sesenyasan ni Jack ang waitress.) Arnold, labas ka  

            muna. Sige na, mamaya na lang kayo mag-usap. 

Arnold: Sige po sir. Joy alis na ako, baka dumiretso na ako sa apartment ko.  

Joy: Wala akong pakialam. Kahit sa impyerno ka pa pumunta. 

(Lalabas na iiling-iling si Arnold.) 

Jack: Ano na mangyayari sa inyo n’yan. 

Joy: Bahala na sir. Actually one week na kaming ganito, laging nag-aaway. Gusto ko na kasing 

        kumalas. Eh ayaw naman n’ya. Nangako s’ya na hihiwalayan daw n’ya ang kanyang asawa. Pero kapag  

       naririnig ko naman silang nag-uusap eh napaka-sweet nila. Ang sabi n’ya butangera daw 

       ang kanyang misis pero halos araw-araw naman n’yang tinatawagan. Hindi ko na kaya. 

       Masyado na rin akong dinuduro ng aking konsensya. Naaawa na rin ako sa aking asawa. Wala 

       s’yang kaalam-alam na ganito ang ginagawa ko ko dito. 

Jack: Joy, I don’t need to say anything, kasi alam ko na alam mo kung ano ang dapat mong gawin. 

          Hindi din kita huhusgahan. 

Joy: Salamat sir. Alam kong okay si Arnold at ang misis nya. Kaylangan lang ako ni Arnold bilang 
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         parausan. Naggagamitan lang naman kami. Kaylangan ko din s’ya. Hindi dahil sa pera. 

         Sapat-sapat ang kinikita ko.  Hindi din naman ako pineperahan ni Arnold. Pinasok ko ang 

         relasyong ito dahil parang hindi ko kayang mag-isa, kaylangan ko ng kasama, gusto ko may 

         katabi pagtulog ko sa gabi. Nakakabato ang mag-isa dito, sobrang nakaka-homesick.  

Jack: Joy, naiintindihan kita. Pero alam kong alam mo na mali ang ginagawa n’yo. Ramdam ko 

          na gusto mong itama ang lahat-lahat. Sana ipagpatuloy mo ‘yan. 

Joy: Mararanasan mo rin sir ang ma-home sick. Katulad kanina. Sana kayanin mo. 

Jack: Ang naramdaman ko kanina ay dala ng paga-alala dahil sa hindi ko makontak ang misis ko. 

          Yeah maaring homesick na rin pero  kapag naulit ay maraming pwedeng mapaglibangan 

          Joy. And with Skype, naku sure ako kapag wala akong trabaho ay maghapon at magdamag 

           lang kaming mag-usuap ni misis at ng baby namin. Ang maganda Joy ay talagang 

           home buddy ako. I can stay at home the whole day and just watch my favorite movies ay 

          maligayang-maligaya na ako. Naku, lalo na kung may basketball o boxing eh mas masaya.  

          Wala akong hilig sa lakwatsa. I’d rather read or write. 

Joy: Pareho kayo ng mister ko sir. Mahilig sa pelikula at sports. Sir, thank you for listening ha, 

          pasensya ka na sa outburst ko kanina. At least nakapanood ka ng live na Koreanobela. 

Jack: Naku wala iyon. Sanay ako sa mga ganyan. Sanay ako sa iba’t-ibang drama ng buhay. 

Joy: For a long time now na iniisip kong bumalik na lang ng Pilipinas. Sir, gagawa na ako ng 

         desisyon. Magre-resign na ako next week sa trabaho at babalik na ako sa atin, sa piling ng 

         asawa ko’t anak. Iyon din ang gusto ng asawa ko, nakapag-ipon s’ya ng malaki at sinabi 

         n’yang umuwi na ako at magnenegosyo na lang kami. Ibinabangko niya ang mga padala ko. Hindi naman   

         daw n’ya ginagawala iyong pera dahil may sarili siyang hanapbuhay. 

Jack: Kung sa palagay mo Joy na ‘yan ang pinakamabuting gawin eh gawin mo.  

Joy: Ngayon pa lang ako gagawa ng isang matinong desisyon sir. Mula pa noon na puro ako  

         sablay.  
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Jack: AMMMEENNNN! Thank you Lord! Eh paano si Arnold? 

Joy: Alam ko sir maiintindihan n’ya ang gagawin kong ito. Ay, teka nasaan ba ang kolokoy na 

        ‘yun. Matawagan nga. (Ida-dial ang number ni Arnold.) Ayan, nagri-ring…aba, ayaw 

         sagutin. Nagtampo yata… 

(Susubukan ulit ni Joy na tawagan si Arnold. Hindi pa rin sasagot. Magri-ring lang. Papasok si Arnold ng hindi 

mamamalayan ni Joy. Yayakapin s’ya nito mula sa likuran.) 

Arnold: Joy, I’m sorry.  

(Haharap si Joy habang nakayakap pa rin si Arnold.)  

Joy: May sasabihin ako Arnold.  

Arnold: H’wag na Joy, narinig ko lahat ng pinag-usapan n’yo ni sir. Nasa kabila lang ako. 

Joy: Ha? Arnold… 

(Bibitaw sa pagakakayakap si Arnold.) 

Arnold: Nauunawaan ko Joy. Panahon na para itama natin ang lahat-lahat. Alam naman natin  

              pareho na hindi natin pwedeng iwanan ang mga pamilya natin. Patawarin mo sana ako sa 

               lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko sa iyo. 

Joy: Salamat Arnold. Pareho tayong may mga pagkakamali’t pagkukulang. Pareho tayong 

         may kasalanan. 

Jack: Joy…Arnold…This is God’s will. Salamat at sa maganda matatapos ang lahat. 

Arnold: Sir, uuwi na din ako ng ‘pinas. Baka rin kasi mahuli din ako dito, ayaw kong ma-black 

                listed, gusto ko bumalik dito para makapagtrabaho. 

Joy: Hayaan mo Arnold, ang alam ko para mapayagan akong mag-resign ay kaylangan may 

        mahanap akong pwedeng pumalit. Irerekomenda kita. Madali na iyon dahil doon ka na dati 

        eh. Ang maganda pa eh sila na rin ang mag-aayos ng mga papel mo para mas mabilis. Ganun 

        ang ginawa doon sa mga artista na ginawan ulilt ng kontrata. 

Jack: Wow, that’s great. Wika nga ni Shakespeare. “All’s well that ends well.” O heto, huling 
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           tagay natin bago tayo umalis. (Magsasalin ng soju sa mga baso.) Cheers! 

Arnold: Para saan ang cheers na ito sir? 

Jack: Para sa kabutihang likas sa tao. 

Jack, Arnold at Joy: CHEERS! 

Jack: Paano, I have to go now. Gusto ko na kasing makausap wifey ko. 

Arnold: Okay, sabay-sabay tayo palabas sir. 

Jack: Heto nga pala calling card ko. Wala pa nga lang phone number dito sa Korea. (Iaabot kina 

            Joy at Arnold ang tig-isang calling card.) Pakisulat naman dito sa isa mga numbers n’yo. 

(Aabutin nina Joy at Arnold ang mga calling card na ibinibigay ni Jack.) 

Arnold: Sure sir. Tawagan mo kami kapag nakakuha ka ng line ha. 

(Ibabalik ni Arnold kay Jack ang sinulatang calling card. Pipindutin ni Joy ang buzzer. Sisilip ang waitress.) 

Joy: Eolma e yo?45 

Waitress: Jamshimanyo.46 

Joy: Tara na, puntahan na lang natin sa cashier. 

(Lalabas na ang tatlo. Pagkalabas nila’y papasok naman ang waitress para linisin ang lamesa.) 

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

(VOICE OVER) 

Arnold: Eolman e yo? 47 

Korean Woman: Chilman won iyo.48 

Jack: O heto pambayad natin. 

Joy: Sir, sabi ko naman kanina ‘di ba treat namin ito. Itago mo na ‘yan sir. Nagsisimula ka dito sa 

        Korea kaya I’m sure marami kang dapat ipundar. 

Jack: Ay s’ya, salamat. Salamat sa tulong n’yong dalawa. 

Arnold: Sir, mas malaki naitulong mo sa amin sa totoo lang. 
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Joy: Tama si Arnold sir. Ah sir kapag may kaylangan ka, tawagan mo lang kahit sino sa amin ni 

         Arnold ha.  

Jack: Okay, salamat. 

Korean Woman: Kamsahamndia! Tashi oseyo.49 

Arnold: Kamsahamnida. Jal meokgoseumnida.50 

Jack: Paano, let’s go. I hope magkita-kita ulit tayo dito man ulit o sa atin in the future. Nice 

           meeting  you guys! 

Arnold: Kamsahamnida  kyosunim.51 

Joy: Bye! Ingat ka sir. Nagmamadali si sir, gusto na talagang makausap ulit misis n’ya. 

Arnold: Tara Joy, ihatid na kita. 

Joy: Arnold… H’wag mo na akong ihatid.  

Arnold: Joy, please, for the last time. 

Joy: NO! Kaya ko nang mag-isa. Bye Arnold! Thanks for everything.  

Arnold: Joyyy! Joyy! Lintek, iniwan na lang ako bigla. 

Korean Woman: Joshime kaseyo. Annyonghikaseyo.52 

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

 (Ilalabas ng waitress ang mga inayos na gamit. May papasok na mag-anak na Koreano… nanay,  

 

tatay at isang batang lalaki. Mauupo sila. Hahawakan ng lalaki ang kamay ng asawa. Hahalikan  

 

ng babae sa pisngi ang lalaki. Mamatay ang mga ilaw sa tanghalan.) 

 

END 
__________ 

TRANSLATIONS/NOTATIONS 

1 Salamat po! Balik po kayo. Bye. 

2 Oo. Salamat din. 

3 Hello! 
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4 Hello! Tuloy po kayo ! 

5 Ahh! Another foreigner mapapasabak nananaman ang kakarampot kong English. 

6 Fighting! Kaya mo ‘yan. 

7 Ito ay Korean beef. 

8 Beef 

9 Hello! 

10 Hello! 

11Tuloy po kayo, malinis na ito. 

12 Tawagin n’yo lang ako kapag may order na kayo. 

13 Yes. Thank you. 

14 Nilagang baka 

15 Inihaw  na pork belly  

16 I’m sorry. 

17 Marunong ka bang mag-Korean 

18 Isang galbitang at samgyeopsal na  good for three. 

19 sweet, sour crispy beef 

20 noodles in black bean sauce 

21 Pakidagdagan ng isang order ng tangsuyok at isang jajangmyon. 

22 Isang galbitang…isang tangsuyok…isang jajangmyeon at samgyeopsal na good for three 

23 Yes. 

24 Okay! Give me few minutes. 

25 Enjoy your lunch. 

26 Side dishes 

27 Professor 

28 It’s okay. 

29 Sana magustuhan n’yo. 

30 Sinasabi ng mga customers n’y na masarap ang mga pagkain dito. 

31Thank you. 

32 Press n’yo lang ang buzzer  kung may kaylangan kayo Enjoy your meal. 



37 
 

33 Thank  you. 

34 Alak sa South Korea na katumbas ng Ginebra San Miguel ng Pilipinas. 

35 Bigyan mo nga kami ng soju, isang bote lang. At saka isang bote rin ng cider. 

36 Korean beer 

37 Pinaghalong Soju ang Mekju 

38 Korean traditional rice wine 

39 Bigyan mo pa kami ng samgyeopsal. Pahingi na rin kami ng kimchi. 

40 Heto na po additional order n’yo. May kaylangan pa ba kayo? 

41 Tawagin ka na lang naming ulit kapag may kaylangan kami. 

42 Okay, naiintindihan ko po. 

43 Ano password ng wifi n’yo, gagamit sana kami.  

44 Thank you miss. 

45 Magkaano? 

46 Okay, okay, sandali lang po. 

47 Magkaano po? 

48  70,000 won 

49 Salamat ng marami sa inyo.  Sana bumalik kayo. 

50 Bye, alis na kami 

51 Maraming salamant professor. 

52 Ingat kayo. Bye! 
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