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NATIONAL LITERATURE MONTH

SDZ flaunts Zambales lit in DZJ special issue
Ginalyn F. Edpalin, Teacher III
Pamibian Integrated School, Candelaria
Literature is a wealth a province has.
This epitomizes the publication of the special
issue of The DepEd Zambales Journal (DZJ) as it
flaunts the local literature of the province in both
literary and journalistic genres in celebration of
the National Literature Month in April.
As per stated in the SDM No. 60, s. 2019
in conjunction to the SDM No. 25, s. 2019,
otherwise known as the 2019 National Literature Month, the said publication, which aims to
highlight the different genres of Zambales Literature is expected to publish articles on history,
culture and traditions of Zambaleῆos, especially
the indigenous people, barangays, towns and
remote areas of the province; news on the literary
achievements of the Zambaleῆos; and originally
composed songs and poems that bespeak on
Zambales and its people, all of which can be
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written in English, Filipino, or any local language
or dialect common to Zambaleῆos or indigenous
people. These, which also aim to encourage and
promote new literary ideas, forms and expressions, come from the teaching and non-teaching
personnel of public and private schools within the
schools division.
Cautiousness on plagiarism and intellectual
property rights is also reminded to the contributors, be it on their articles or photos, which are
strictly requested to be of their original works that
as much as possible are not yet published in any
printed or online publication.
The said special issue, which is not only
the schools division’s way of celebrating local
literature, but also a showcase of its personnel’s
talent and knowledge of its locality is published
on May.

PRMSU: The wall and builder of Zambaleňo Students
Bella May Perez, Master Teacher II
Iba Central School, Iba

”

My child is graduating in
Senior High School. Where
should I enroll him
for college?

A question that many parents were asking
before. Now, a university is already brought to the
learners, for free. In compliance to the Republic Act 10931 or Universal Access to Quality
Tertiary Education Act, the school gives full tuition
subsidy for students, as it is offered in the State
Universities and Colleges (SUCs), local universities and colleges, and state-run technical-vocational schools, which means, parents should not
be bothered anymore, thinking of where and how
their children could be sent to college.
This is ours Zambaleῆos. President Ramon
Magsaysay State University (PRMSU), formerly
known as Ramon Magsaysay Technological University (RMTU), is a state university in Zambales
that was established in 1910, and named after
the well-known great son of the province,
late President Ramon Magsaysay.
The main campus of the university is
located at the municipality of Iba, while its
satellite campuses are in the municipalities of Sta. Cruz, Candelaria, Masinloc,
Botolan, San Marcelino and Castillejos.
Catering the educational needs of
Zambaleῆos, it is now offering different
courses. Iba main campus is offering
Bachelor’s Program like Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical
Education, and Bachelor of Secondary
Education Major in: Filipino, Mathematics
and Social Studies. It also has business
courses like Bachelor of Science in
Banking and Finance, BS in Accountancy,
BS in Accounting Technology, and BS in
Business Administration. College students
can also choose among IT, Computer Science and Programming courses like BS in

Computer Engineering, BS in Computer Science,
and BS in Information Technology. The university
is also known for its Engineering Courses like BS
in Civil Engineering, BS in Computer Engineering,
BS in Electrical Engineering, and BS in Mechanical Engineering. It also offers BS in Nursing and
BS in Biology. Professional and Technical Course
like the BS in Industrial Technology is still in the
academe, together with Social Science with BS in
Psychology Tourism, Hospitality & Culinary with
BS in Hotel and Restaurant Management.
Similar to its main campus, its satelite campuses also have crafted its own specialization,
depending on what it can offer the community.
Candelaria campus is focused with fisheries,
while Botolan and San Marcelino campuses are
inclined with agriculture.
According to Dr. Jerry S. Cristobal, Vice
President for Planning, Institutional Development, Quality Assurance and Good Governance,
PRMSU has always manifested its excellence,
notably in the field of Engineering (Civil, Electrical
and Mechanical), Agriculture, Teacher Education
(Elementary) and Psychology in their respective
board examinations as shown in the following
table:

Continued to page 18

Enriching literary heritage
for Zambaleňo learners

Palanca victor trains SDZ writers
Manric Del Mundo Turla, Teacher III
San Isidro High School, Subic
IBA, Zambales—Two-time Don Carlos
Palanca Memorial Award for Literature
champion, Genaro R. Gojo Cruz, trained the
Schools Division of Zambales (SDZ) potential
writers, which comprised of select teachers
and Learning Resources Management and
Development Section (LRMDS) district coordinators in the three-day Schools Division
Training-Workshop on Story Writing for Children at Zambales Teachers’ Training Center
(ZTTC), DepEd Compound, Iba, Zambales
last April 8-10, per SDM No. 64, s. 2019.
Personally dubbing the 105 participants as
‘isip-bata’ writers, Gojo Cruz, who is also an
Assistant Professor of De La Salle University-Manila, with the assistance of the SDZ
LRMDS Supervisor, Garry M. Achacoso,
made sure to focus the whole seminar–workshop on the story writing for children, equipping the participants with the necessary tools
in contextualized, developmentally appropriate and interesting stories for children (Kinder
to Grade 3).
“When we write stories for children, we
have to think like a child and imagine like
a child to make our stories appropriate and
engaging for our young readers,” Gojo R.
Cruz, a well-known Palanca champion of the
famous “Ang Lumang Aparador ni Lola” in
2002 and “Mahabang-mahabang-mahaba” in
2009 said.
He nailed the writers with the writing
techniques he gave each day, with the art of
writing stories for children and its elements
delivered on the first day, different forms of
story books and stories for children on the
second day, and the process on how to make
a storybook and a dummy on the third and
last day.

Continued to page 18
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Yves Clark Fabrigas, R.N., Teacher III
Lakas High School, Botolan

Wala na si Dulik.
Kahapong pauwi ako, nasipat ko sa gilid
ng paaralan ang batang dati kong tinulungang
ipagamot. Nahulog kasi siya sa pugon ng uling,
nalapnos, nawala sa porma ang mga paa, at
nagkaroon ng impeksiyon ang mga sugat. Nabulok ang kanan niyang braso. Wala daw kasing
pera ang mga kaanak niya.
Sa tantiya ko ay labinlimang taong gulang si
Dulik. Maliit. Sarat. Kulot. Madumi at malagkit
ang kanyang buhok at tila hindi rin nasasayaran
ng sabon ang kanyang balat. Walang kumakausap. Walang kaibigan. May epilepsy kasi siya
at sa kultura ng mga Ayta, isa itong sumpa na
nakahahawa. Hindi mo pwedeng gamitin ang
ginamit ng may sakit na ganito. Kahit ang papasukin sa bahay ay hindi maaari.
Mabagal ang pagproseso ng utak ni Dulik.
Pautal utal ang matinis niyang boses. Mabagal
din ang kanyang kilos na parang binibilang din
niya ang kanyang paghinga.
Nakita ko si Dulik minsang may feeding
program sa paaralan. Pilit siyang pinaaalis ng
iba dahil sa kanyang kondisyon. Naawa ako.
Tinanong ko ang ibang mga bata kung sino siya.
“Jonel ang pangalan niya, sir. Dulik ang palayaw niya. Tiga-taas po ‘yan at pagala-gala na lang
po para makakain,” sabi ng isang estudyante
habang turo ang dakong bundok.
Napansin ko ang mga sugat niya na madumi
at ninanana na. Lumapit ako at tinanong siya
kung gusto ba niyang dalhin ko siya sa ospital.
Wala daw silang pera.
Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at dinala
ko siya sa pinakamalapit na pagamutan. Sarili
kong gastos. Wala akong pakialam. Ang mahalaga ay gumaling ang kaawa-awang bata.
“Sir, pwede mo bang bilhin ‘yong manok ko.

”

At sa malayong dako kung
saan pasikat ang araw,
animo’y nakita ko ang batang
si Dulik na kumakaway.
Wala po kasi kaming bigas. Nagugutom na po
kami,” aniya minsang pauwi na ako. Magaling
na ang sugat ni Dulik pero hindi na naibalik ang
wala niyang pormang mga paa. Inabutan ko siya
ng isang-daang piso na dapat ay pambili ko rin
ng sariling bigas.
“Bumili ka na ng bigas at alagaan mo na lang
ang manok mo,” sagot ko. Nagpasalamat siya
ngunit halos hindi ko marinig ang boses niya.

Nakalimutan ko na si Dulik nang mga sumunod na araw. Marami ang gawain sa paaralan
dahil magpa-pasko. Marami ring pagsubok sa
buhay ko na halos lumumpo sa aking pagkatao.
Hindi na rin bumaba si Dulik sa paaralan. Nalaman ko na lang na magkasunod na namatay ang
kanyang mga magulang. Ang bali-balita ay namatay sa gutom pareho. Nalungkot ako. Naisip
ko pati ang mga kapatid ni Dulik na kinuha daw
ng mga kamag-anak niya. Ngunit walang may
gusto sa kanya. Marahil dahil sa kanyang sakit.
Marahil dahil mahihirap din sila. Hindi ko alam.
“Sir, iyong alaga mong si Dulik nagwala daw.
Muntik sunugin iyong kubo nila,” bungad ng isa
kong estudyante minsang papasok ako.
“Bakit daw?” tanong ko nang may pag-aalala.
“Hindi ko po alam, sir. Ang sabi nila ay nababaliw na daw. Nakita nga po siya ni nanay sa
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bayan na pagala-gala at nanlilimos,” sagot niya.
Gutom! Naisip ko ang gutom na pwedeng
maging dahilan kung nawala man siya sa isip
niya. Parang kinurot ang puso ko. Gusto ko
siyang hugutin mula sa kumunoy na unti-unting
lumalamon sa bata.
Dumating ang Disyembre. Nakakuha ako ng
sponsors na magbibigay ng pera sa pinakamahihirap na pamilya sa komunidad. Inuna ko si
Dulik.
“Salamat, sir,” utal niyang sabi sa akin. Maliban sa pera, dinagdagan ko ng sabon, damit,
bigas, at sardinas ang regalo sa kanya. Tiningnan ko ang malamlam niyang mga mata. Nakita
ko ang lungkot ngunit hindi ko mabasa ang mga
gusto niyang itanong. Maaaring pagod na siya.
“Alam mo po, sir, pagod na ako,” sabi niya.
Hindi ako nagulat.
“Pagod na akong mabuhay,” dugtong niya na
parang namamaalam.
“Umuwi ka na pala para makapagpahinga ka.
Bumalik ka sa akin kapag wala na kayong bigas.
Huwag kang mapapagod at tutulungan naman
kita. Ngiti ka lang at malapit na ang Pasko,”
sagot ko.
Ngumiti siya at yumakap sa akin. Walang
higpit. Tila walang lakas.
Biyernes, siyam na araw bago mag-Pasko,
pagod na pagod ako sa trabaho at dumagdag
pa ang mga problema sa pamilya. Tuliro ako
habang pauwi. Wala na ang mga bata. Ako
na lang at ang aso ko ang natira sa paaralan.
Habang naglalakad ako palabas ng gate,
nakita ko si Dulik na nakaupo sa tabi ng bakod.
Nakayuko. Sa gilid ng mata ko, nakita ko na tila
may iginuguhit siya sa lupa. Hindi ako huminto
dahil gusto ko nang umuwi para makapagpahinga. Naisip kong sa Lunes ko na lang siya pupuntahan, kakausapin, at bibigyan ng kailangan
niya.
“Sir, wala na si Dulik. Namatay siya noong
Sabado ng umaga. Hinahanap ka niya. Basta
nakita na lang siyang patay sa higaan niya,”
bungad sa akin ng isang estudyante sa may
gate. Para akong binuhusan ng malamig na
tubig.Nalaglag ang supot ng isang kilong bigas
na sana ay ibibigay ko kay Dulik.
Umupo ako sa gilid. Nag-unahan ang mga
luha. Luha ng pagsisisi. Luha ng hindi nabuong
pagmamahal. Luha ng panghihinayang.
Sana pala huminto ako upang kausapin man

Continued to p.3

sagrada
familia

CAVE

Freddie M. Sison Jr., Teacher II
Lipay National High School, Sta. Cruz

Incomparable splendor of nature awaits
your soul and heart,
As you open your eyes to witness the grandeur of its perfect art.
The ambiance calms anxious mind as if you
are greatly saved,
And enchanted by the brilliance of Sagrada Familia
Cave.
Saunter the fertile terrain towards the nature pride of
Santa Cruz, Zambales,
The native land of kind-hearted people whose love

for nature is boundless.
Taste the sweetest mango as you reach the
bottom part of Sagrada,
Take a snapshot in every stunning scenery of the
place with your famillia.
The trek towards the summit will make you see
the cave’s interior,
Take hundreds set of steps, reminiscing the
agony of our Lord, the Savior.

Continued to p.3
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DULIK from p.2
lang siya. Sana kahit pagod ako, naisip kong
mas pagod si Dulik. Sana pala ibinigay ko na
ang oras sa panahong kailangan niya ako. Kung
pwede sanang ibalik ko ang lahat.
Sana.
Dahan-dahan akong tumayo, tumungo kung
saan ko huling nakita si Dulik. Tiningnan ko ang
lupa at minasdan ko kung may bakas pa ng iginuhit niya. At sa malabong paningin ko dahil sa
mga luha, nakita ko ang nabuburang larawan.
Isang lalaking nakasalamin at isang batang
patpatin.
Magkahawak ang mga kamay.
Tumunog ang bell ng paaralan.
At sa malayong dako kung saan pasikat ang
araw, animo’y nakita ko ang batang si Dulik na
kumakaway.

SAGRADA from p.2

A good place for contemplation and meditation
for the Holy Week,
Come and find inner peace and calmness of
heart if it is what you seek.
At the top of the Sagrada Familia Cave, a breathtaking view waits for you,
A spectacular scenery of copious trees and a
greenery land for a brighter hue.
Oh, brothers and sisters wait no more! Visit our
Sagrada Familla Cave,
Plan a tour with your family and specially set the
date to save.

APRIL 2019

ANG ATANG
Ermina R. Balasabas
Subic National High School, Subic
Ang Pilipinas ay binubuo ng tatlong malalaking pulo. Ang Luzon, Visayas at Mindanao.
Bawat lugar ay may kanya-kanyang paniniwala,
tradisyon, kultura at may iba’t ibang relihiyong
kinabibilangan.Ang isa sa paniniwala na aking
nakagisnan at nagpasalin- salin mula sa aking
mga ninuno ay ang pag-aatang. Ang pag-aatang
ay pag-aalay o paglalagay ng mga pagkain sa
altar. Kadalasan, ito ay ginagawa tuwing may
handaan tulad ng birthday, kasal, binyag o
padasal.
Isa sa mga lugar na patuloy na ginagawa
ito ay ang lalawigan ng Zambales. Bawat
barangay sa bawat bayan nito ay hindi
nawawala ang paniniwalang ang mga yumao nating kapamilya ay bumabalik upang
makisalo sa kasiyahan o handaang ginaganap. Ang lahat ng mga nilutong pagkain,
ganoon din ang mga inumin ay inillagay sa
altar.
Ang isa sa natatanging atang ng mga
Ilokano ay ang Sinukat. Ito ay gawa sa
bigas na malagkit, na niluluto sa gata ng

(Pag-aalay ng Pagkain)

niyog at pagkatapos ay inilalagay sa mangkok
na may nakapatong na nilagang itlog sa ibabaw.
Ito daw ay pagkain para sa mga kaluluwa. Kasama ng sinukat ay ang paboritong pagkain ng
mga yumao, kung lalaki at umiinom ng alak, ito
ay nilalagyan ng inumin; kung matanda naman
ay may sigarilyong pula o nga-nga at kung bata
ang namatay, ang atang ay nilalagyan ng mga
candy, tsokolate at kung anu-ano pa. Kasabay
ng gawaing ito ay ang panalangin para sa mga
pumanaw nating mga mahal sa buhay.
Patuloy na ipinakikita ng paniniwalang ito
ang tibay ng pananalig ng bawat isa, na sa
kabila ng paglisan nila sa mundong ibabaw,
kailanman ay hindi mamamatay ang kanilang mga alaala.
Ipinakikita rin nito, na ang pag-ibig ay
hindi mawawala, buhay man o patay.
Mananatili sa ating mga puso ang lahat ng
mga magagandang alaala na kanilang naiwan, na animo’y hindi sila nawala. Patuloy
natin silang makakasama sa iba’t ibang
okasyon at pagdiriwang, aalalahanin sa
pamamagitan ng PAG-AATANG.

SA KARAGATAN NG ZAMBALES
Bryan Jester S. Balmeo, Teacher III
Subic National High School, Subic
Babala: Ang mga impormasyong iyong
mababasa ay pinagtagpi-tagping mga kwento
ng mga taong naninirahan malapit sa karagatan
ng Zambales. Ito ay mga kwentong mismong
ibinihagi ng mga nakasaksi, o di kaya’y ng mga
kaanak ng mga taong hinihinalang ang buhay ay
kinuha ng babaeng dagat. Maaaring kamatayan
ang maging bunga ng hindi paniniwala.

Mors vincit omnia. Mors tua, vita eius.

***
Nagising si Nena ng madaling araw na iyon
dahil sa tila dobleng ginaw na nanunuot sa
kanyang mga buto. Mula sa liwanag ng kingki ay
tiningnan niya ang kabilang bahagi ng papag na
kanyang kinahihigaan – ang pwesto ng kanyang
asawang si Intoy. Hindi niya ito makita. Hindi pa
makontento at kinapa kapa nito ang bahaging
iyon ng kawayang kama. Wala nga ang kanyang
asawa.
Napabuntung hininga ang babae at padaskol
na bumangon. Napasulyap siya sa orasang
nasa taas ng maliit na altar sa tapat ng kanilang
higaan at nakita nitong alas tres pa lamang ng
madaling araw. Saan pupunta si Intoy ng ganitong oras?
Tuluyan na siyang tumayo at lumabas ng silid.
Diretso ito sa kanilang kusina. Gawa sa kawayan
at pinagtagpi tagping tarpulin ang kanilang tahanan kaya’t kitang kita ang anumang nangyayari

sa labas. Sina Nena ang isa sa mga naninirahan
sa tabi ng sabangan, ang ilog na karugtong ng
karagatan na siya ring pinagkukunan nila ng
kabuhayan. Mangingisda si Intoy samantalang
nagbebenta naman ng mga subenir ang asawa.
Sa mismong tapat ng lababo ay tanaw ang
ilog. At kahit madilim ang paligid ay aninag ni
Nena ang tila taong imahe sa labas.
Ang kanyang asawa, si Intoy, pababa ng ilog.
‘Anong gagawin nito sa ilog ng ganitong oras?’
Sa pag-iisip na may gagawing kalokohan ang
asawa ay dali – dali itong lumabas.
“Oy Intoy, nya ti araramidem ditta?” sigaw nito.
Pero tila hindi ito naririnig ng asawa. Tuloy-tuloy
lang ito sa pagbaba, papuntang ilog. Konti pa at
mababasa na ang mga paa nito.
Lumapit pa si Nena. Ngayon, ay mas malakas
na ang boses nito. “Oy Intoy! Intoy!”
Doo’y tila narinig na ang asawa ng tawag sa
kanya. Nagpalinga-linga pa ito, at paglingon niya
ay nakita niya ang kaniyang asawa. Nanlaki ang
mata nito at tuminging muli sa ilog.
“Paano ka napunta dyan?” tanong ng lalaki
habang palapit sa kanya.
“Anong paano ako napunta rito? Nagising ako
wala ka sa tabi ko, kaya bumangon ako. Nakita
kita nandyan ka na. Anong ginagawa mo dyan?”
“Ewan ko. Basta lumabas ako kasi hindi kita
makita tapos nakita ko na lang tinatawag mo ako
sa ilog. Kaya pumunta ako.”
Napatitig sa asawa ang babae. Gustuhin man
niyang lingunin ang ilog ay tila wala siyang lakas
ng loob para gawin yun. Nag-antada ito at pag-

katapos ay niyaya nang pumasok si Intoy.
Subalit bago tuluyang pumasok ng bahay
ay lumingon ang lalaki sa ilog. Sa pinakagitna
nito, sa tabi ng mga batuhan, naroon ang isang
babaeng kamukhang – kamukha ng kanyang
asawa.
***
Kinabukasan ay kalat na kalat na sa lahat ang
nangyari kay Intoy. Nagkakagulo ang lahat at
buong umagang pinag-uusapan ang pag-atake
ng halimaw sa dagat.
“Muntik na palang madali yung asawa ni
Nena, ano?” sabi ni Lola Tale sa kausap nito sa
tindahan. “Hindi kasi laki dito yun kaya hindi niya
kilala si Maria.”
Sumang-ayon ang kausap nito. “Kaya kailangan mag-ingat ang lahat. Siguradong babawi
yun. Sabihan ninyo sina Manong Toteng. Balaan
na nila yung mga turista pagbaba pa lang ng
sasakyan.”
Hindi sumagot ang matanda. Tila tahimik lang
ito at malalim ang iniisip. Napabuntung hininga
ang kausap nito sa tindahan at inayos na lamang
ang mga paninda niya.
Marahil ay naalala nito ang kapatid na si
Linda. Anim na taong gulang ito nang makita
ang wala ng buhay na katawan sa karagatan.
Lumobo na ang tyan at naaagnas na ang buong
katawan. Pero higit pa rito, kapansin – pansin
din ang mga tanda ng kalmot sa buong katawan
ng bata. Ang marka ng halimaw ng karagatan, si

Continued to p.4
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ANG

GINTONG PUSO

NI MANGGAN

(ANG ALAMAT NG MANGGANG ZAMBALES)

Caroline V. Madriaga, Teacher I
Camiing Elementary School, Cabangan
Matagal na panahon na ang nakalilipas nang ang munti ngunit tahimik na
lalawigan ng Zambales ay naging tirahan ng pangkat ng mga Ayta. Sila ay may
kaliitan, maitim ang balat, may makakapal na mga labi, pangong ilong at kulot
na buhok.
Ang ilan sa kanila na tinawag ding dumagat ay pangingisda ang hanapbuhay
dahil ang lugar ay napalilibutan ng dagat. Ang mga nakatira sa kapatagan ay
nagsasaka habang ang mga taga-bundok naman ay nagtatanim ng iba’t-ibang
uri ng punongkahoy.
Kapwa masisipag ang mga Ayta ngunit noon ay tila hindi sila marunong ngumiti o tumawa.
Sa isang mapunong lugar sa paanan ng isang bundok sa Zambales ay may
nagtataasang punongkahoy. Hindi makita ang dulo ng mga ito dahil halos umabot ang tuktok ng mga ito sa langit.
Isang araw, habang naglalakad ang batang Ayta na si Mitang at ang kanyang
ina ay biglang may bumagsak sa kanyang harapan.
“Inay, tignan po ninyo itong kakaibang bagay na nahulog,” tawag ni Mitang sa
ina at ipinakita ang halos hugis puso at kulay dilaw na bagay.
“Aba! Ngayon lamang ako nakakita ng ganito,” tugon naman ng nagtatakang

continued to p.5

ANG PINAKAMALAKING
HAPAG SA CABANGAN
Maria Cristina C. Facun, Principal I
District of Cabangan
Lulan ng traysikel, naglakbay ang magkaibigang Anita at Santi patungo sa isang lugar na hindi
pa nila alam puntahan. Sabi kasi ng mga taga Cabangan, maganda raw dito. Dahil sa mapagsapalarang isipan, maningas na pagnanais na marating ito at upang maipasyal ang kaibigan nilang si
Zelia na nagmula pa sa Hilagang Samar, sinubukan nila itong tuklasin.
Naglakbay sila mula sa bayan ng Cabangan patungong barangay Cadmang, mga limang kilometro ang layo. Lumiko sila pakanan pagawi sa Sitio Baculi. Medyo malayo na yata ang narating
nila at halos wala nang mga bahay. Nagtanong ang magkakaibigan sa may-ari ng bahay na nasa
dulong bahagi na ng lugar na iyon.
Naku! Malayo pa pala ito at hindi na kakayanin ng traysikel.
Sakto. May dalawang batang katutubo ang nagkusang loob na maging gabay sa pagpunta sa
lugar na iyon. Sinamahan nila ang mga tila turista na nagawi sa kanilang baryo.
Ang unang yugto ng paglalakbay ay tila napakadali lamang. Nakakangiti at nakakatawa pa sila.
Medyo maalikabok at mabato ang daang tatahakin. Hanggang sa isa, dalawa, tatlo, apat, lima,
anim, pito. Parang pitong animo’y makikitid at mabababaw na ilog ang kanilang tinawid. Kailangang mag-ingat sapagkat madulas ang mga may kalakihang mga bato rito. Mukhang hinihingal na
ang mga manlalakbay.
Hindi nila namalayan ang layo ‘pagkat sa tuwing tatanungin ang mga tour guide, “Malapit na po,”
ang lagi nilang sagot. Parang hindi napapagod ang mga batang ito. Bakas sa kanilang mukha ang
kagalakan, samantalang sina Anita, Santi at Zelia ay hinihingal na ngunit hindi lamang ipinahahalata. Hanggang sa marating nila ang lugar na matataas ang damo.
“Wow!” Ito ang nasambit ni Anita, Santi at Zelia nang marating ang kanilang destinasyon – ang
Lamesang Bato sa Cabangan, napakalalapad at naglalakihang mga bato na wari’y pinagpatong
patong. Napakataas nito, na wari’y may nagdaraos ng kapistahan.
Malamig, malinaw at malinis ang tubig na umaagos ang siyang tila nagbabantay sa napalaking
dulang. Kay sarap maligo. Napaliligiran din ito ng mga puno.
Ang mga batang kasama nina Anita, Santi at Zelia ay umaakyat sa mga puno, patungo sa itaas
ng malaking dulang saka tatalon pabagsak sa tubig.
Kay sarap pakinggan ng mga tunog na tila musikang klasikal ang lagaslas at lagunlong ng tubig
sa pagtalon ng mga bata na sinasabayan ng pagkampay sa paglangoy nina Anita, Santi at Zelia,
habang ang mga ibon at hangin ay sabay umaawit upang ipagdiwang ang pagdating ng kanilang
mga bisita. Mapapawi ang pagod sa paglalakbay kapag ito’y natunghayan, na talaga namang nagsasabing, ang kapayapaang dulot ng mga yamang likas ay hindi matatawaran.
Tunay ngang nilubos ng magkakaibigan ang ginawa nilang pamamasyal doon. Nagbabad sila
sa tubig habang nagkukuwentuhan. Dito ay para silang dumalo sa isang kapistahan, na animo’y
nagdiwang ang mga likas na yaman. Ito ang pagdiriwang na hindi malilimutan sapagkat ito’y isang
karanasang naganap sa pinakamalaking dulang sa Cabangan.
Nais niyo rin ba itong maranasan? Tayo na sa Lamesang Bato, dito lamang sa bayan ng
Cabangan.

Maria Karamot.
Sinasabing si Maria ay anak ng mga magasawang mangingisda noong araw. Hindi magkaanak ang dalawa kaya humingi sila ng tulong
sa hari ng karagatan. Pumayag ang hari ngunit
nagbigay ng kondisyon na sa oras na tumapak
ang bata sa dagat ay magiging kalahating isda
ito.
Pumayag ang mag-asawa at mula ng ipanganak si Maria ay ginawa ang lahat upang hindi
ito tumapak sa dagat. Subalit hindi pa rin nila
napigilan ang katuparan ng sumpa. Isang araw,
nakita na lamang nila ang anak na palapit sa
karagatan. Agad agad nawala ang dalawang
mga paa nito at napalitan ng buntot na tila
sa isang isda. Mula noon ay sa karagatan na
nanirahan ang bata.
Bagamat ganun ang naging kapalaran ay
hindi naman agad-agad kinain ng dilim si
Maria. Naging masiyahin pa rin ito at paminsan
minsan ay nakikihalubilo pa rin sa mga tao. Dito
niya nakilala si Pepe, isang mangingisda.
Nagkagaanan ng loob ang dalawa hanggang
sa nagdesisyon silang bumuo ng pamilya.
Makalipas ang isang taon ay biniyayaan sila ng
diyos ng karagatan ng isang anak.
Sobrang saya ng mag-asawa. Laging puno
ng biyaya ang buong karagatan. Ibaba mo ang
iyong lambat at hindi magtatagal at mapupuno
na ito ng malalaking isda.
Subalit isang araw, may isang masamang
balita ang dumating.
Isang taga-malayong barangay ang nagtungo sa bahagi ng karagatan na kinaroroonan
nina Nena. Sa paniniwalang may swerte ang
nilalang na kalahating isda ay hinuli nito ang
anak nina Pepe at Nena. Subalit dahil patay na
ito ng makuha ay iniwan na lang ito sa tabi ng
dagat.
Galit na galit si Maria ng makita ang kaawa-awang bata. Sumigaw ito ng ubod lakas
kasabay ng pagkagalit ng karagatan.
“Isinusumpa ko, pagbabayaran ng tao ang
ginawa nila sa aking anak! Taon-taon mula
ngayon, sa araw na hindi ninyo pinakaaasahan,
ay kukuha ako ng isang buhay kapalit ng aking
anak. Magiging mayaman pa rin ang karagatan,
subalit buhay ninyo ang magiging kabayaran!”
Mula nga noon, gaya ng sumpa, ay palagian
nang may kinukuha ang karagatan. Minsan ay
mga kaanak ng mga mangingisda, pero kadalasan ay mga turistang napapadaan sa lugar
na iyon, sa pag-iisip na isa sa mga iyon ang
pumatay sa kaniyang anak.
Hanggang ngayon, bagamat napakabihira
na, ay nakikita pa rin ng ilan si Maria Karamot. Nasa tubigan, sa tabi ng mga batuhan,
habang tahimik na tumatangis sa pagkawala ng
kanyang anak.
***
“Hey dude, just wait for me here, okay? I’ll
just take some pictures,” ang sabi ng turistang
si Lance sa kaibigang si Ninio.
“Okay, but be careful, dude,” pagpapaalala
nito sa kaibigan.
“Yeah, whatever man,” tumatawang sambit
nito.
Aliw na aliw sa pagkuha ng larawan si
Lance. Hindi nito namamalayan na napalayo na
pala siya. Kukunan sana niya ng larawan ang
isang paru-parong nakadapo sa isang bulaklak
ng may umagaw sa kanyang pansin.
Doon, sa pinakagitna ng tubigan, sa gilid ng
mga batuhan, ay may isang babaeng nakangiti
at kumakaway sa kanya. Tila inaanyayahan
siyang magtungo doon at tumabi sa kanya.
Napangiti ang lalaki at tila nabibighani
habang papalapit sa kanyang kamatayan.

Mors vincit omnia. Mors tua, vita eius.
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story of
APO APANG
Ariel N. Vicedo, Head Teacher III
Nacolcol Integrated School, Botolan

The town of Botolan has been known for many
things; peaceful and serene beach resorts, irresistible delicacies, strong accent and their dialect
that’s said to be the original among the Zambals,
the eruptive Mt. Pinatubo and its astonishing
lahar, and the indigenous yet friendly Aetas.
All are interesting, but there is this one that
makes it even more famous not only in the province and country, but to the whole world as well.
It is the miraculous image of Mama Mary, located
at Loob-Bunga Resettlement, seven kilometers
away from town proper.
Ina Poonbato or ‘Apo Apang’ to the Botolaños,
also referred to as Nuestra Señora dela Paz y
Buen Viaje is a worship icon not only of Botolan,

but of the whole province for the favor of divine
intervention it has done for its devotees for so
many years now. Its January 24 feast serves as
a huge gathering of its devotees and pilgrims
from all over the province and other neighboring
provinces to revere her in solemnity by kissing
and touching her image through their handkerchiefs and towels, hopeful of gaining Divine
blessing through her intercession.
It was said that Djadig, an Aeta tribal leader
found the image on top of a large rock when he
stopped to rest from hunting. He took, brought
home, and handed the image to his wife, but the
latter threw it to the fire because of disappointment of bringing it home instead of something
to eat.
It was also when the whole house was caught

MANGGAN from p.4
si Aling Nitang.
Maya-maya ay sunod-sunod na ang pagbagsak ng mga dilaw na bagay sa
harap ng mag-ina. Nagulat man ay pinulot nila isa-isa ang mga ito dahil sa
napakababango ng mga ito.
Ang dalawang maliliit na bayong na dala ng mag-ina ay halos mapuno.
“Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu,” pabulong
na binilang ni Mitang ang laman ng bawat bayong. Ang dalawang bayong ay
may laman na tig-sampung dilaw na bagay.
“Atin itong ipagbigay-alam sa pinuno nating si Grito,” wika ni Aling Nitang.
Walang kangiti-ngiting tiningnan ng nagtatakang pinunong si Grito ang
kakaibang dilaw na bagay. Ngunit dahil sa mabangong amoy ng mga ito ay
tila gustong malaman ni Grito kung maaaring makain ang mga ito.
“Bruno, kagatin mo ang dilaw na bagay at nang malaman kung maaari
itong makain,” utos ng pinuno sa mukhang malungkot na si Bruno.
Kinagat ni Bruno ang kakaibang bagay na handog. Nang malasahan ito
ay kumunot ang kanyang noo ngunit maya-maya ay nagliwanag din ang
kanyang mukha.
Sa unang pagkakataon ay ngumiti si Bruno dahil sa pinaghalong tamis at
asim ng kinain. Kumuha pa siya ng isa ngunit inalis na niya ang balat nito
upang ang malambot na laman lamang nito ang makain niya.
Ginaya rin ng pinunong si Grito ang ginawa ni Bruno. Sa unang kagat pa
lamang sa dilaw na bagay ay sumilay na ang matamis na ngiti sa labi ng
pinuno.
Ibinahagi ni pinunong Grito ang lahat ng laman ng dalawang bayong kina
Mitang, Aling Nitang at iba pang kasama. Sabay-sabay nilang kinain ang
dilaw na bagay at sabay-sabay ding ngumiti.
“Maaari bang malaman kung saan ninyo nakuha ang mga pagkaing ito?”
nakangiti at masayang tanong ng pinuno.
“Sa bandang kakahuyan po, sa paanan ng bundok,” magalang na sagot ni
Mitang.
Nagtungo ang buong grupo sa lugar na binanggit ni Mitang. Lahat sila ay
may dalang tig-dalawang bayong. Pinulot nila ang mga dilaw at hugis-pusong pagkain. Nag-abang pa sila dahil unti-unting nahuhulog ang mga ito
mula sa itaas.
Maya-maya ay sabay-sabay nilang binalatan ang mga ito at kinagat. Muli
ay sabay-sabay silang ngumiti. Sa ilang araw na kumakain sila ng pagkaing
dilaw ay natuto silang kumain nang sama-sama nang may ngiti sa mga labi.
Ngunit isang araw ay wala nang nahulog na dilaw at hugis-pusong pagkain na ayon kay pinunong Grito ay hulog daw ng langit. Napawi ang ngiti sa
labi ng mga Ayta at muling naging malungkot ang kanilang mga mukha. Hindi
na rin ulit sila kumain nang sabay-sabay.
Lingid sa kaalaman ng lahat ay lihim silang sinusubaybayan ng diwatang
si Manggan.
“Pinunong Grito, natuwa ako nang makita ko ang ngiti sa inyong mga
mukha nang matikman ang mga dilaw na prutas na bunga ng matataas na
puno sa paanan ng bundok. Ngunit bakit nawala ang mga ngiti ninyo at muli
kayong nalungkot?” may himig pag-aalalang tanong ng diwata.
“Mahal na diwatang Manggan, nakangingiti lamang po kami sa tuwing
nakakakain ng mga dilaw na bunga ng matataas na puno sa paanan ng

on fire, yet the wooden image was saved. From
then on, people started to worship her that they
called Apo Apang.
In 1607, shortly after the Spanish missionaries
arrived in Zambales, they heard stories about
the miraculous lady, and wanted to see her. They
were astonished seeing the image of the Blessed
Mother ahead of them, paving the way for their
coming. The friars transferred the image to the
church where she stayed until the Philippine
Revolution broke out. A rebel priest, Fr. Julian
Jimenez, then, took the image to the Philippine
Independent Church. Afterwards, the image was
transferred to old Poonbato, one of the eastern
barangays in Botolan.
In June 1991, Mt. Pinatubo erupted and buried
most of the eastern barangays including Poonbato. The Aetas who lived there were relocated to a
resettlement area called Loob Bunga, so as Apo
Apang. In 1992, an Aglipayan church was built in
Loob Bunga to worship Apo Apang.
At present, devotees from different parts of
Philippines visit her church on the top of a hill.
The story of Ina Poonbato rings us with a message. Like Djadig, and the Spanish missionaries,
we should take her home and put her in our
hearts, for our faith will be strengthened, and a
more peaceful life will be ahead of us.

bundok. Ngayong tila naubos na ang mga prutas na dilaw ay hindi na rin
po kami nakangingiti,” paliwanag ni pinunong Grito.
“Makakatikim lamang muli kayo ng maasim-asim ngunit napakatamis
na prutas na iyon kung sa pamumuno mo ay unti-unting matutunan ng
lahat ng Ayta sa lugar na ito ang masaya at sama-samang paggawa at
ang sabay-sabay na pagharap sa hapag upang kumain,” maliwanag na
wika ni Manggan.
Binigyan ni Manggan si Pinunong Grito ng dalawampu’t isang araw
upang magawa ang pagsubok. Kinausap niya ang mga kapwa Ayta at ipinaliwanag ang nais mangyari ng diwatang si Manggan. Nagkaisa silang
lahat at tulong-tulong na tinupad ang bilin ni Manggan.
Makalipas ang tatlong lingo ay bumalik si Manggan sa lugar ng mga
Ayta. Natuwa siya nang makita ang malaking pagbabago ng lahat. Sinalubong siya ni pinunong Grito, Mitang, Aling Nitang at iba pang Ayta nang
may ngiti sa mga labi. Sama-sama sa paggawa ang lahat at tila naging
magkakaibigan na rin sila.
“Sinunod ninyo ang aking bilin. At dahil diyan, muli ninyong matitikman
ang matatamis na bunga ng matataas na mga punongkahoy na ito,”
masayang pahayag ng diwatang si Manggan.
Sa isang kumpas lamang ng kamay ni Manggan ay naging mas mababa ang dating sobrang taas na mga puno.
Kaya naman abot-tanaw na ng mga Ayta ang mga kulay dilaw at
hugis-pusong bunga ng mga ito. Bukod doon ay nakita din nila ang ilang
berde pa lamang na mga bunga.
May mga umakyat ng puno at nanguha ng bunga. Ang iba naman ay
namulot ng bungang nagsilaglagan sa lupa.
“Diwatang Manggan, napakatamis talaga ng prutas na ito. Ngunit bakit
ngayon ay may matigas na bahagi na ito?” tanong ni Mitang at ipinakita
ang natirang bahagi ng kinaing mangga.
“Buto ang tawag diyan. Mula ngayon ay dapat na ninyong itanim ang
mga buto sa lupa at hintaying umusbong ang isang halaman. Alagaan
ninyo ito hanggang lumaki at maging puno na maaari nang mamunga. Sa
paraang ito ay mapapadami ang ganitong uri ng mga puno, na ang napakaraming bunga ay magiging sapat para sa lahat,” mahabang paliwanag
ni Manggan.
Ngunit si Bruno ay biglang napasigaw.
“Ayyyy! Ang asim naman. Bakit po maasim ang berdeng bunga nito?”
“Iyan ang hilaw na bunga. Bago mahinog at maging kulay dilaw ay
dadaan muna sa pagiging hilaw yaring mga prutas upang ipaalala sa
inyo na kailangang matuto munang maghintay hanggang matikman ang
matamis na bunga,” nakangiting sagot ni Manggan.
Tinandaan ng mga Ayta ang mga winika at ibinilin ng diwata. Itinanim
nila ang mga buto ng prutas hanggang sa tumubo ang mga ito. Inalagaan
nila ang mga ito hanggang tuluyang maging mabubungang puno.
Ang ngiti sa kanilang mga labi ay kusa nang sumisilay dahil natuto na
silang gumawa nang may kasiyahan sa mga puso.
Mula noon, ang dilaw na bunga pati na rin ang puno nito ay tinawag na
‘manggan’ bilang pasasalamat sa diwatang si Manggan na may gintong
puso, at sa paglipas ng mga panahon ay tinawag na itong mangga.
Sa ngayon, ang Zambales ay kilala na sa buong mundo dahil sa produkto nitong matatamis na mangga.

The DepEd Zambales Journal Special Issue APRIL 2019

PINATUBO,
the

6
Photos Courtesy of Lyndon Jeff Ebue, Grade 12
Northern Zambales College, Masinloc

OLYMPUS of

Central Luzon
Bryan Jester S. Balmeo, Teacher III
Subic National High School, Subic
Before life is far different from what we see today, a
long, long time ago, humans – the guardians of
the earth, and the gods – the supreme beings,
coexist peacefully in the world. The gods and
goddesses look upon the humans and bless
them with everything they needed, protection,
food, and life. During those times, the supreme
beings love to live in the mountainous areas and
call it their kingdom. Apo Namalyari, the Lord of
happenings and events, and the pagan deity of
Sambal, Aetas and Kapampangans, chose Mt.
Pinatubo as its abode.
The place is a paradise. Apo Namalyari loves
his people so much. He serves as their master
and protector. During planting season, he blesses
them with rich soil. During harvest season, he
blesses them with so much produce. For them,
Apo Namalyari is a good god.
However, Apo Namalyari is also strict. He does
not want his people to abuse the environment.
He punishes people whenever they cut too much
trees or do not plant in replace of used ones. One
time, Apo Namalyari becomes so angry that he
blows apart the mountains’ peak. He wants to
teach humans love and care for the environment.
But the people do not appreciate this. They
decided to never seek help to Apo Namalyari.
Years and years passed and the people forgot
about the god that once helped them.
They cut too much trees and never replaced

ANG YAMAN NG BAYAN
Dr. John M. Abordo, Principal II
Castillejos NHS, Castillejos
Yamang natatangi nitong lalawigan kong liyag
Mga kultura at gawi sa aklat nakasulat
Magagandang ugali na katangi-tangi
Tradisyon at pamahiin nagpasalin-lahi.
Kung ika’y may inibig harana ay nandiyan
Upang awitan dalagang napupusuan
Kung pinalad na ikaw ay magustuhan
Sa pamamanhikan ang kasal pag-uusapan.
Malutong na singkamas ng taga San Marcelino
Hinahanap-hanap ng maraming dayo
Matamis na Manga sa ngiti makikita
Dinamulag Festival hinangaa’t kinilala.
Piyesta, Santakrusan, mahal na araw at iba pa
Mga tradisyong hanggang sa ngayon makikita
Mga awiting bayan o kay sarap pakinggan
Duyang pampatulog sa mga kabataan.
Pagmamano at paggamit ng po at opo
Mga ugaling nakasanayan mula sa ating mga
ninuno
Lahat ay sariwain, patuloy na pagyamanin
Sapagkat ito ang tunay na yaman ng bayan natin.

”

But beyond this beauty
is a quiet warning to its
people to never abuse the
mountain again, or else
Apo Namalyari will have
to act again.

them. They burn various parts of the mountain
just to get more trees and catch wild animals for
food. This made Apo Namalyari furious.
One day, the people invited a big company to
look for geothermal heat in the mountain. They
let them drill and drill until the mountain can no
longer bear the pain of the abuse.
The native Aetas, the last remaining followers
of Apo Namalyari, tried to warn the people about
the effects of what they are doing, and how this
can make Apo Namalyari enraged. But they just
laughed at them. They do not believe in what
they are saying. For them, Apo Namalyari is just
a myth.
One day, after being asleep for centuries, Apo
Namalyari woke his sleeping abode. The volcano

Zambales
A SILENT PARADISE

erupted multiple times, vomiting lahar, and killed
the loved ones of the people. They were left
homeless and hopeless, seeking mercy from
Apo Namalyari. But the god was not pleased.
He showed how infuriated he is through Mt. Pinatubo and may children, pregnant women, and
elders were forced to leave their home to seek
refuge to other places.
Now, the volcano is asleep again. Its beauty
demonstrates how a god is still guarding its
domain up to this very moment. But beyond this
beauty is a quiet warning to its people to never
abuse the mountain again, or else Apo Namalyari will have to act again.

So precious as a jewelry
That everyone could ever wish to be
In her heart lies a memory
Of all the hopes that formed the history.
As silent as the sweet ocean tide
But as marvelous as mountains which aim up high
Dean Hill Cristobal ,Teacher II
Is a place where humble people rise
A sanctuary called paradise!
Botolan NHS, Botolan
With the beauty you can glance, I bet you will never lose the chance
Hopping to the islands one by one, surely will test your endurance
Mountain climbing is another stance
On the top you may overlook the paradise with a dance.
Stroll on the streets of Sta. Cruz to Subic
You will meet people that could be a good friend to be with
From the highlands to the lowlands
Is a spirit which speaks
that we belong to the same land.
As sweet as this paradise
Is a mango that will keep you enticed
For in this place you will realize
That you are blessed as if you won a prize.
Amidst the entire nature is a rich and loving culture
Camaraderie and respect is the tool for their future
Preservation goes with industrialization
Each of the point is given consideration.
To live in a place as peaceful and beautiful as this
Is something everyone could ever wish
With all the things and feelings before one’s eyes
Photos Courtesy of JEFFREY DELFIN, Teacher III
No doubt! Zambales is a silent paradise!
Cabangan National High School
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Yves Clark Fabrigas, R.N., Teacher III
Lakas High School, Botolan

(3rd Place , Spoken Poetry for Buwan ng Wika, delivered by Jessema Canduli, Grade 12)
Ilang panahon na ba na laging walang bigas ang kabang luma?
Ilang dekada na bang kamote ang aming iniluluha?
Ilang siglo na ako ay nakayapak sa mangingibig kong lupa?
Oo, nais ko ng takasan ang tigib kong pagdurusa.
Jessema. Jessema ang pangalang itinatak sa aking ulo.
Ngunit marungis at tangang Ayta ang isinumbat sa aking pagkatao.
Labing anim na tao nkong minahal ang mukha ng edukasyon
upang labanan ang pagkamuhi, panlilibak at diskriminasyon.
Ngayon ay handa na ako. Handa na ako!
Mabilis kong tinahak ang masukal na daang pababa
Upang maabutan ang bus papuntang Iba.
Ito ang una kong paglaya mula sa bundok na sa ina’y ibinilin.
Kipkip ang naipong limangdaan sa pagiging alipin.
Maingay ang bayan, katulad ng puso at kaluluwa ko.
Tinahak ko ang malaking gusali na tawag nila’y kapitolyo.
Palinga linga. Natatakot sa mga halimaw na bumubusina.
Ngunit hindi ako tanga, salamat sa edukasyong nakuha.
Hanggang maamoy ko hindi ang usok ng tambutso ng mga sasakyan
Kundi mabahong basura mula sa bibig ng babaeng astang mayaman.
“Uy, may unggoy na maitim, kulot at nangangamoy,”Habang yakap ang bag na
maganda.
“Would ask for help na naman ano? How would you do kung hindi makapagsalita?”
Kinukuyom ko ang aking mga kamao at inihanda ang sampal na lilipad sa pisngi
niyang angkin.
Ngunit naisip ko na huwag ng pababain ang dati nilang tingin sa akin.
Tinitigan ko siya. Mata sa mata. Puso sa puso. Kaluluwa sa kaluluwa.
Kahit malaki siya, kaya ko siyang yanigin at itumba.
“Binibining may make-up na makapal, hindi lahat ng nakikita mo ay parepareho.
Nakakaawa ka sa iyong mga salitang tinuran at sa aki’y ibinato.
Maaaring Ayta ako ngunit sa ating dalawa, sino sa atin ang tingin mo’y mas eduka
do?
Akala mo naman ay di ko maarok ang kakaunting Ingles mo.
Kaibigang mapostura, iniwan ko saglit ang kabundukan upang kahirapan ay ma
takasan.
Ngunit dito sa kapatagan, mas malalim pala ang kahirapang inyong nararanasan.
Totoong kulot ang aking korona at madalas mangamoy dahil kailangang magbanat
ng buto
Iyan ay upang malamnan ang sikmura ng nagdarahop na pamilya ko.
May sakit ang kuya ko. Nakaratay sa higaan. Bilang na ang hininga.
Kaya ako nandito para bumili ng gamot at oo, mas kailangan mo ng droga
Upang isaksak sa utak mo na hindi kami mababahong unggoy.
Hindi dahil matatas ka sa Ingles, kaya mo kaming lunurin sa kumunoy.
Matanda na ang aking ina upang maghanapbuhay pa ngunit ganoon na nga,
Nakikilabada pa ang pobre kong nanay para may panlaman sa kumakalam naming
sikmura.
Halos kainin na ng lupa ang pagal na mga paa ng aking dating makisig na ama
Para tapunan lamang ng kapiranggot na salapi pambili ng sardinas at ihanda sa
mesa.
Naisip ko na para akong banyaga sa sarili kong tahanan na malungkot. Iniisip ko,
oo.
Makakatawid pa ba kami sa buhay namin at makararanas ng kindat ng paraiso?
Naisip ko ngayon sa kabila ng luha, na sa ilalim ng langit na nakalukob sa atin,
Ako, batay sa dangal, ng Diyos ay pipiliin, itatangi at yayakapin.
Ang ugali mo ay katulad ng Ingles mong mananakop, mapanlinlang at peke.
Tandaan mong hindi lahat ng itim ay masama at ang mabuti ay nasa panig ng puti.
Walang liwanag kung walang dilim. Walang kamatayan kung walang buhay.
Babae, ang lahat ng bagay sa mundo ay may halaga at saysay.”
Tigalgal ang nilalang na kanina’y nang uuyam sa pandak na Ayta na akala niya’y
mangmang.
Hindi niya alam na yao’y pinanday ng panahon at karanasan sa buhay at paaralan.
Sumibol. Umigkas. Dumaluyong. Nagliyab. Nagtipon. Nagsaliksik.
Tumalikod ako.
Ngumiti.
Pinahid ang luha at nagpasalamat sa kapirasong langit.

APRIL 2019

Photo Courtesy of Malacanang Museum
Presidential Library, retrieved May 15,
2018 from https://news.abs-cbn.com/
ancx/style/watches/09/11/18/on-the-trailof-president-ramon-magsaysays-longforgotten-watc.

Ramon Magsaysay:IDOLO NG BAYAN
Rommel R.Quinsay, Teacher III
Pamatawan Integrated School, Subic
R-esponsableng pinuno sa kanyang nasasakupan
kaya idolo siya ng karamihan
A-ngking galing sa pakikipagkapwa at pakikipagkaibigan
kanyang pinakita’t pinatunayan
M-akamasa,sa mahihirap at mayayaman
kapag may gumawa ng mali wala siyang kinakampihan
O-ras ay mahalaga sa kanya noong panahon ng kanyang pa
nunungkulan sapagkat naniniwala siya na kapag maaga ka
lagi,lahat ay iyong mapagtatagumpayan
N-aging maganda ang kanyang pamamalakad noong kanyang
kapanahunan kaya maraming mamamayan ang nagtiwala’t,si
ya’y hinangaan
M-atanda,bata o kahit sino pa man
sa kanya’y humanga sa pagiging huwaran
A-yos at may tiwala sa pamahalaan
ang lahat ng tao sa lipunan
G-aling niya’y gusto siyang tularan
sapagkat siya’y masipag at may mabuting kalooban
S-a mga magsasaka sa kabukiran
reporma sa lupa kanyang sinabatas nang tuluyan
A-yaw nya na may naaapi at nahihirapan
gusto nya lahat ay makalasap ng kaginhawaan
Y-aman ay hindi inisip noong siya’y nanungkulan
di tulad ng ibang pinuno ng bayan
S-adyang maawain,madasalin at may malinis na puso’t isipan
A-gosto 31 ipinagdiriwang ang kanyang kapanganakan
atin siyang ipagdasal at parangalan
Y-an si Ramon Magsaysay ang idolo ng bayan, Zambales
ang pinagmulan.

kumbatsero
Ronald Ryan L. Sion, Head Teacher I

Don Brigido Miraflor Integrated School (JESMAG), Sta. Cruz
Hayan na at parating na,
Bangkang kanina’y nasa laot pa,
May mga lamang dagat na dala,
Kung ituring ay kayamanan nga.
Habang bangka’y palapit nang
palapit,
Mga tao’y dagsa rin at nagsilapit,
Nais masilayan laman ng bangka
‘pag sapit,
At ilang biyaya mula sa dagat ay
makamit.
Paghalik ng bangka sa dalampa
sigan,
Mga tao dito’y patakbong naglap
itan,
Humawak sa katig na gawa sa
kawayan,
Sabay binuhat ang bangka sa
buhanginan.
Nagtagumpay nga’t bangka’y
naihimpil,
Bangkero’y namigay nang walang
tigil,
Pasasalamat sa tulong na walang
maliw,
Ng mga taong tunay ngang
nakagigiliw.
Mga tao’y nagagalak at masay
ang masaya,

Sa nakuhang isda mula sa
pagtulong nila,
Kaunti man o marami maiuwi’t
madala,
Tiyak may pagsasaluhan na
ang pamilya.
Ganito ang tanawin sa dalam
pasigan,
San Miguel na Poon ito’y
binabantayan,
Doon sa San Antonio na aming
bayan,
Puntahan mo ng iyong masu
bukan.
Kumbatsero kung ito’y kanilang
tawagin,
Simbolo ng pagtulong at pag
bibigay din,
Ng mga simpleng mamamayan
doon sa amin,
Mula rito’y matuto at ito’y
gayahin.
Nawa’y manatili ang ganitong
gawain,
Maranasan pa sana ng mga
susunod sa atin,
Dahil pagtulong ay magandang
ugaliin,
Isa rin itong paraan upang
tayo’y pagbuklurin.
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Tara na sa Zambales
Yaman na maituturing ang lalawigan ng Zambales,

Rhea V. Viado, Teacher II, ALS Teacher
San Antonio Central Elementary School, San Antonio
Pinakamalakas na pagsabog sa mundo noong 1991.
Ngayon ay isa nang tanyag na pasyalan,
Dinarayo ng lahat masilayan lamang.

Sa mga kamangha-manghang lugar nitong walang kapares.
Halina ating pasyalan, damhin at alamin,
Subukang puntahan ,tiyak maaantig ang iyong damdamin.
Kung hanap mo ang magrelaks, nandyan mga sikat na isla,
Sa bayan ng San Antonio ito ay makikita.
Tara na sa Anawangin ,Capones at Nagsasa,
Distansiya man ang layo, kung ikaw ay mamamangka,
Sa isa o dalawang oras tiyak ikaw ay mamamangha.

Kung pamumundok ang iyong libangan, sa Zambales likas ang kabundukan,
Sa bayan ng Palauig ay iyong makikita.
Tara na sa bundok Tapulao, pinakamataas na iyong matatanaw,
Sa taglay nitong higit dalamput libong metrong taas ikaw ay maaantig,
Kung ang paglalakbay at pag-akyat sa bundok ang iyong hilig.
Kung nais mong puntahan isang pook na makasaysayan,
Sa dako pa roon sa bayan ng Botolan.
Tara na sa Bulkang Pinatubo na dati’y kinatakutan,

Kung nais mong makalanghap ng sariwang hangin sa probinsiya ng Zambales ika’y
aking dadalhin,
Isama mo ang iyong pamilya habang nagmamasahid sa ganda ng tanawin.
Sa malalawak na parang, katutubong mga prutas ang iyong babaunin,
Masusustansiyang gulay,mais at palay mga pananim,
Tiyak magugustuhan mo at tatangkilikin.
Zambales taglay mo ang likas yaman sa damdamin ay nagpapasaya,
Turista at bakasyunista, ipinagmamalaki ka,
May pabaon kasing ngiti sa mga sumubok pumunta,
Siguradong babalikan at maaliw ka;
Ito ang biyaya ng Maykapal na walang kapares.
Tara na sa Zambales!

AYTA-Zambaleño simbolo ka

Photo Courtesy of Rovielyn Castillo, Teacher I
Calapandayan IS, Subic

NG TUNAY NA KATATAGAN

Noriel L. Fadera, Principal I
Chiang Chio Te Memorial Aeta School (Ibad PS),
San Marcelino

Hindi pa man ako naisilang sa sanlibutan
Ay naiukit na sa kasaysayan ng ating bayan
Ang mayamang kultura ng iyong mga kanunu-nunuan
Na hanggang ngayon ay kinikilala ng sangkatauhan.
Nakalakihan mo ang pananakop ng mga dayuhan
Maging ang pagputok ni Pinatubo’y iyong nasaksihan
Pananalasa ng mga kalamidad, dito mo naranasan
Sa lalawigan ng Zambales, sinubok ang iyong katatagan.
Kabagis! Bansag sa’yo ng ating mga kababayan
Tanda na ika’y tinanggap ng ating lipunan
May dugong Zambaleñong maipagmamalaki kahit saan
man
‘Pagkat dugo nati’y magkatulad, iisa ang pinagmulan.
Tirahan mo’y gawa sa pawid at kawayan
Sa mga liblib na pook lamang matatagpuan
Pangangaso, pangingisda at pagtatanim ang iyong
kabuhayan
Mga produkto ng kalikasan, tunay mong kayamanan.
Anumang tribo ng Ayta ang iyong kinabibilangan
Saan mang sulok ng Zambales ka naninirahan
Magkakaiba man ng wikang binibigkas at kaugalian
Ikaw ay Ayta-Zambaleño, taas-noo kong ipinagsisigawan.
Mga katulad mo’y dapat na nirerespeto’t pinahahalaga
han
Dahil sa iyong napakayamang karanasang ‘di matatawaran
Mananatili itong bahagi ng ating kasaysayan kailanman
Patunay na ang Zambaleño’y may angking katatagan.
Ayta-Zambaleño, simbolo ka ng tunay na katatagan
Tibay ng loob mo’y inspirasyon ng ating kababayan
Sa mga dinanas mong pagsubok at kahirapan
Nananatili kang nakatayo at matibay ang paninindigan.

Photo Courtesy of LYNDON JEFF EBUE, Grade 12
Northern Zambales College, Masinloc

Pagdiriwang ng Mahal na Araw
sa Bayan ng Castillejos, Zambales
Rovielyn S. Castillo, Teacher I
Calapandayan Integrated School, Subic
“Hindi naman mabigat yung krus niya,” bigla kong naulinigan habang nakasakay sa
likod ng tricycle. Mainit ang sikat araw. Maraming tao ang nakadungaw sa lansangan
na tila ba’y may artistang paparating. Aking napagtanto, na ang araw na iyon ay pinagdiriwang ang Mahal na Araw o Holy Week sa Ingles.
Ang Mahal na Araw ay isa sa mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng
ating pagiging tao. Ang pagdiriwang na ito ay masigla at mapayapang ipinagdiriwang
sa Bayan ng Castillejos, Zambales taon-taon. Ipinakikita dito ang pangyayari mula sa
pagpapahirap hay Hesus hanggang sa pagsasakripisyo Niya sa krus para sa kasalanan ng mga tao. Ngunit para sa ating mga taga-Zambales at sa kung sinuman, ano
nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng Mahal na Araw?
Mayroong iba’t ibang bahagi ang taunang pagdiriwang ng Mahal na Araw. May iba’t
ibang grupo ang nagsasadula ng paghihirap ng ating Panginoon sa Krus o ang tinatawag na Cenakulo. Penitensiya naman ang ginagawa ng mga lalaki na ayon
sa kanila ay kabayaran ng kanilang mga kasalanan sa lumipas
na isang taon. Mayroon din naming nagpapasan ng krus na
may iba’t ibang yari at bigat habang sinisipa at pinapahiran ng
mga tinatawag nilang hudyo. Subalit ano nga ba ng kahulugan
ng pagpapasan ng krus na ito?
Gaya ng aking narinig sa paguusap ng dalawang tao sa
daan, may mga krus ang iba na mas mabigat kesa sa atin
o di kaya nama’y mas magaan. Walang dalawang tao ang
magkatulad sa pagbata ng mga pagsubok sa buhay. Ang
pagpapanata na kanilang ginagawa ay hindi katulad ng
panata na ginagawa mo. Hindi natin kailangang husgahan
ang bigat o gaan ng krus na binabata ng bawat isa. Tayo
ay may iba’t-ibang lakarin sa buhay.
Sa madaling sabi, ang pagdiriwang ng Mahal na Araw ay
hindi nakabatay sa kung gaano kabigat o kagaan ang krus na
dinadala ng bawat isa. Lagi nating tandaan na ang pagmamahal
ng Diyos sa atin ay Kanya nang nabayaran nung Siya ay naipako at namatay sa Krus.

9

The DepEd Zambales Journal Special Issue

PAG-ABOT
SA PANGARAP

The Tale of Gallantry

of a Candelarian Hero

Diana A. Balbuena,T-II
Mabato Elementary
School, San Narciso

Ginalyn F. Edpalin, Teacher III
Pamibian Integrated School, Candelaria

Nagsimula ang lahat sa sim
pleng pangarap,
Maging matagumpay sa
hinaharap;
Kayang tiisin ang lahat ng
hirap,
Kakayanin kahit isa lang
mahirap.

He was summoned for duty in a war that wasn’t our own
And wholeheartedly fought for a battle that wasn’t our concern
He shed his own blood into the land that wasn’t his own
And saved those innocent in that foreign nation.
Captain Conrado Dumalo Yap, it is his name
A native Candelarian, who’s selfless in his self-offering
His gallantry happened decades ago
In that imminent Korean War right there at Yuldong.

Hindi sinukuan mga balakid sa
buhay,
Pilit nagpakatatag sa mga
nararanasan;
Walang makahahadlang ang
patunay,
Sige lang nang sige ang pinag
daanan.
Pag-abot sa pangarap hindi
basta-basta,
Kailangan palagi ang sipag at tiyaga;
Laging babad sa pagbabasa ang mata,
Plakda ang katawan kapag hihiga.
Kahilingan ngayon sana magkatotoo,
Pangarap na ninanais sa buhay;
Ito sana ay maging buong-buo,
Maging isang nilalang na matagumpay.

Buong pusong
pasasalamat

Anthony O. Rogayan,
San Felipe Elem. School
Buong-pusong pasasalamat,
Handog ko sa inyong lahat;
Inspirasyon kayong tunay,
Sasaludo ako habangbuhay.
Sa mga pinagsamahan,
Kalungkutan man o kasiyahan;
Lagi kayong naririyan,
Ako ay lubos na inalalayan.
Sa iba’t ibang gawain,
Matulunging kamay ang hain;
Trabaho ay laging pinapadali,
Lumipas man ang ilang sandali.
Sa oras ng ating paghihiwalay,
Asahang laging nakasubaybay;
Matatawagan pa rin kung nais,
Makakasama kapag inyong na-miss.
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With the desire to help, he corresponded and fought
With undeniable strength and smart strategies that were pure
He did it with his comrades as our country’s support
To the world peace troubled anew by the battle of south and north.
His purpose may have been as ordinary as the others
For it was the design of his duty as soldier
But a certain spot makes it unique
As his bravery was superbly indiscriminate.

captain

CONRADO
DUMLAO YAP
1913-1951

Part of PMA Class 1941
Survived the Bataan Death
March and served as Operations
Chief of Filipino Guerilla Army
during WWII
Married Aurora Dela llana in 1944
and had 3 daughters with her
Part of PEFTOK (Philippine
Expeditionary Forces to Korea)
as Korean War exploded in 1950
Mortally shot at the Battle of
Yuldong on April 23, 1951 while
attempting to recover and rescue
his fallen comrades

Heart of a Filipino warrior, he manifested it there
As he never gave up though already beleaguered
Despite the retreat foreign troops displayed
He pursued, he saved and inspired the morale of his men.
And then, on his exposure to the fully armed nemesis
On that night of wafting spring that this south and north heated
An unexpected slug suddenly penetrated
Mortally hitting him while saving a comrade in a slope of a hill.
That selfish slug struck his heroic feats
Yet, his inspiration to his fellow never ever ceased
They, who were left avenged instantly
To claim the triumph and fight for their captain’s demise.
Yes, his breath ceased, young and sweet as all his heroic deeds
Leaving his family that was as fledgling as his age
Sweetly waiting for his kiss and embrace
Optimistic of his successful return to the Philippines.

A young Candelarian, this is who he is
Whose nobility transcended its limits
He radiated through the world with the manifestation of his best
In the so-called ‘Forgotten War’, with his gallantry that was one of the
Awarded with Distinguished Service greatest.

Cross by the US, Highest Medal of
Valor by the Philippines
Awarded by Korean Government
with the First Class Taegeuk
Cordon of the Order of Military
Merit last July 27, 2018

Liza L. Badillo, Principal III
Calapandayan Integrated School, Subic

__________________________________________
Sources: CANDELARIA LGU; HANG-DON-MAN (September 13, 2018). Steady On, Honoring a Filipino Hero of the
Korean War. Retrieved from https://www.philstar.com/opinion/2018/09/13/1850998/steady-honoring-filipino-hero-korean-war.
Photo Courtesy of Esquire Philippines retrieved May 15, 2019 from
https://www.esquiremag.ph/culture/lifestyle/9-underrated-heroesthey-didn-t-teach-in-history-class-a1729-20170612-lfrm2.

Memory shake

T’was April 22nd when everything trembled, my knees
unspared
My heart bounced in time with the pounding way down
beneath.
Quickly, flashbacks from 28 years ago came in full detail and
vivid
When Mt. Pinatubo erupted and almost everyone in Castille
jos fled.
Suddenly what happened in June 15, 1991 was within close
range
It was just 2:00 PM yet the whole town was in total dark
ness.
The night was filled with earthquake and lighting in heavy
flashes
In the morning, roofs collapsed due to the heavy rains and
ashes.

Homeless, without food, stores closed, crops and poultry
perished
Neighbors clung to each other like families and did what was
best.
They helped fixed each others’ homes and shared that was
left
Survived without electric power, practically went back to
basics.
Wikipedia defines earthquake as the shaking of the earth’s
surface
Caused by the release of energy that creates seismic waves.
But more than the after shocks we hope for some “memory
shake”
Reminding us to care, appreciate nature and His Divine
Grace.

”

...we hope for
some “memory
shake”
Reminding us
to care, appreciate nature
and His Divine
Grace.
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What makes a Zambaleño?
Cristy Madel L. Abagao, Teacher I
Porac Integrated School, Botolan
I am a Zambaleño, and I’m proud to be one.
People may adjudge me as brown-skinned,
with flat, pudgy nose, curly-hair, yet, I am still
proud to say that I am a Zambaleño because this
brown-skinned human being came from the race
of strong, and gallant people. I live in a province
where thirteen municipalities emerge, and its
beauty scintillates in the country. In my province,
lives more or less hundreds of ethno-linguistic
people, where dialects or languages vary. Diverse it is, yet united with love and compassion.
I am a Zambaleño not only in physical aspects
but also by heart. I am raised, where the culture
is rich and the values are very pivotal; hospitality
and generosity are ubiquitous to Zambal people.
We never fail to share what we have, even if we
have less.
In spite of so many hardships, Zambal people
remain standing. We still manage to smile and
keep going. We hold tightly-gripped with our faith
and we never cease for hope. These attributes
make me love my race even more. I never
imagine myself being anyone else because
I love and I’m proud of who and what I am.
No one can ever underestimate a true-blooded
Zambaleño like me because in my soul lies a
will-powered person, who, by any chance, cannot be tormented down by any blows of problem.
I am a Zambaleño, and I never wanted to be
anyone else. In my soul radiates the kindness
and goodness of a Filipino. I am proud with my
identity, and being proud will not only end in
pride but through mind, heart and action.

BOTOLAN

KAY SARAP MAGLARO
SA AMING BAKURAN

Jeffrey G. Delfin, Teacher III
Cabangan National High School, Cabangan
Kay sarap maglaro sa aming bakuran.
Malawak na lupain iyong makikita,
Limampung bata ay kasyang-kasya.
Nakakakilos nang malaya,
Nakapagtatawanan nang sama-sama.

Kay sarap maglaro sa aming bakuran.
Luksong-baka naman ang nilalaro sa may likuran,
Sina ate at kuya ay nagsisipaglundagan.
Sa likod ng taya na halos makuba,
Ngunit hindi patitinag at hindi matutumba.

Kay sarap maglaro sa aming bakuran.
Sa may bandang harapan,
Tatsing ang siyang
pinagkakaguluhan.
Buto ng kasoy ang
siyang pamato,
Magwawagi na
naman
ang asintado.

Jeffrey G. Delfin, Teacher III
Cabangan National High School, Cabangan

Definitely a place that will make you amazed
Your eyes will be stuck when you start to gaze
Feel the love of its people with their warm embrace
Without a doubt, this town is a gift from Gods grace.
Visit this town and experience mixed emotions
Happiness and excitement will come into motions
Discover its cuture and its tourist attractions
Your one day is not enough to explore its destinations.
Let’s go to Tukal-Tukal Falls and Palasyo
Let us seize the moment and be filled with gusto
Live life to the fullest while we still can
That’s why we should go now to Camp Kainomayan
The magnificence of its nature is undeniably priceless
The reason why tourists are having their vacation there
I guess
There are more surprises await us and it is not over
Remember that “Botolan is yours to discover”

Photo Courtesy of JEFFREY DELFIN, Teacher III
Cabangan National High School, Cabangan

It is now known for its tagline “One Botolan”
Probably it means people there are united as one
Camaraderie is evident to its people

Photo Courtesy of Lyndon Jeff Ebue, Grade 12
Northern Zambales College, Masinloc

Cristy Madel L. Abagao
Teacher I
Porac Integrated School, Botolan
Hika boy hiko, ampilamo allo-allo,
Antur-an kata nin manulat, mamaha boy
mamilang nin numero.
Hay gaw ga-met mo ay pirmi kon an-ulig
tanan,
Emen maihulat mo nin tama ya ngalan.

Kay sarap maglaro sa aming bakuran.
Tumbang Preso ay kinagigiliwan,
Hagis dito, hagis doon ng mga tsinelas.
Parang eroplanong nagliliparan,
Matamaan lamang ang latang walang laman.

Kay sarap maglaro sa aming bakuran.
Ang mga batang paslit sa may tagiliran,
Patintero naman ang pinagkakaabalahan.
Ang mga taya ay nakabantay sa kanilang
puwesto,
Upang ‘di-malusutan ng mga kalabang tuso.

Nilabi
Kata
(I LOVE YOU)

Pinakalalabi kata emen sarili kon anak,
Agka ta labay makhitan boy magkamain nin
hugat.
Makhit ha nakim ko nu makit katan manangi
Hay ligha nin puso ko nu angka-lingi katan
mangka-ili.
Hay mundo ko ay an-umikot komoyo,
Umpisa nin mahambak hanggan humlip ya
allo.

Continued to p.17

MORAZA, Simoy ng Tagumpay

at Bagong Pag-asa

Randy B. Bugarin, Head Teacher II
Moraza Elementary School, Botolan
Munting barangay ng Baytan sa dakong silangan,
Liblib at malayo ito sa kabihasnan.
Tiyaga at kasipagan iyan ang pagkakakilanlan,
Matatagpuan sa bayan ng Botolan.
Murang Saging, ang sabi nila,
Diyan daw nanggagaling sa pangalang MORAZA.
Matamis na saging dito ay sagana,
Gabi, ube, isda at marami pang iba.
Bundok at gubat, nariyan ang kabuhayan
Waring nilingap ng Langit ng Kasaganaan.
Mahabang ilog, ang siyang kanlungan,
Malinis na tubig nagsisilbing inuman.
Malaparaisong lugar, kaygandang pagmasdan,
Mahuhumaling ka at paghanga’y di mapipigilan.
Di ka magsasawang kunan ng larawan,
Natatagong paraiso sa bayan ng Botolan.
Mahabang landas, tila walang katapusan,
Kung kalabaw at kariton ang iyong sasakyan
Mga tao rito’y sanay na sa lakaran,
Madaling araw kung lumakad, aabot sa bayan
ng katanghalian.
Tila wala silang kapaguran,
Sipag at tiyaga ito ang puhunan.
Kariton at kalabaw pangunahing sasakyan,
Maihatid lamang ang kalakal, sa kabayanan.
Pagtanggap sa bisita’y walang katulad,
Turing nila’y kapatid sinuman ang mapadpad.
Pagtulong sa iba’y bukas-palad,
Simpleng pakiusap aksyon agad.
Mga kalakal sadyang mahalaga,
Dito Nagmumula, ang ikinabubuhay nila,
Lahat ay makakaya,
Pagod nila’y di alintana.
Kung habagat ay dumating,
Hirap at lungkot naman ang kanilang daing.
Kailan titigil, kailan didinggin?
Ulan sana’y tumila tangi nilang dalangin.
Simpleng buhay para sa kanila’y sapat na,
Kaunting ginhawa hatid ay ligaya.
Modernong gamit, di na bago sa kanila,
Sa makabagong mundo’y sumasabay na sila.
Moraza, simoy ng tagumpay at bagong pag-asa,
Inspirasyon ka ng mga tao sa tuwina.
Munting barangay na sadyang pinagpala,
Taglay na ganda, kailanma’y walang kapara.
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Isang Kabanata
Manric Del Mundo Turla,
Teacher III
San Isidro High School, Subic

Sanlibo’t siyam na raan siyamnapu’t isa,
Sumabog ang poot ng maibiging bathala.
Si Apong Namalyari nagalit sa pita ng madla
At kanyang sumpa’y pinadapo sa lupa!
Binalot ng dilim ang ika-labinlima ng Hunyo,
Nang ang bughaw na langit ay balutin ng abo,
At sinabayan pa ng malakas na bagyo,
Na nagparagasa ng lahar sa lahat ng baryo!
Animo’y dugo ang umaagos na likidong baga,
Ang lumalabas sa tiwangwang nitong bunganga.
Tahanang bundok ng mga katutubong ita,
Isa palang bulkang kikitil sa kanila!
Pagyanig ng lupa’y tila trumpeta ng impiyerno!
Tila lupa’y mabibiyak at lalamunin ang mga tao!
Pinadapa mga kabahayan sa pagbagyo ng asό!
Pagsabog ng Bulkang Pinatubo’y makasaysayang delubyo!
Nagalit nga ba ang Bathalang dakila
Sa lahat ng sala ng Kaniyang nilikha?
Ngunit ang katotohana’y Siya’y lubos na naawa
Sa sinapit ng mga Zambaleňong lubhang kaawa-wa.
Pagsabog ng bulka’y di loob ng May Likha,
Pagkat ito’y isang natural na sakuna,
Marahil ay nagising ang natutulog na dambuhala,
Dahil sa pag-abuso sa kalikasan at sa kapwa!

Photo Courtesy of JEFFREY DELFIN, Teacher III
Cabangan National High School

Zambales
Our Solace, Our Home
Maria Cristina C. Facun, Princpal I
Cabangan

Home of beautiful and creative
people
A vintage of artists, leaders and
nobles
A cradle of great heroes and heroines
A dwelling of loving families and kin.
A land of promise for the hopeless
children
A place of refuge for the accused
brethren
A home of comfort for the sad and
broken
A haven of rest for the heavy-laden.
A collection of stunning beach resorts
and waterfalls
A rendezvous of mountains and
forests’ splendor
A habitat of animal and nature’s
resplendence.

A solace to sooth one’s anxiety and
stress.
An archive of feasts and celebra
tions
A display of colorful costumes and
creations
An atmosphere of music and thun
derous applause
An avenue of joy and happiness that
echoes.
‘Tis where we abode, ‘tis where we’ll
grow old
We’ll be gaining experiences for
stories to be told
‘Tis where wonderful things will
unfold
Here in Zambales, with its wonders
to behold!

Labis na nalumbay ang maiibiging Bathala,
Nang kanyang makita Zambales Niyang napinsala.
Lumipad Siya’t naghasik ng awa at pagpapala,
At tinulungang makabangon ang mga Zambaleňong naulila!
Isang malagim na kabanata sa buhay ng mga Zambaleňo
Na maituturing ang delubyong ito,
Ngunit ito rin ay kabanata ng simula ng pagbabago,
Nang pagkukulang sa kalikasa’t kapwa tao’y napagtanto!
Ang Zambales at mga karatig lalawigan,
Ay mabilis na nakaahon sa yurak na kinasadlakan,
Mga likas na yaman kanilang pinagyaman,
At nangakong aalagaan ang kalikasan.
Kaya naman ngayon, subukin man ng ilang beses,
Di na magugupo ang lalawigang Zambales!
Pananampalataya’t pagmamahal sa kalikasa’t kapwa tao,
Ito ang pagpapahalaga ng tunay na Zambaleňo!

Zambalinis
Rommel Quinsay, Teacher III
Pamatawan Integrated School, Subic
Zambales tayo'y maglinis na
Ating lahukan itong mga programa
Para sa Inang kalikasan na napakaganda
At mga karagatan na kahali-halina.
Pulutin mga kalat na naglipana
Mga plastik at bote sa kalsada
Mga pinagbalatan ng kendi itapon nang tama
Upang kalinisa'y mapanatiling talaga.
Ating pangangalaga sa kalikasan
Ngayon ay ating katungkulan
Lahat sana'y kumilos at magtulungan
Upang Inang kalikasan ay huwag gumanti at
tayo'y parusahan.

Photo Courtesy of JEFFREY DELFIN, Teacher III
Cabangan National High School

”

Hikayatin
lahat ng
mamamayan
Para sa
patuloy na
pagganda
ng ating
lalawigan.

Kaya proyektong Zambalinis ating suportahan
Huwag balewalain bagkus sumali nang tuluyan
Hikayatin lahat ng mamamayan
Para sa patuloy na pagganda ng ating lalawigan.
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Zambales
MABUHAY KA!

Dr. Melinda D. Punzalan, Principal IV
Iba Central School, Iba

Photos Courtesy of JEFFREY DELFIN, Teacher III
Cabangan National High School

Zambales kong sintang lalawigan
Z, huling letra ng alpabetong naturingan
Kung alpabeto ang basehan huli tayo sa pilahan
Subali’t iya’y kasalungat sa tunay na kalagayan.
Ating simulang pahapyawan, isa-isahin ang yaman
Anawangin Cove, Bakasyunan Resort, Crystal Beach at D’ Farm
ABCDng listahan ng magagandang pasyalan
Abot sa letrang Z, Zambales ating parangalan.
Mga tao’y mahuhusay at mabubuti ang puso
Magsaysay na Pangulo, magiting na Zambaleno
Malacanang ay binuksan, ikinagalak ng publiko
Minahal siya’t nirespeto pagkat makamasang totoo.
Beaches na magaganda, kaysarap languyan
Bundok sa paligid, sagana sa yaman
Bato-balaning humihila upang lalawiga’y puntahan
Balakin ng mga turista, laging una sa listahan.
Ang pangunahing produkto ng mahal na bayan ko
Ay ang manggang ubod tamis, super sarap pong talaga
Alaala at kilala saan mang lugar ka magpunta
Ating mababasa sa Guiness World Record, panalo ka!
Lubhang kamangha-mangha ang lalawigang Zambales
Lalo’t naiartikulong sa panlalawigang yama’y isa sa awardees
Libutin pa natin tagong magagandang talon sa bawat bayan
Ligayang dulot nito, lalang ng Maykapal.
Espesyal na lalawigan, ang lalawigang Zambales
Di ko ipagpapalit saan mang panig ng daigdig
Matiwasay at mapayapa, mga tao’y mababait
Pag-istima sa bisita’y anong husay at malasakit.
Sambayanang Zambaleno, sa pinagpalang lalawigan
Sadyang dapat ipagmalaki, ikatuwa, ikapuri
Sinserong pagmamahal sa kapwa at kalikasan
Sikaping ugaliin, upang mapanatili matimyas na panahanan.

in the eyes of a child
Allan L. Manuevo, Teacher II
Masinloc Central Elementary School, Masinloc
“In the eyes of a child, there is hope, there is
laughter. There is trust, there is joy, a chance to see
the future. For the lessons in life, there is no better
teacher than the look in the eyes of a child!”

”

After all, in the
eyes of a child,
innocence and
ignorance
prevail more.

The lines above are from the famous song
entitled, “In The Eyes of a Child”. Just like the lyric’s
message, children are the simplest creatures in the
world. Simplest? Of course, aren’t they? In fact, they
are ready to trade a thing of value in exchange for
candies. They are unaware that the thing of value
in exchange of candies might be bigger than what
they have received. Their child-like nature is more important. They are easy
to please. When they are scolded and feeling sad, give them a simple hug
and a kiss, all their crying and loneliness will be wiped out instantly. A bright
and happy mood will be manifested and as if a transformation by magic has
happened.
In elementary school, pupils vary from one child to another, however,
their characteristic as a child is almost the same. They have simple ways,
likes and joys. This simplicity of children makes them vulnerable and prone
to abuses. Bullying and child abuse is two of the child-related problems
encountered in school. The teachers who are the second parents in the
school should make the necessary protection and concern for their learners.
They must set good examples and high values so that children will never get
wrong by what they see. Just the same with the lyrics, in the eyes of a child,
hope, joys and laughter are seen, and they see the future by what the elders
display.
There are a million emotions that can be seen in the eyes of a child. If
adults display wrong actions regularly and an observant child is looking and
seeing him do it most often, he will probably believe that what he does is
right even if it is wrong. So as adult, be cautious and careful of what you do
so, as children who might be looking will never emulate the wrong thing you
do. The eyes of a child see everything and one must take extra care to show
goodness instead of meanness. After all, in the eyes of a child, innocence
and ignorance prevail more.

HANGGANG SA HULI

Christian E. Cariaso, Teacher II
Masinloc Central Elementary School
Malapit na ang takdang oras,
Paglisan sa paaralang mahal;
Iiwan ang alaalang nakalipas,
Palihim na hikbi ang mauusal.

Sa sandaling ikaw ay nakasama,
Buhay ng mga guro napagaan;
May direksyong akmang-akma,
Laging umaalalay sa tamang daan.
Sa mga desisyong binibitawan,
Lahat ay higit na nakikinabang;
Kapakanan ay isinaalang-alang,
Masasalamin tunay na kabutihan.

Sa iyong husay sa pamumuno,
Kaalaman mo’y punong-puno;
Inspirasyon ang iiwan sa amin;
Mga alaala mo’y laging babaunin.
Dalangin ngayon na ikaw ay bas
basan,
Bantayan sa lahat ng mga sandali;
Ipagpatuloy ang iyong nasimulan,
Hanggang sa pagkikitang muli.

ATING LAKBAYIN ANG ZAMBALES

Dr. John M. Abordo, Principal II
Ating lakbayin ang aming lalawigan
Castillejos NHS, Castillejos
Tiyak ika'y matutuwa sa mga pupuntahan
Iba't ibang pook pasyalan
Maaantig ang iyong puso magpakailanman.
Mga sikat na Isla iyong makikita
Lalakbayin kahit malayo ang distansiya
Sasakay pa sa mga bangkang magagara
Hampas ng alon na kaiga-igaya
Marami ding mga kabundukan
Pag-akyat dito'y kaysarap sa pakiramdam
Lalo na kung sama-sama kayong mga magkakaibigan
Tiyak ‘di ninyo mararamdaman ang kapaguran.
Sariwang hangin malalanghap nang tuluyan
Walang polusyon bagkus nakakagaan sa kalooban
Mga punong nagbibigay kaliliman
At mga halamang kulay luntian.
Zambales atin nang lakbayin
Ating pagmasdan magagandang tanawin
Tiyak kayo'y mag-eenjoy din
Kaya tara na't ating tangkilikin
Photos Courtesy of Lyndon Jeff Ebue, Grade 12
Northern Zambales College, Masinloc

13

The DepEd Zambales Journal Special Issue
Photo Courtesy of Lyndon Jeff Ebue, Grade 12
Northern Zambales College, Masinloc

APRIL 2019

SI HERMINIANO
ANG BAYANI KO
Jeffrey G. Delfin, Teacher III
Cabangan National High School, Cabangan

HALINA SA

Lalawigan ng Zambales
Joel Dumanguera Orcino, Principal
Amungan Elementary School, Iba
Halina mga kababayan at ating puntahan,
Lalawigang matatagpuan sa dakong kanluran
Lugar ng mga magigiting at makikisig na kalalakihan,
Hardin ng mga maririkit at mga mutyang kababaihan.
Zambales kong mahal, ang tinutukoy kong lalawigan,
Iniluwal nito si Ramon Magsaysay, na sa Masa ay Kampeon.
Mayaman sa kultura at maging sa kasaysayan,
Dakila ang ambag sa adhikain ng Katipunan at sa kasarinlan.
Dagat ng Pilipinas dito’y humahalik, sumasamba,
Magagandang dalampasigan, sa mga turista ay nag-iimbita.
Tanyag na Bulkang Pinatubo ay nasa kanyang pusod,
Munting islang tanyag, tawag ay Bajo de Masinloc.
Sa Gitnang Luzon napabilang itong lalawigan,
Binasbasan ng maykapal ng yamang kalikasan.
Mayaman ang anyong tubig, maging kalupaan,
Masisipag’t matalino Zambalenong mamamayan.
Pagdating mo’y maririkit na ngiti, sasalubong nang mainit,
Pagkaing masarap sa hapag, matitikma’t prutas ay mabibitbit.
Zambaleno’y tunay na ganyan sa mga bisita at sa lahat,
Sa Zambales karanasa’t kasiyahan mo’y walang hihigit.
Bundok Tapulao ay pinaunlad at ipinakilala,
Puntahan ng dayuhan at lokal na turista.
Lahat ng bayan nito ay may atraksyong kanila,
Walang inip at bagot, Zambales kung dalawing una.

PAGSALUDO

Rhowena R. Flores, Teacher III
Masinloc Central Elementary School
Pagsaludo ang madalas na alay,
Taong nagpakita ng kagilas-gilas;
Oras at panahon ay ibinigay,
Pagmamalasakit na di kumupas.
Sa mga pang-araw-araw na gawain,
Laging ikaw ang siyang nangunguna;
Modelo kang tunay sa amin,
Inspirasyon kang itinadhana.
Sa mga gawaing hindi masundan,
Pagpapaliwag mo ang kailangan;
Sa bawat salitang iyong binibitawan,
Lahat ay madaling nauunawaan.

Una kong narinig ang iyong pangalan
Sa isang awiting pambayan
Tuwing Flag Ceremony ika’y nababanggit
Isang Pilipino na sa bayan ay nagmalasakit.
Sino ka bang talaga Herminiano Peregrino?
Upang tanghaling isang huwarang Pilipino
Na kaya lagi kaming taas noo
Ipinagmamalaking maging Cabangueño.
Bunga ng pagtatanong ng aking isip
Mabigyang kasagutan ang ‘di-malirip
Ako ay nagsaliksik sa iyong pagkatao
Nang madagdagan ang kaunting kaalaman sa iyo.
Noong Pilipinas ay sinakop ng Hapones
Isa ka pala sa sundalong nagtanggol sa Zambales
1943 nang ika’y nahuli
Pinilit ng mga guerilya na ika’y ipagbili.

Photo Courtesy of JEFFREY DELFIN,
Teacher III
Cabangan National High School

Pinuwersang magpakita sa Botolan Public Plaza
Upang udyukan ang mga guerilyang sumuko na
Imbes sundin ang iniuutos nila
Hinikayat mo pang lumaban sila.
Saludo ako sa iyong katapangan
Ipinagtanggol ang Zambales ‘di-lamang ang Cabangan
Isa kang bayaning ‘di dapat kalimutan
Lalung-lalo na ng mga kabataan.

”

Isa kang bayaning
‘di dapat
kalimutan
Lalung-lalo
na ng mga
kabataan

MUD
SOCIETY
Cry of Flood Victims in Zambales

Manric Del Mundo Turla, Teacher III
San Isidro High School, Subic

The flood is a thousand more than my tears,
Flashfloods! Mudslides! Erosions rush so fierce!
Tormenting hearts of Orphans and bereaves;
Stealing lives away like midnight thieves!

O! How I dream that I could run away
From this place soaked: drenched in muddy clay!
Burying lives, properties, and mem’ries
Of this muddy place’s folk’s life stories.
The rain that pours shall then also erase
The mud and pain it brought on earth’s surface
To revive my heart and restore mem’ry
Dreams are made to aid this mud society!

oras

Rose Ann S. Perez, Administrative Assistant II
Masinloc Central
Patunayan na trabaho ay gustong-gusto.
Elementary School, Masinloc

Sa pagdating ng isang balita,
Lahat ay iyong ginulat;
Iiwan mo na kaming sinisinta,
Nangungulila sa iyong paglipat.

Ang oras ay sadyang mahalaga,
Huwag sasayangin kahit na segundo;
Gawin itong makabuluhan talaga,
Habang ang lahat ay ganado.

Oras sa pamilya huwang kakalimutan,
Gawing itong masaya at makabuluhan;
Sulitin ang mga sandali na magkakasama,
Tawanan at halakhakan ay palaging isama.

Sa iyong ipinakitang kadakilaan,
Hinding-hindi ka basta malilimutan;
Sa mga nalalabing araw mo sa amin,
Kasiyahan lang ang aming nanaisin.

Kung ang oras ay sa trabaho inilaan,
Siguraduhing maisagawa ito nang
husto;
Tapusin ang lahat ng mga kapapelan,

Maglaan ng oras para sa sarili,
Intindihin ang pansariling pangangailangan;
Maglibang, mamasyal, isama ang pambili,
Sumige lang hanggang kaya ng katawan.
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Nasa Pagbasa ang Pag-asa

Anyay nan lasap, anyay nan samit		
(How delicious, how sweet)

Salita nin dili, payabol nan langit.		

Maria Milane M. Aque, Teacher II
Masinloc Central Elementary School, Masinloc

(Is one's own language, a gift from heaven,)

Sinoso sa Indo, Diyos a nangisip,			

“A...ba...na…ka...ka...ba…sa...na…a…ko...” mga magkakasunod na
letra sa pagpapantig sa Filipino ang nagpakawala ng aking malulutong
na halakhak nang unang masilayan ko ito sa likod ng pahina ng isang
lumang aklat noong ako ay nag-aaral sa Collat Elementary School. Simula
noon, naging laman ng aking isipan ang mga sunod-sunod na pantig na
nagsasabi ng pagkatuto sa pagbabasa. Minsan ay nabasa ko rin ito sa
dingding ng aming palikuran at muli akong natawa. Totoong may hatid na
tuwa sa akin ang iyon ay mabasa. Bakit nga ba? Sa totoo lang, ako din
mismo ay hindi pa rin malaman ang tunay na dahilan kung bakit ganoon
na lamang ang aking pagkatuwa sa mga pantig na letra ng abakada. Isa
lamang ang alam kong mabuting naidulot nito sa akin, nagsikap akong
paghusayan ang kaalaman sa pagbabasa.
Kung bibigyan natin ng pansin ang isang pamosong linya ni Gat Jose
Rizal, ang ating Pambansang Bayani, patungkol sa kinabukasan ng ating
bayan: “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan”, tunay na totoo na malaki
ang maibabahagi ng mga bagong-tao o kabataan sa pag-unlad ng ating
bayan at magkaroon ng magandang kinabukasan. Subalit sa estado ng
panahon ngayon kung saan laganap na ang makabagong mga imbensyon
na mayroong malaking impluwensya sa paghubog sa kaisipan at gawi
ng mga kabataan, mukhang ang dakilang linya ng ating dakilang bayani
ay may andap ng liwanag. Sa loob ng paaralan, higit na mas binibigyang halaga ng mga mag-aaral ang paglalaro sa halip na magbasa ng
aklat at magsikap sa pag-aaaral. Ang pagbababad sa internet shop ay
mas kinagigiliwan kesa maglaan ng oras sa silid-aklatan o sa “reading
corner”ng mga silid-aralan upang magbasa. Ang mga takdang aralin ay
hindi na pinapansin sapagkat mas inaatupag ang social media accounts
tulad ng facebook, twitter, instagram, messenger, youtube at marami pang
kahalintulad na bagay. Mas may oras sa mga online games, sa mga video
calls at sa pakikipagchat ngunit sa pag-aaral ay nagbubulakbol. Paano na
sila magiging pag-asa ng bayan?
Ang mataas na antas ng mababagal bumasa at hindi makabasa sa elementarya hanggang sa pagsapit nila sa sekondarya ay lubhang nakakaalarma. Sa kabila ng napakaraming pamamaraan at kasanayan sa gawaing
pagbasa na ipinatutupad ng mga guro ayon sa mandato ng kagawaran,
malaki pa rin ang kakulangan sa pagkatuto sa pagbasa ng mga magaaral. Ang mga pagsusulit ay mas pinadali na upang ang mga mag-aaral
ay mas makakuha ng mataas na marka at maging mahilig sa pag-aaral.
Anupa’t taliwas ang nangyayari, sa halip na magsikap mas lalong hindi
sila nagpupursige sa pag-aaral. Sa klase ng mga nasa ikaanim na baitang, mas lamang ang hindi makaunawa sa binabasa kesa sa nakakaun-

Continued to page 18

Zambales, Walang Kapares
Zambales,minamahal naming sinilangan
Rehiyong tatlo ang kinabibilangan
Labingtatlong mauunlad na bayan
Ang bumubuo sa napakagandang lalawigan.
Sagana sa likas na yaman
May gubat at bundok,batis,karagatan
Lupang mataba sagana sa halaman
Kaya naman sariwa't magaganda tanim
sa bakuran.
Marami rin ditong magagandang tanawin
Mga tulay na buhangin at mga baybayin
Luntiang bukirin at bulubundukin
Di rin pahuhuli kaya't ating tangkilikin.
Mga kapistahan ay kaugalian rin dito
Napakarami, iyan ang totoo
Pinakatanyag, Mango Festival sa Kapitolyo
Na laging pinupuntahan at dinarayo.
Mamamayan nama'y napakamaasikaso
Mga bisita'y sasalubungin,nakangiti nang todo
Ika'y kakamayan at magmamano
Bilang tanda ng pagrespeto.
Halina't tunguhin, lalawigan namin
Dito'y masaya may pang-akit mandin
Ika'y mawiwili't ito'y tatangkilikin
Lalawigang Zambales,may gayumang angkin.
Kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik
at maging mabilis
Tara na't tayo'y umalis
Maghanda na't ika'y mabibighani nang labis
Sapagkat Zambales ay walang kapares.

“Love for One's Own Language’’

Hella Eleonore Goschnick, Tina Sambal Songs and Poems, (Summer Institute of
Linguistics, Manila, 1989), 2.13
This song praises the author's native Tina Samba! and gives an admonition to
value it highly for the sake of the Sambal forefathers who paid a high price to
found the province of Zambales. The nine ·verses are dodecasyllabic in traditional
Tina Sambal fashion. This poem was found in Mr. Damian H. Ebuen's collection
but without his signature. It may well be his work.

Sariling Wika

Adalric G. Cabal, Teacher I
Subic National High School

Sariling wika raw ay ating sinuso mula sa dibdib ng ating ina.
Ito’y kapara ng pulot na puro at dalisay, wika ng Sambal na makata.
Kung gayon, bilang mga butihing anak ng ating inang wika,
Hayaan nating mamutawi ang tamis ng sariling wika sa ating labi’t dila.
Sa ating paglaki, ating mga dila’y waring unti-unting lumiliko.
Wikang Sambal ay atin ng nalilimot, Wikang banyaga pilit itinuturo.
Pagsasalita ng wikang banyaga ay di-masama,
basta sariling wika ay di-naisasawalang bahala.
Dito sa aming bayan, Zambales, iba’t-ibang wika ang ginagamit.
Nariyan ang Sambal, Ilokano, Tagalog, Kapampangan na iyong marirnig.
Kaya naman itong bayan na pinaghihiwalay ng kabundukan at karagatan
Kung minsan ay hindi na nagkakaunawaan dahil sa kawalan ng
wikang sa kanila’y magtutulay.
Zambaleno, halina’t ating tularan ang mga pukyutan
tulong-tulong sila sa pag-iimbak ng pulot sa kanilang pugad-pukyutan.
Zambaleno, sama-sama tayo sa paglinang ng ating sinusong-wika--Sambal
upang gaya ng pulot ito’y manatili pa nang matagal na panahon.

Pangaro a Kay Matakar
(IMMEASURABLE LOVE)

Gary E. Echon, Teacher III
Binabalian Elementary School, Candelaria
Photos Courtesy of JEFFREY DELFIN, Teacher III, Cabangan National High School

Rommel R.Quinsay, Teacher III
Pamatawan Integrated School, Subic

(Suckled from one's mother; God invented it)
A dapat komitan, kopkopon maabig.		
(So that we should receive it and hold it tightly.)
-Pa-manglabi Sa Salita Dili

Ama, itang, tatang a haway,
No medyo main kagana-nawan papang wanlan taga baytan,
Pero anyaman a kahawayan, awlo mo odti Tatay,
Kanya iira yapon a bokot, ipainaway lalaman.
Maikwento con bongat hin panaon hinyataw
Aptoh aptoh a habot con mintras aniistoryay kabibiyay
Mag-aral labah pigaw makapakialig ha laloman mainumay
Pigaw kamoyoy na mahalian
Balbal lanom tan amot ha botlay panamnan.
Ninghan asay apon awit cgoron kakanitkitan,
Nabatir tagkoh aray a cay homin togon ihabtan,
Nangirihkirih a lalaman harang nan mabli con nanay,
"Malawang a polta, lompar kamoy halban."
Pangaponan linmato homin tolocan
"Manglungo ngamin pigaw kay mapagolowan,
Hay panabot moyo, labay labay katamoynan hakitan,
Ani dyodyo con bungat pigaw kaymuyo ihiban."
Paw pangaral matuntawo lalon laloy na hi tatay,
Hin awanak ut medyo kaymoot angkaintindyan,
Nu iti kayna payti ha huston katinuan,
Kay matakar a pangaral pabalon
Pamanglabi payti taw!
Hawanin ta medyo main anan dauto kainomayan,
Dilap ha boklah main ingkilo tan suman,
Isilibra!Isilibra! Yay awlo mo tatay!
Inaro mi can duro, ha comi hika hi ‘Superman’!

Zambaleῆos, like any other households, give due respect to the presence of
the father in the family, whose sweetness is hidden in its strict character. The
poem depicts the son’s appreciation of his father’s unending love to them.
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pagdarahop
GUTOM

Yves Clark Fabrigas, R.N.,
Teacher III
Lakas High School, Botolan

PAG-IBIG
May hiyaw ang gabi. Kakarampot.

Tamis ng isang Tagumpay
Chona D. Cabasal, Teacher III
San Rafael Elementary School, Cabangan
Matamis namnamin ang isang tagumpay,
Katuparan ng pangarap na pinakahihintay;
Kahit saang anggulo ito pagmasdan,
Magsisilbing patunay kailanman.
Sipag at tiyaga ang naging susi,
Pagsusunog ng kilay ang kinalabasan;
Oras ay iginugol para hindi magsisi,
Dasal sa Maykapal ang naging sandalan.

Katulad ng dati, maginaw ang dampi ng hangin sa aking pisngi at katulad ng gabi, malamig ang aking damdamin. Walang kuryente sa aming
munting kubol. Naisip ko ang aking ina na nag-iisang naglalakad galing sa
gasak. Walang kasama at alam kong nagugutom.

Sa panahong nawawalan ng pag-asa,
Yayakap sa mga anak saka pagmamasdan;
Huhugot ng inspirasyon sa kanila iaasa,
Lakas ay matatamo upang ituloy itong laban.

Kung sana ay nandito pa ang aking ama, sana ay may umaalalay sa
aking ina.

Hindi nagpapadaig sa anumang hamon,
Pilit nagpapakatatag sa lahat ng panahon;
Hanggang marating ang dulo nitong laban,
Tamis ng tagumpay damang-dama kahit saan.

Iniwan na kasi kami ng aking ama. Malamang napagod na siyang
umintindi sa aming pitong magkakapatid.
Marahil ay napagod na rin ang kanyang mga bisig sa paghambalos sa
munti kong katawan.
Ikaapat ako sa aming magkakapatid at alam ko sa puso ko na hindi ako
kailanman napansin ng aking ama. Maliban sa kakulay ko ang karimlan,
kasingkulot ko ang takbo ng buhay. Kumplikado. Magulo. Tila walang katapusan ang kahirapan ng aming buhay.
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Tonong

CANDELARIA

sa POGA-POGA

Tulog na ang aking mga kapatid ngunit sa tantiya ko walang ni isa man
ay mahimbing. Kumakalam kasi ang kanilang sikmura. Tatlong piraso
lamang ng kamote ang aming pinagsaluhan- oo, tatlong kamote at isang
timbang luha.

Aldrin Edpalin, Teacher III
Pamibian Integrated School, District of Candelaria

Muling pumatak ang aking mga luha. Nag-uunahang bumaybay patungo sa lupang halos isumpa ko na. Mga luha ng pagsisisi, poot at pagtatanong kung bakit ganito ang aming buhay, Buhay na hindi ko pinili ngunit
ibinigay ng tadhana, buhay na walang kasing dilim, walang kasing lamig.

Malakas na tugtugan sa tunog na makabago
Ito ang sa araw araw ay naririnig ko
Sabayan pa ng nagsulputang uso
Malakas, nakabibingi – madalas nasa internet ito.

Bukas ay babaybayin ko na naman ang landas patungo sa aking
paaralan. Sa paaralan, nakakaramdam ako ng kaunting kasiyahan-- mga
halakhakan ng aking mga kaibigan at ang walang tigil na pangangaral ng
aking mga guro. Ngunit, madalas ako ay tulala dahil sa gutom at tila hindi
iyon nararamdaman ng iba kong guro.

Ito na nga kaya ang uso,
Tunog kakaiba, at medyo nakalilitong istilo?

Bulyaw! Singhal! Nakabibingi.

Teka! May naalala ako!
Kahapon lamang, may kakaibang tunog na narinig ako.
Tunog luma at tila katutubo
Payak subalit nakahahalina sa pandinig ko.

Aaminin ko, hindi ko maintindihan ang hugis ng bawat letrang nasa pisara. Nabibingi ako kapag mayroon siyang sinasabi. Ang bawat simpleng
salita ay nagiging kumplikado. Kahit paulit ulit niyang sinasabi. Kahit paulit
ulit. Kahit paulit ulit.

POGA-POGA, ito nga iyon,
Na tila musika dahil sa pwersang makanayon.
Nagkukuwento ito gamit ang Zambal na mahal ko,
Patula, paawit, anuman ang istilo, sa panlasa ko’y pasok ito.

Aaminin ko rin, hindi ko maintindihan ang hugis ng kayamanan at kasaganahan. Nabibingi ako sa mga paratang ng lipunan na ako ay mabaho.
Bobo. Hampas lupa. Isinumpa. Nabibingi na ako at halos wala nang hapdi
ang bawat salitang binibitawan sa akin.

POGA-POGA, salitang Zambal ito
Dito sa Candelaria, noo’y ginagawa ito
Sa mga okasyon upang mapasaya ang mga tao
Habang naghihintay nang ‘di mabato.

Huminga ako ng malalim na kasinglalim ng gabi. Narinig ko ang tahol
ni Banong, hudyat na dumating na ang aking ina. Mahahawakan ko na
naman ang malibag at pagal niyang mga kamay. Maaaninag ko na naman
ang kulubutin niyang mukhang sadlak sa hirap. Ngunit ang mukhang
iyon ang tanging nagbibigay sa akin ng ga-hiblang pag-asa na kaya kong
umangat at umalagwa.

POGA-POGA, hatid ay tawanan
Sa mga taong noon ay simple ang kaligayahan
Sa pamamagitan ng istoryang pamayanan
Nairaraos ang mga pagtitipong hangad ng mga simpleng mamamayan.

Ang aking ina ang tanging yumayakap sa akin tuwing ako ay nalulumbay, ang tanging taong nagsasabing ako ay magandang nilalang, na ako
ay matalino, na ako ay mabango, na nagsasabing kaya kong lumaban
kahit ako ay nagugutom, na nagsasabing magtiis ako dahil sa dulo ng
bahaghari ay ang paso na puno na ginto - naghihintay, katulad ng mga
pangarap ko.
Naramdaman ko ang init ng aking mga luha.
Ngayon ay luha na nagsasabing may pag-asa pa. May pag-asa pa na
kaya kong baguhin ang takbo ng aking tadhana.
Lumapit ang aking ina, inabot ko ang kanyang kamay.
Nagmano ako.
At sa kanyang munting ngiti, nasulyapan ko ang pag-ibig.

POGA-POGA, nang muli kong marinig
Ay nagalak puso kong nasasabik
Sa ‘di kalayuan, pinilit itong damhin
Habang lunod sa musikang makabago, kabila kong pandinig.
POGA-POGA, ang tunog Candelaria,
Na pilit binabalikan ng puso kong nananambitang sadya.

__________________________________________

POGA-POGA is an old entertainment among Candelarians usually
recited or sung in some occasions or simple gatherings. Without any
exact translation, the term, which is a Zambal Candelarean word, is
used with its aim to bring laughter among audience to make them take
the whole occasion as light and bright as possible. Though unknown
to its exact origination date, it somehow depicts the Oral Tradition the
Candelarean way that was utilized, when the people had nothing to do
but recite, since reading and writing weren’t present yet in the society.
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Ano angAMBAG Mo
James E. Robison, Teacher I
San Miguel National High School, San Antonio
Pagmulat ng mata, paggising sa umaga
Iunat ang kamay, bumangon na sa kama
Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka, aha
ha (aha ha)
Kung wala pa rin, 'wag mo nang pilitin
Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin
Tunog at bagong istep na nakakagising, ihi
hing (ihi hing)

Haaaaaaaaahhhhh! Humikab ako nang
papikit-pikit pa na animo’y nagniningning na tala
ang aking mga mata, sabay pawi nang marahan
sa falling stars na bunga ng aking masarap na
pagtulog. Ang aga naman kasing manggising ni
Bayani Agbayani. Binubulabog ang stereo ng
aking radyo mula sa aking ulunan. Gusto agad
niyang pagalawin ang mga buto kong matamlay.
Mabuti na lang at bakasyon na. Pahinga mula sa
nakakapagod na mga assignments sa eskwela,
samahan pa ng mga hyper na kamag-aral na
pasimuno sa mga kalokohan sa loob at labas ng
silid-aralan.
Ramdam ko na ang banayad na ihip ng
hangin sa kutis kong mala-rosas at sumisilay
ang sinag ng araw sa buhok kong malambot
na sumusunod sa bawat galaw. Aha! Kaya
pala! Summer na! Bidang bida na naman ang
pagtampisaw sa mga malilinis na swimming
pools (na lumalagkit sa pakiramdam pag gamit
na gamit na) at sa malalawak na karagatan (na
di napapagod kahahampas sa dalampasigan).
Tulululut tut tululut tulululut tut…Tulululut tut
tululut tulululut tut… Nataranta ako sa ingay ng
cellphone ko, yung tarantang mararamdaman mo
sa paglalaro ng SNAKES na bawal bumunggo sa
pader lalo na kung humahaba ito ng humahaba
pagkakain dahil mamamatay. Nakalevel five pa
pala ang volume ng aking Nokia 3315. May nagtext! “Dla qhah ng pnligo, pmbihis at pgkain. Out

of town tau at mg beach. Alis tau myang 7am,
tnx. Bwal maleyt. Je je.” Natuwa ako sa text ng

aking bff dahil sa wakas ay matitikman ko na ang
tamis ng bakasyon!
Ilang saglit lang ay dumating na si Dora.
Sumakay kami ng bus papunta sa aming destinasyon. Pinili kong huwag matulog sa biyahe
nang upang makita ng aking beautiful eyes ang
tanawin mula sa bintana ng bus. May mangilan-ngilang sasakyan ang aming nasasalubong
habang binabagtas ang malawak at mapunong
daan. Tinanong ko si Dora kung saan kami
tutungo. Saan kami maglalagi? Ano ang aming
kakainin? Sino ang makakasama namin? At...
hindi pa ako natatapos sa mga tanong ko’y
nairita ang aking kaibigan at sinabing, “Swiper
no swiping! Swiper no swiping!” Napatigil ako sa
pagtatanong at napabulong na lang, “Oh, man!”

Hindi nagtagal ay hindi ako natiis ni Dora.
Inilabas niya ang kanyang mapa at sinabing
isang daan at walumpu’t siyam (189) na kilometro ang aming lalakbayin bago marating ang
paraiso sa Gitnang Luzon, sa dakong Kanluran.
Makalipas ang tatlo’t kalahating oras ay narating na namin ang aming destinasyon. Sumakay
kami sa tricycle. Biglang nagtransform ang
nasakyan naming tricycle! Para akong nakaseat
belt sa roller coaster habang umiiwas sa mga
malalalim na patibong sa kalsada ang driver!
Animo’y hinagisan ng granada ang kalsada! Hindi pa ganun kaayos ang daan papunta sa baryo
at nabibilang pa sa mga daliri ng kamay at paa
kahit ng dalawang beses lang ang mga bahay
sa munting baryo. Malamig ang hangin kahit na
tanghaling tapat na nang kami’y dumating. Ito’y
sa kadahilanang mapuno ang lugar. Makalipas
ang labinlimang (15) minuto ay narating namin
ang baryo ng Pundakit sa bayan ng San Antonio.
Malinis ang lugar, tahimik at payak ang
pamumuhay. Pangingisda ang pangunahing
hanapbuhay ng mga tao. Sinasalamin ito ng
mga bangkang panlaot at ng mga mamamayang
simple ngunit masayahin. Wala kang makikitang
kalat sa dalampasigan at sobrang tahimik ng lugar. Malawak ang buhanginan at kailangan mong
takbuhin ang dagat mula sa pampang nang
iyong maranasan ang lamig ng tubig!
Nilapitan ni Dora ang kanyang pinsan na si
Boots at kami’y tumuloy sa kanilang munting tahanan. Napalunok ako nang napalunok habang
kami’y naglalakad dahil sa nangingibabaw na
amoy ng pinipritong daing na isda. Kulang na
lang ay kagatin ko ang tenga ni Dora at pumitas
ako ng sili at kalamansi sa mga puno na aming
nadaanan. Inilunok ko na lang nang inilunok ang
aking pagkagigil kasabay ng pagfifiesta ng mga
alaga kong dinig na dinig kong nag-iingay at
nagtatatalon.
Iniwan namin ang aming mga gamit sa bahay
nina Boots at nagpasyang magbangka at puntahan ang mga lugar kung saan kami maliligo at
mag-eenjoy. Dala namin ang yapak na panlangoy at goggles na panisid. Narating namin ang
isang islang naging kanlungan ng mga sundalo
sa panahon ng mga Espanyol, ang Capones.
Naroon din ang lighthouse na isang siglo nang
nakatayo at nagsilbing palatandaan ng mga
barkong naglalayag sa karagatan. Mabato ang
isla, malinis, puti ang buhangin at nagniningning
sa linaw ang tubig-alat.
Matapos doon ay dumiretso kami sa
Anawangin cove. Pinagsamang Boracay at
Baguio City ang lugar dahil sa mala-labanos
nitong buhangin at matatayog na pine trees
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Paano mo
pananatilihin ang perlas
na kumikinang?

Photo Courtesy of Lester E. Elayda, Teacher I
Pamibian Integrated School, Candelaria
na nagbibigay ng presko at sariwang hangin.
Walang ibang tao sa cove kundi ang iilang mga
taga baryo na nagpapahinga sa ilalim ng mga
punongkahoy at kami lamang tatlo ang naliligo
sa mababaw at malinaw na tubig-alat. Malinis ang lugar. Walang anumang istrakturang
nakatayo kundi namumukod-tanging mga
mabeberdeng puno lamang at kulang na lang
ay magiging kakulay na rin nito ang iyong mga
mata. Mayroon ding mga hayop na ilap tulad
ng mga baka, kambing at kalabaw. Naroon sila
sa kabundukan at payapang namumuhay sa
daloy ng kalikasan. Ang sabi ng mga taga Baryo
ay iwasang umakyat sa bundok ng cove dahil
hahabulin ka ng mga ilap na hayop na ito.
Nagtungo pa kami sa tatlo pang coves, ang
Talisayen, Nagsasa, at Silanguin. Magkakapareho ang mga coves na ito. Lahat ay mapuno,
sagana sa lamang dagat, malinis ang paligid,
malinaw at mababaw ang tubig, at walang
mga strukturang nakatayo kundi iilang bahay
ng mga natives sa baryo ng Pundakit. Tahimik
silang namumuhay at inaalagaan ang bigay ng
kalikasan. Mapapansing payak ang pamumuhay
ngunit nasasalamin ang kagalakan sa kanilang mga labi. Ang sarap maglagi at mamasyal
sa mga lugar na ito. Hindi matao. Malayo sa
nakakapagod at maingay na pamumuhay sa
Siyudad. Perfect itong palagian hindi lang
tuwing bakasyon kundi araw-araw. Malayo sa
sibilisasyon ng nag-uusbungang teknolohiya.
Ang sarap maligo at mag-enjoy kasama ng mga
laman-dagat. Walang signal sa mga lugar na
ito kaya hindi ako makakatext o makakatawag
kung kaya’t nasa bag ko lamang ang aking Nokia
3315. Napagod ako sa paglangoy at pagtakbo.
Nag enjoy ako kasama ng aking mga kaibigan.
Naroon ang kuwelang bonding na higit pang
nagpatibay ng aming samahan. Ang sarap
iwan ng buhay sa Siyudad sa bakasyong ito.
Nakalulungkot nga lang na makalipas ang isang
Linggo ay kailangan na naming bumalik sa aming tahanan, lugar kung saan maingay ang mga
sasakyan, mausok ang kapaligiran, makalat ang
mga lugar at mainit ang singaw ng hangin dahil

Continued to page 19

Photo Courtesy of JEFFREY DELFIN, Teacher III
Cabangan National High School
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Salamat The Story of Bato ni Barang

Joel Dumanguera Orcino, Principal
Amungan Elementary School, Iba

Walang sinuman ang nabubuhay sa ibabaw ng
mundo,
Para sa sarili lamang at hindi sa kapwa tao,
Kailangan niyang makiisa at makihalubilo,
Makipagkaibigan nang tunay at maging totoo.
Sa aking paglaki aking nasilaya’t nasaksihan,
Iba’t iba, sari-saring kaganapan at karanasan,
Narinig at nadugtungan maging sa mga
huntahan,
Mga kwentong pakikipag-ugnayan at pakikipag
kaibigan.
Ang kaibigang Zambaleῆo ay tunay na dakila,
Kung sa pagkaka-ibiga’y matibay at dumaan na
sa sigwa.
Likas na unos man at pagsubok, di-alintana at
di-sisira,
Pagkakaibigan man lang wari’y magkadugo’t
magkapamilya.
Mahirap man humanap ng isang tunay na
kaibigan,
Ngunit makakatagpo ka rin sa itinakda ng
panahon,
Kapwang tugma sa ugali at panuntunan ay
ayon.
Kaibigani’y Zambaleῆo, tiyak taglay niya ang
unang aking tinuran.
Pagsasamahan namin ng kaibigan ko’y
di-maaring tibagin,
Nagtutulunga’t nagmamalasakitan ang bawat
isa sa’min,
Sa panahon ng kalungkutan maging sa kasiyahan din,
Kaibigang Zambaleῆo, salamat mula sa puso’t
damdamin.

WALANG KATAPUSANG TANONG
Edelyn N. Veluz, Teacher II
Masinloc Central Elementary School

Bata, isinilang ka bang makulit?
Tanong mo sa akin ay paulit-ulit,
Hindi tumitigil sa pangangalabit,
Kahit bunganga ko’y nangangawit.
Ganyan nga ang mga bata,
Mga tanong ay hindi basta-basta;
Hindi alam kung saan pinagkukuha,
Basta may sagot na makuha.
Sa mga bago nilang nararanasan,
Dulot nito’y bagong kaalaman.
Magagamit nila magpakailanman,
Karunungan nilang nagiging mayaman.
Huwag sanang tumigil ang sinuman,
Sa pagsagot sa kanilang katanungan,
Hayaang matuklasan kanilang kakulangan,
Nang yumaman ang kanilang kaalaman.

Nilabi from page 10

Miski ang ka-irapan ko nu minghan ay agko
ampaghihi
Basta main kawon angka-tutuwan, pagal nin
nawini ay angkal-i.
Nu lumateng ya allo nin pag-graduate moyo,
Maski liwawan moyo ko ay agko mahulo,
Basta agmoyo liwawan ya taw turo ko,
Ya magnakim ha biyay boy matuton kilamo.
Hay tagumpay moyo ay tagumpay ko simpri,
Paka-labihin moyo ya maw matuntawo boy
sarili,
Pakabait ha kanayon boy ha banuwa ay mag
sirbi,
Hiko ya maestra moyo, ay pinakalalabi
kawon pirmi.

Winston M. Patiag

(“Bato ni Barang” is one of the
famous landmarks in the Municipality of Sta. Cruz, Zambales.
It is located at the coastline of
barangay Bolitoc making the
beach area around named after
it. Beautiful of its structure, ‘Bato
ni Barang ‘ also has an old story
which has been passed among
natives of Sta. Cruz from generations to generations.)
Long time ago there was a beautiful girl named Barang. She lives in
a small community called Lungosan located at the west coast of
Sigayan (believed to be the former
name of Sta. Cruz) with her loving
parents. Her father did fishing while
her mother did the winnowing of
rice. Everyone in the community
knew each other for only few of
them lived there.
One day, a strong typhoon came, changing
their daily life’s routine, for they all had to stay
at home for safety. Few days passed, even the
strong typhoon. Barang had missed the shore
that she was so excited to go out and touch
its water. As she was already there, she was
surprised seeing a wrecked boat by the shore.
Slowly, she walked towards it, and found an
unconscious man. She touched him, and realized he was still alive. She immediately called
for help to bring him home to be medicated.
Her father decided to keep the man until he
got recovered. The day after, the man finally
awoke. It was Barang he first saw.
“Where am I?” he first asked.
“You are here at Longosan,” Barang replied.
The man could not remember anything
about himself, making it difficult for them to
bring him back to where he came from.
Months went by and the man was able to
get accustomed with the place. The people
embraced him and treated him as a member
of the community. Every day of his stay in
the community was filled with learning and
discoveries.
Barang stayed with him all the time, as
instructed by her parents, making her feel
something different. She knew she was starting to fall for him.
Unknown to Barang, the man also felt the
same way, just as the way he felt for the whole
community.
One day a group of men in a boat reached
their place looking for a man who had long
been missing. With the pure intention to help,
everybody welcomed them, and attentively
listened to their stories. There, they agreed on
the same idea that the man they were looking
for was the one Barang found.
The people immediately informed Barang
about what they found out, and brought the
man to the searching strangers. Suddenly the
man recognized the strangers and remembered everything about him. Then, at that moment he could already tell everything on how
he reached Longosan. Everybody rejoiced with
what happened and felt relieved, for they could
then bring the man they kept back to his home.
Teary eyed, Barang couldn’t speak of
anything. She just asked him, “What is your

name?”
“Rabo,” the man replied.
Rabo did not waste any moment to thank
everyone in the community especially Barang
and her family for taking good care of him from
the day that they found him.
Rabo decided to leave the Longosan to be
finally home.
Barang felt sad and just ran out to get into
the shore. Rabo followed her and said that he
will come back for her.
Only their hugs ended the conversation.
And from that day, Barang waited for his
return. She was usually found at the top of the
rock looking and waiting.
As years passed, no one could tell if Rabo
really came back for Barang. Some said that
Barang died waiting for Rabo to return. Other
stories said that Barang was captured by the
pirates one day.
Today, local community in Barangay Bolitoc
sitio Longos is calling the rock ‘Bato ni Barang’, in memory of her and her longing for her
one true love.

(The version of the story that I wrote is
based on the story my parents always tell
me about Barang.)

”

Only their hugs
ended the conversation.
And from that day,
Barang waited for his
return. She was usually
found at the top
of the rock
looking and waiting.
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CIA ODTIN MAESTA MI

HA CANDELARIA
(MY TEACHER IN
CANDELARIA)

Hika’y tawon marikit nin
ampamin dunong ha eskwelawan
Bilang kan lamparawan a ampamin
hawang ha halban
Pabilon mon anloh a cay humen
kapotohan
Anuren can mamidyodyo, galot a cay
humen anggawan.

Bayani kan ha puso lan kabataan
Kastay nakakit balitok ha butlay
dalan Pamibian
Itaw mo makit nu pano lakan
sisintawan
Bana ha abog mon makilamo ha
kunlan ampipag-aral.

Ferdinand B. Elamparo
Teacher I
Pamibian Integrated
Written in Zambal Candelaria, the poem depicts how the young Candelarians
School, Candelaria

especially those who are to go to school for the first time perceive their teachers as
superhero that would help them achieve their dreams for the better life in the future.

Salamat

Makulanoy
(CARELESS)

SA INYONG PAGGABAY

Gary E. Echon, Teacher III
Binabalian Elementary School, Candelaria

Airis Jerika L. Cabling, Teacher II
Apo Apo Elementary School,
Cabangan

Hay kadubloman hawang ha bandan mayanan
Hin nakalato ka ha eskwelan Binabalian
Hay panabot con intsik ibat itaw ha dubali bangan
Ta ha yay mata mon kasingkiritan tan yay lalaman
mon bilang kamah ha kaputian.

Sa buhay na litong-lito,
Punong-puno ng katanungan;
Hindi alam ang patutunguhan,
Kanino at saan ako matuto.

Oras anan aral nagpakit kan kadunungan
Intagay a gamot inbalita a kaptugan
Nakit koy inakit tan kahipugan mon tunay
Kanya wangco main ibugah cia udtin bayon inakay.
Linumabah a panaon bolan matibokol a ginagutan
Kastay makolanoy a tigo no ipahpah moy bolan bilang bolan
Hay wangco no tumgon kaynan kayna halian
Kot nakit koy inakit mon labay mon pag aralan.
Binmisita ha iskol a mapagalang a konsehal
Ta mangwa yan awanak a dapat nan turuan
Nakit naka antimano bana ha katagayan
Bilang yan nakakit balitok ankomikirlap ha botlay dalan.
Linumabah a panaon yay datin makolanoy
Asa yaynan anhilapon ha dunong na ha baleybol
Niabot ha probinsyal hanggan ha rehiyon
Hawanin anaman nag tsampyon asa yay naman antingalaon.
Kot anya paynan irap nakom inumalih naapon
Inbati a kalamoan ta bana ha asay naman obligasyon
Nagbiyahen Malolos antangih ya tumaor
Kot anyaman anyaman a magawa no ambo homonol.

Continued to page 19
PRMSU from page 1
Cristobal added that after meeting the requirements in the series of evaluation and validation
by CHED and DBM, the university retains its SUC
Level III status per CMO No. 12, s. 2018.
“PRMSU Iba Campus is now ISO 9001:2015
certified, after the successful auditing processes
of the 61 delivery units. The scope of registration
includes tertiary education services in instruction, research, extension, production, support to
operations and administration,” Cristobal proudly
detailed.
He explained further that the university capitalizes on the Build, Build, Build agenda of the
Duterte administration with its projects that are in
the on-going construction. Acquisition of state-ofthe-art equipment and facilities is also a priority.
“Its capital outlays also continuously increases,” Cristobal detailed with the figures, Php17.749
million GAA 2015, Php52.542 million GAA 2016,
Php87.410 million GAA 2017, Php 131.555 million GAA 2018, and Php 138.8 million NEP 2019.
He said that the participatory management,

Palanca victor from page 1
With the writers’ outputs that had met the
seminar-training’s standards, Achacoso then
challenged the participants during the closing and awarding ceremonies to increase the
production of storybooks for children up to 200%

Sa landasin sa buhay,
Parte na ang kalituhan;
Tamang tao ang gabay,
Tamang desisyon ang daan.
Sadyang mahirap maghanap,
Taong magsisilbing gabay;
Sa buhay naging masikap,
Naging matagumpay sa paglalakbay.
Sa kahahanap kung saan-saan,
Hindi batid na nasa tabi-tabi lang;
Nagsilbing tanglaw noon pa man,
Nag-aruga sa simula pa lang.
Salamat sa inyong paggabay,
Buhay naging matiwasay;
Mga pangarap sa buhay,
Unti-unting nagkakakulay.

consensus decision, people empowerment and
innovative mindset in producing relevant results
make PRMSU a promising SUC in the country,
where, the Results-Based Performance Management System (RPBMS) of the national government is integrated in all its operations.
Proud of the continuous excellence the
university has delivered, Cristobal stated that
accreditation has become its culture, proofs of
which are its 40 programs (88.89%) accredited
by the Accrediting Agency of Chartered Colleges
and Universities in the Philippines (AACCUP) Inc.
from its former 11 (24.44%) in FY 2012.
With the great contribution the university has
extended to the Zambaleῆos, Cristobal said that
PRMSU will continue to soar higher grounds and
will be committed to continually strive for excellence in instruction, research, extension, production and administration, strengthen its global
competitiveness adhering to quality standards for
the utmost satisfaction of its valued stakeholders, while ensuring a healthy and well-balanced
human resource.

this school year as well as the number of entries
to the upcoming storybook writing contest.
Municipal and school LRMDS coordinators
were also expected to conduct a roll-out of the
seminar-workshop on their respective districts
and schools.

Zambales Trivia

Liza L. Badillo, Principal III
Calapandayan Integrated School, Subic
The first capital of Zambales is Masinloc.
Zambales is known as Chromite Capital of the
Philippines.
Pinatubo Lake is the deepest lake in the Philippines.
In 2010, its most populous barangay was
Calapacuan in Subic.
Still in 2010, its least populous barangay was
Owaog-Nibloc in Botolan.
It has 247 barangays including Olongapo, and
230 if it is excluded.
Subic and Botolan were the oldest towns,
founded in 1572.
The biggest ethnic group is Tagalog, which is
about 42 % of its population.
The smallest ethnic group is Sambal, which is
27 % of its population.
The name of the province originated from the
following terms: Zambal, which refers to the
native language spoken by the early inhabitants;
Samba, which means worship; and Zambo,
which is the term used by Spaniards and Portuguese to describe people of African descents.
Bolinao, Infanta, and Alaminos were parts of
the province, before these were included to
Pangasinan.

Source: WIKIPEDIA

Nasa Pagbasa from page 14
awa. Sa ganitong sitwasyon, nararapat na
gumawa ng pagsusuri at pananaliksik ang
mga guro upang lutasin ang problema sa
mataas na antas ng mahihina sa pagbabasa. Sikaping masuri at matukoy ang
mga hindi marunong bumasa, mababagal
bumasa, may kakulangan sa pang-unawa sa
pagbasa. Sa oras na matukoy at maiantas
na ang mga bata sa kanilang kakayahan at
kakulangan, sikaping ipatupad ang isang
tiyak na paraan ayon sa kakayahan ng mga
bata. Maaaring gumamit ng mga unang
hakbang sa pagbasa tulad ng Marungko,
ang pagpapantig, pagbigkas gamit ang mga
tunog ng bawat letra, ang malimit na pagbabaybay at ang pagbabasa ng mga maiikling
kuwento, pagbabasa ng tula, tugma at mga
tayutay. Kung maisasakatuparan ang mga
ito, ang suliranin sa mataas na antas ng
hindi makabasa ay malulunasan.
Kapag nangyari ang magandang bunga
ng kasanayan, ang bawat mag-aaral ay
magsisikap sa pag-aaral. Magkakaroon ng
interes sa mga aklat at sa makabuluhang
babasahin ang bawat bata. Tataas ang
kalidad ng edukasyon, magpapakita sila ng
progresibong katangian tulad ng pakikipagtalastasan, pag-aanalisa sa mga masusing
pagsasanay, pakikipagdebate, pagtatalumpati. Ang mga ito ay daan upang sa hinaharap
ay mas darami ang mga propesyonal, mga
kabataang may natatanging kaalaman sa
kanilang napiling larangan. Magkakaroon
sila ng pagkaagresibo sa paglinang ng mga
kaalamang teknikal at teknolohiya. Kung
mahahasa ang husay sa pagbabasa, ang
daloy ng karunungan ay tuluy-tuloy at patungo sa mas mataas na antas, ang pagkadalubhasa. Ang dakilang linya ng Pambansang
Bayani na si Gat Jose Rizal ay magkakaroon ng saysay at maging ang kaalaman na
nasa pagbasa ang pag-asa.
A...ba...na...ka...ka...ba...sa...na...a...ko...
Isang pagpupunyagi at malaking
sakripisyo ang sikaping matamo upang ang
pag-asa ay tunay na maging makislap na
liwanag tungo sa kaunlaran.
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Makulanoy from page 18
Cia odtin oras hi Jamila ampiki kompetisyon
Ha larangan nin panulat awit a dedikasyon
Bayo ya linomoob nabalitaan anay pamakatsampyon
ha baleybol
Con kanya in asasa nayna yay nakom komon
main anan direksyon.

The Beauty of Zambales Seas
Rovielyn S. Castillo, Teacher I
Calapandayan IS, Subic

Anyaman wari Jami a maiurong
Hiban anan bagay a hikay hinmunol
Asa ko ha kaptogan a kaykoy na an isipon
No anyaman wari a resultan iabuloy
Ha poso ko... hikay nay pinakatsampyon!
The poem is a teacher’s tribute to a student who then
was weak and careless, yet due to his teachers’, family’s and friends’ support, suddenly evolved and became a superstar that brought honor not only to her
school, but also to her province. Beautifully crafted,
the poem displays not only the child’s achievements,
but the musicality of words that Zambal Candelaria
and all other varieties of Zambal have.

Ambag from page 16
sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya
at paglipana ng mga matatayog na istrakturang
bunga ng globalisasyon.
Nagpaalam na kami ni Dora kay Boots at sa
kanyang mga magulang. Oras na para umuwi.
Nakatulog ako nang mahimbing sa bus habang
kami’y pauwi.

Halika na, ako iyong sabayan
Hindi ka ba naiinitan?
May alam akong lugar,
Tara na't ating puntahan.
Doon ay may maraming
Likas na kagandahan,
At mga bagay
Na maglalaro sa iyong isipan
Halika na sabay tayo
At kung sinong may gusto
Dahil sa tubig alat
Likas na yaman to
Dahil ang sarap maligo
sa tubig alat
Ang sarap maligo
Sa tubig alat
Ang sarap maligo
Sa tubig alat
Ang sarap maligo
Sa tubig alat
Nagising ako sa reggae song ng bandang Engkanto. Ano ito? Summer na ulit! Napahaba yata

ang tulog ko. Hindi tulad noon, wala na akong iniisip na problema bilang mag-aaral. Haaaaayyy…
muntik ko nang makalimutan. Nagtatrabaho na
pala ako. Higit na nakakapagod ang ganito. Kailangan ding magrelax paminsan-minsan.
Tumayo ako sa aking higaan na pawis na
pawis sa sobrang init ng panahon. Parang
ang kutis ko’y mitsa ng kandilang unti-unting
sinisindihan ng kinaskas na palito ng posporo.
Kailangan kong magrefresh at magbabad sa
tubig sa araw na ito.
Ting…Ting…Ting…Tumunog ang aking
iPhone 8 at dali dali kong binuksan ang mga
messages sa aking messenger. Nagyayaya ang
barkada ng out of town para magpunta sa beach.

“Hey sissy, let’s get the summer started! Pack up
and don’t forget your sun blocks and beauty kits.
It’s so mainit and irritating. Bawal magmukhang
haggard. Wag kalimutan ang tripod at selfie
sticks. Magdala din tayo ng charger at powerbanks. We will leave at 6am later.”
Aba, sosyal ang mga kaibigan ko. Dati lang jejemon pa. Ngayon nag-evolve na! Ito na ba yung
tinatawag nilang evolution of species? Okay

lang naman huwag lang endangered species!
So upon reading the message ay naligo na ako
at nag-ayos. Inayos ko syempre ang kilay ko.
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Photo Courtesy of Lyndon Jeff Ebue, Grade 12
Northern Zambales College, Masinloc

Naglagay ako ng lipstick at foundation sa mukha
sabay selfie at status update sa aking Facebook
at Instagram accounts.
Pinainit ko na ang makina ng kotse at inactivate ang navigator ko. Siyempre hindi ako
pababayaan ni Waze sa biyahe! Hindi niya kami
ililigaw ng aking mga kaibigan. Tinanong ko sila
kung saan ang aming destinasyon. Sumagot
sila at sinabing pupunta kami sa San Antonio,
Zambales! Dali dali kong tinanong kay Waze
kung paano pumunta sa aming destinasyon. Nakapunta na ako sa lugar labinlimang taon na ang
nakaraan. After 15 years, ano na kaya ang itsura
ng lugar ngayon? 14 years old ako noong una
akong nagpunta sa Barangay Pundakit. Ganon
pa rin kaya ang lugar?
Makalipas ang tatlong oras na pagmamaneho
ay narating namin ang bayan ng San Antonio.
Sinusundan ko pa rin si Waze na nagtuturo ng
aming dadaanan. Mayroon lang akong napansin
habang tinatahak namin ang kalsada papunta sa
Barangay Pundakit. Bagaman kami’y nakasakay
sa airconditioned na kotse ay ramdam ko ang
init ng araw na tumatagos sa loob ng sasakyan.
Marahil dulot ito ng nauubos na puno sa tabi
ng daan at ng nagsusulputang mga malalaking
bahay at establisyementong sementado. Maayos
na, sementado at espaltado na ang daan ngunit
kapansin-pansin ang mga plastic at basura sa
gilid ng daan. Ibang iba na ang nakikita ng aking
mga mata.
Nakarating kami sa Baryo pagkalipas ng
walong (8) minuto. Ang dating barangay na
kinatatayuan lamang ng mga tirahang nabibilang
ng mga daliri sa kamay at paa ay kumukupkop
na ng maraming malalaking bahay na hindi mo
basta basta mabibilang gamit ang iyong mga
daliri. Maingay na rin ang paligid sapagkat dumami na ang mga taong naninirahan dito. Mainit na
rin ang singaw ng hangin sa mga makikipot na
daan at may mga kalat sa kalsada at paligid na
kapuna-punang gamit ng mga tao.
Dumiretso kami sa tabing dagat. Umusog
malapit sa barangay ang dagat. Halos wala na
ring espasyo sa dating malawak na buhanginan
dahil sa mga malalaking bangkang nakadaong.
Marami ding bangka ang nakapondo sa tubig
pagkat wala nang madaungan sa pampang.
Mangilan-ngilan na din ang lumalaot at nangingisda para maghanapbuhay. Napalitan ito ng
aktibong pagseserbisyo sa mga turista para
pasyalan ang mga paraisong aking napuntahan
labinlimang (15) taon na ang nakalilipas. Turismo
ang unti-unting nagiging sentro ng hanapbuhay
ng mga taga rito. Maingay ang paligid nang dahil
sa dami ng tao.
Ilang saglit lang ay ready na ang mga kaibigan
ko. Pupuntahan namin ang mga coves at isla

Highs and lows,
Fast and slow
The water from the sea continually flows
Like the sunshine of the sun, it glows.
Leave your doubts by the shoreline of the sea
When you come to visit Zambales, you’ll see.
Unending happiness that the sea brings.
If only you’ll visit, your soul might sing.
Make friends with the people by the sea.
Ride a boat to see the beautiful sceneries.
The teeming joy that gives hope to the hopeless
And flushes away the miseries of the loveless.
Oh what a wonderful day,
To pamper yourself today.
With the beauty of the sea
In Zambales, come and see.

na akin nang nasilayan noon. Bago umalis sa
pampang ay nag groufie kami ng barkada gamit
ang smartphone at selfie stick kasama si Kuyang
bangkero. Nagsuot kami ng life vest para sa
aming safety. Umandar na ang bangka at kami’y
lumarga na. Ilan sa aking mga kaibigan ay sabik
ng maligo at habang nasa biyahe ay selfie dito at
video recording doon.
Kami’y dumating na sa Anawangin cove.
Naroon pa rin ang ganda ng lugar ngunit
kapansin-pansin ang dami ng mga cottages
at nagkukumpulang mga tao, mga turistang
nagbabakasyon galing sa iba’t ibang mga lugar.
Wala na ang mga ilap na hayop na aking nakita
noon. Malinaw at mababaw pa rin naman ang
tubig hanggang ngayon ngunit habang ako’y
lumalangoy ay may kumapit sa aking likod. May
plastic ng chichiria sa tubig at meron ding mga
plastic bottles at mga gamit at ginamit ng tao.
Kapansin-pansin na pinapasyalan ang lugar para
sa Instagram at Facebook summer-inspired photos ng mga turista. Masaya sila at inienjoy ang
moment habang tumatangis ng likido ang kulay
brown na dating luntiang mga mata ni inang
kalikasan. Kumikita ang mga tao sa turismo sa
lugar. Umuunlad ang estado ng buhay. Kumbaga
sa Facebook status ay feeling rich.
Nag enjoy pa rin naman ako sa iba pang mga
coves tulad ng Talisayen, Nagsasa, at Silanguin.
Sagana pa rin sa laman-dagat ang mga ito.
Ngunit kapares ng naunang cove ay marami na
ring mga cottages at beach resorts na pinauupahan. Meron na ding mga taong nagmamay-ari sa
mga portions ng cove. Nagiging private benefit
at public enjoyment ngunit at the expense ng
pagluha at pag-iyak ng inang kalikasan.
Maganda sanang source of income ng mga
tao ang turismo sa Barangay ngunit hanggang
kailan? Hanggang kailan makikinabang ang
tao? Hanggang kailan magpapakasasa sa
kagandahan ng kalikasan ang tao? Hanggang
kailan mapapanatili ng tao ang kagandahan ng
kalikasan? Napapanatili nga ba ito o unti-unti
na ding nasisira at napapabayaan ng makasariling intensyon at pakikinabang ng nakararami
na dumudurog sa mabuting adhikain ng iilan?
Hanggang saan ang kaya mong iambag sa inang
kalikasan? Ipakikilala mo lang ba siya sa mundo
sa pamamagitan ng magaganda mong kuhang
larawan? Pababayaan mo lang bang sirain ng
pagkatuklas nito ang kaligayahang binibigay niya
sa’yo?
Uuwi na ako sa Siyudad ngunit babalik-balikan
ko ang ganda ng Zambales, subalit sa aking
pag-alis ‘di ko maiwasang itanong, “Paano mo
pananatilihin ang perlas na kumikinang?”
Zambaleño, ano ang maiaambag mo?
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Ang Zambales at ang Sambal ayon kay William Reed
Daniel C. Eclevia, SHS Teacher III, Taltal National High School, Masinloc

“Everything in the history
of the Zambal people
and their present comparative
unimportance goes to show
that they were the
most indolent and backward of
the Malayan peoples.
While they have never given
the governing powers
much trouble, yet they have not
kept pace with the agricultural
and commercial progress
of the other people,
and their territory has been so
steadily encroached
on from all sides
by their more aggressive
neighbors that their separate
identity is seriously threatened.”
- WILLIAM REED
Negritos of Zambales, 1904

Isa sa mga nakapanlulumong kalagayan
ng pagsusulat ng kasaysayan at kultura ng
ibang tao ang gawing basehan ang kinagisnang pananaw upang ilarawan ang isang
kulturang pinag-aaralan. Hindi lamang ito
yumayapak sa isang kultura kundi inilalagay
nito ang isang grupo ng tao sa kahihiyan base
lamang sa kinagisnan nitong katayuan at hindi
ang pananaw ng mga tao sa kanilang sariling
kalagayan.
Ang Etnosentrismo ay ginawang instrumento ng mga mananakop upang impluwensyahan
ang kultura ng mga sinakop at tangkilin ang
kultura nila. Sa isang pag-aaral ng ethnocentrism, ito raw ay isang pangkaisipang gawain
upang ilagay ang isang tao o grupo ng tao
sa isang kalagayang mababa at itaas ang uri
ng kulturang kinabibilangan, at walang bisa
ito kung hindi ito tatangkilikin ng iba. Ito ay
isang instrumentong sikolohikal na mabisang
ginamit ng mga mananakop upang lubusang
makontrol ang lugar na kanilang sinakop (Teo
& Febbraro, 2003).
Kailangang kilalanin ng mga sinakop ang
kanilang sarili na isang mababang uri upang
tingalain ang mga bagong dating na uring
mataas at mas mahusay upang mapadali ang
kanilang pagkaalipin at tangkilikin ang makabagong pananaw na magiging daan sa isang
maunlad na kalagayan; at ang tumangkilik ng

Hay Banua Kon Botolan
(MY TOWN, BOTOLAN)
Cristy Madel L. Abagao, Teacher I
Porac Integrated School, Botolan
Hiko ay in-anak ha banua nin Botolan,
Ya maen mahihipig boy mauusay ya mamamayan,
Maligha ya kaganawan miski simpli bungat ya biyay,
Basta ampilalabi kayi nili Kaka, Papo, Nanay boy Tatay.
Hay kaw katutubo, Ayta nu ingaten,
Ay yaman nin Botolan ya an-ituring.

bagong dating na kultura ay magiging daan na
rin upang ibaba ang pagtingin sa mga grupo ng
taong hindi lubusang nagpasakop dito.
Ayon kay Prof. Quimpo, maaaring ang pagtangkilik ng mga elitista sa bagong kultura ang
naging daan kung bakit malalim sa ating sikolohiya ang pagiging ethnocentric at mababang tingin
sa kababayan nating may kultura at tradisyong
kakaiba sa kinagisnan. Ang pagyakap ng mga
gitnang uri sa kultura ng mananakop ay paraan
din nila upang makaangat at iwanan ang mga
hindi nagpasakop dito.
SI WILLIAM ALLAN REED
AT ANG ZAMBALES
Sa kanyang akda inilarawan din ni Reed ang
probinsya ng Zambales na hindi kilala at walang
halaga. Ang buong probinsya ayon sa kanya
ay maraming ilog at matatabang kapatagan na
palagiang binabaha ng malalakas na agos ng
tubig galing sa silangang bahagi nitong matataas
na kabundukan. Hindi niya tumpak na binanggit
na ang pinakamataas na bahagi ng Zambales
ang Bundok Pinatubo, dahil ang Bundok Tapulao
ang nagmamayari nito sa taas na 6683 talampakan kumpara sa Pinatubo na meron lamang
6040 talampakan (Reed, 1904). Maaring dala na
rin ito ng limitasyon ng pagsusuri nya sa lalawigan na nakatuon sa katimugang bahagi nito na
kung saan maraming mga Negritong naninirahan
na siya namang paksa ng kanyang pag-aaral.
Nabanggit din ng may akda ang isang
paglalarawan ng Zambales ni Francisco Cañamaque sa kanyang Boletin de la Sociedad Geografica de Madrid, Vol IX, 1880 na nagsasabing:

“There are more populous and more civilized
provinces whose commercial and agricultural progress has been more pronounced, but
nowhere is the air more pure and transparent,
vegetation more luxuriant, the climate more
agreeable, the coast more sunny, and the inhabitants more simple and pacific.”

Sa kabila ng kagandahang nabanggit tungkol
sa Zambales, ito pa rin ang ginamit ni Reed
sa hindi nakatutuwang paglalarawan sa ating
kaninunuan. Ito para sa kanya ang naglalarawan
ng katamaran ng Kasambalian na nabubuhay
lamang sa pang araw araw na kadahilanan at
hindi naging akitibo sa kalakalan tulad ng mga
taga ibang probinsya.
Samantala ayon na rin kay Reed sa kanyang
paglalarawan ng Zambales ang pangkalahatang heograpiya nito ay nagsisilbing balakid
sa kanyang pag-unlad dahil pinipigil nito ang
masiglang ugnayan ng mga mamamayan. Ang
kanyang matataas na kabundukan at malawak at
maalon na ilog ang dahilan ng kanyang pagiging
makaluma at nahuhuli sa pag-unlad. Kasama rin
ang kawalan nito ng tahimik na dalampsigan na
maari rin sanang magamit sa kalakalan.

Hila ya pinangebatan nin lahi nawen,
Lahi nin mahihipig, lahi nin makhaw ya nakim.
Hay banua nin Botolan ay likas ya sagana,
Ha natural ya yaman ay lubos nin pinagpala
Baw bakil ya matag-ay, dagat ya malawang,
Malake ya tanaman boy masagana ya paw paliyan.
Pinakalalabi ko habayti ya banua,
Ya ambuu-en nin barangay ya tatlumpu’t-miha,
Miski emen mihay tuldok habayti ha mapa,
Hay ganda nin Botolan, ipagmalhay mon talaga.
Sikat bayti ya banua ha lawang boy linis nin daw dagat,
Hay mangga ay matam-i boy malahap,
Anlakwen nin taw turista habayti ya Pinatubo,
Boy hi Apo Apang ya anti ha Poonbato.

Hindi rin ito masiglang nakikipagkalakalan
sa Kamaynilaan ayon kay Reed dahil sa malayo nitong kinalalagyan at kailangan pa nitong
umikot sa bunganga ng Look ng Maynila na
pinamumugaran ng mga pirata.
Ang kalagayan ng heograpiya din nito ang
naturan ni Reed na dahilan upang ituring ang
Zambal bilang isang salita na walang halaga
at hindi dapat pag-aralan at ilimbag. Nagsisibi
itong balakid upang magkaroon ng ugnayan
ang mga Sambal na maaring maging daan
para magkaroon ng ibat ibang dilekto. Isa na
raw itong lenguahe na nawawala na.
Ang isang lenguahe ay hindi tamang ituring
na walang halaga ng sinuman. Maituturing na
isang pananaw ng mananakop ang naturan
ni Reed, at ang kanyang batayan ay ang kahalagahan nito sa America sa kanilang pagsakop
sa buong kapuluan ng Pilipinas, ngunit sa
pananaw ng mga Kasambalian, ang lenguahe
ay parte na ng kanilang karanasan at kultura at
mahalagang bahagi ng kanilang katauhan.
Matagal nang itinuturing na patay ang
salitang Sambal. Ang nasabing akda ay isinulat
noon pang 1904 ngunit hanggang sa panahon
natin ngayon ay namamayagpag pa rin ang
salita sa bawat tahanan ng mga Kasambalian.
Isinasapuso pa rin ng mga Sambali ang
salita at pamumuhay na simple at parte na ng
kanyang salita at karanasan.
Marami pang bagay ang nabanggit si Reed
lalo na sa paglalarawan nya ng anyo at pamumuhay ng ating mga ninuong Ita sa kabundukan ng Zambales, at ito ay ayon pa rin sa
pananaw ng isang mananakop. Isang paraan
ng pag-aaral na ginagawang basehan ang nakagisnang kultura at ipinaliliwag ang natuklasan
base sa personal pang unawa nito.
Ang magandang naturan ni Francisco Cañamaque tungkol sa Zambales sa kanyang aklat
ay magsisilbing inspirasyon ng Kasambalian
at habang panahon na pasasalamatan. Ito ay
tunay na naglalarawan sa ating lalawigan at sa
mga mamamayan nito.

“Lako lugar ah mas matawo tan paw
probisyan mas sibilisado ah magalagah ah palbuatan tan komersyo, balo homin anan logar ot
ah yay lopot mas puro tan sangkalinisan, yay
taw tanaman mas malabong, yay klima mas
maayon, yay liglig ambay mas mahawang, tan
yay ampi-wan mas simpli tan sangkatinokan
Cañamaque, 1880).
(Ang Negritos of Zambales ay isang pagaaral na ginawa ni William Allan Reed noong
Mayo hangang Hunyo ng 1903 at nailimbag
noong 1904 para sa Ethnological Survey ng
Department of Interior ng Estados Unidos. Ito
ay tungkol sa mga katutubong Ita ng Zambales. Libreng mababasa on line sa Project
Gutenberg.)
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21
Being raised by an Aeta for almost eight years
gave me an affluent idea about their way of life,
beliefs, and practices.
We had what was called in those days ‘stay-in
maid’, but I called her ‘manang’ which means sister. I was an infant when she started taking care
of me. She was only 19, the eldest among her 4
siblings. She lived in Brgy. Aglao, Sitio Ibad, San
Marcelino, Zambales. I honestly don’t know if
she’s still alive until now. My parents told me
that they had not seen her since she left
our home. She is Ms. Bibut Soria. She
has dark to dark-brown skin, curly hair,
and below five-feet tall.
I clearly remember those days
when she taught me my firsts. She
was with me when I learned to ride
a bike. She taught me how to use
spoon and fork, which were very ironic
because she used to eat with her bare
hands. She took care of me when I got
sick: bringing me food in bed, putting cold
compress on my forehead or putting different
herbal leaves on my body, and she disciplined
me when I broke the rules. Reading books to
me? That was what she never did. She told me
that she had no education. Nobody taught her
how to read and write. Her parents and all her
relatives never experienced formal education,
which nothing was passed on to them. Instead of
reading books, she told me stories about their life
as Aetas, which I enjoyed. She narrated their life
on the mountain, where she grew up. Her family
seldom ate rice. Most of the time, they consumed
root crops mostly sweet potatoes or ‘kamote’ and
yam or ‘gabi’, bananas, and a variety of vegetables. Sometimes they fished for eels, shrimp and
small fish under larger rocks in the river, trapping
them so they could be speared. According to her,
Aeta men used single-rod spear. They used the
rock attached to their back to anchor themselves
to the floor of the river while fishing. Aeta men
with their traditional bow and arrow had also to
venture into the forest to hunt for deer, wild pig,
and lizards, although they often had to go very
far into the forest to find animals. She said that
they were actually among the most skilled in
jungle survival. They could even make use of
plants as herbal medicine and possess tools and
weapons. At my young age, I didn’t fully understand then, when she mentioned about marriage.
What I remember, was her father chose the man
she had to marry. She told me that she didn’t like
the man but she had to obey her father to show
respect. That now, I understand that they practiced arranged marriage, where the bride and the
groom are selected by individuals other than the
couple themselves, particularly by their parents.
Over the years, manang Bibut and I became close friends - so close that we’d laughed
boisterously about a little charade we’d put on
in front of other people, about crazy things. We
danced ‘Talipi’, a traditional Aeta dance, by flicking our hands, fingers, shoulders, and hopped
into air as she clapped her hands. She told
me that their dance is mostly imitations of their
daily activities and mimicry of the movements
of the animals around them. When my biological parents scolded me, she never spoiled me.
Instead, she explained the reasons why I had to
be punished.
We were happy then, yet circumstances came
too fast. When her father got sick, manang Bibut
had to go back to her family to take care of her
father and to help her mother as well. I was
heartbroken. Manang Bibut was consoling me
but I directed to my mother and begged not to
allow her to leave. Everything became clear to
me, when she brought me to their simple house
made of bamboo and cogon grass. When I entered inside, I saw her father lying on bed, pale
and sick. Manang Bibut immediately boiled a cup
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I am optimistic that
my manang Bibut
represents all Aetas in Zambales
that their way of life, beliefs,
and practices is a picture of credo,
which says,
“Life is Simple. Just Enjoy!”
of water with leaves and placed it on her father’s
body. I didn’t want to be selfish, that I realized
her father needed her. Her siblings were eating
with their barehands a root crop on a banana leaf
which they rolled spherically after eating, and
used it as their glass for drinking water. Their water was stored in a clay pot. It was cold though.
I noticed that her mother was wearing wrap
around skirts and bark cloth strip, which passed
between her legs, and was attached to a string
around her waist. She called her mother ‘indo’.
Her father and brothers wore loin cloths placed
between their legs. All of them were barefooted;
no fridge inside the house, no TV, no radio, no
wardrobe, no cabinet. Only tables, chairs, and
bed made of split bamboos were there. Manang
Bibut whispered to me, “Life here is so simple yet
we’re happy!”
In my vivid memory, I saw variety of flowers
with layered petals came in a beautiful array of
pink, rose and white around their house. Animals
played around; birds chirping, goats and dogs
were running, chickens were cackling and clucking to their babies while they were still in the egg.
Trees were everywhere. Its leaves flickering like
glitter on the surface were dancing with the wind.
The fluttering butterflies drifted over the plants
lazily. I spied a gem-blue river at the back of their
house. It was trickling and dribbling as it swerved
through the trees. I fell in love with the place.
However, when the sun was about to disappear,
my father fetched me back home.
The pain caused by our separation was clear
to me, but I just responded to the situation the
way it should be. The lessons I learned and
experiences I had from that Aeta, my manang
Bibut shaped me to who I am today. Through her,
I learn to regard others with dignity and respect,
and to deal with them as fellow human beings.
When I feel like the world demands too much,
sets too much standards, brings me to enigma,
I remember my manang Bibut who taught me
to appreciate the beauty of simple life. She was
happy with what she had, which by most people’s standards is not much. I am optimistic that
my manang Bibut represents all Aetas in Zambales that their way of life, beliefs, and practices
is a picture of this credo, which says,
“Life is Simple, just Enjoy!”
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Ugaling Zambaleño
Rommel R.Quinsay, Teacher III
Pamatawan Integrated School, Subic
Ugaling Zambaleño'y hitik sa yaman
Na di makikita sa ibang lalawigan
Pamanang kaybuti't ipinagmamalaki
Kayamanang maituturing ng ating lahi.
Una sa lahat ang pagiging maka-Diyos
Palasimba't paladasal kaya't biyaya'y umaagos
Paggalang sa matatanda'y lubos
Sa pag-alis at pag-uwi'y nagmamano nang
maayos.
Ang bawat isa'y may pagbabayanihan
Sa mga problema'y may pagdamay at kusang
nagtutulungan
Di pinababayaan at walang iwanan
Laging may paglingap sa mga kasamahan.
Mga Zambaleño'y nanunuyong tunay
Sa bahay ng sinusuyo'y nagsisilbing kayhusay
Sa oras ng pagtulog,hinaharana'y mahal sa
buhay
Upang ang pag-idlip niya'y mahimbing at walang
kapantay.
Kung punong-puno naman sa sasakyan
Ibibigay sa matanda ang upuan
Yan ang Zambaleño,mapagbigay at may pusong
huwaran
Kaya naman hinahangaan at kinalulugdan.
Mapagmahal din sa Inang kalikasan
Nagtatanim ng mga puno't halaman
Pangangalaga sa mga ilog at dalampasigan
Pati na sa magagandang pook-pasyalan.
Maasikaso't marunong tumanggap ng mga bisita
Sa mukha'y masisilayan ngiting nakahahalina
Kaya naman mga turista'y mababanaag ang
galak at tuwa
Ugaling Zambaleño na kahanga-hanga.
Bata man o matanda,mahirap o mayaman
Lahat ay pantay-pantay,maging sino ka man
Pagtungtong mo sa aming lalawigan
Ika'y mamamangha sa magagandang kaugalian.
Ugaling Zambaleño itanghal nang todo
Sa mga karatig pook,maging saan mang dako
Ito'y panatilihin upang umasenso
Nang sa gayon patuloy ang progreso.

Kumpay ng Tagumpay
Dr. John M. Abordo, Principal II
Castillejos National High School, Castillejos
Pagbabago’y bahagi ng ating mundo
Malaki ang naitutulong sa mga tao
Teknolohiya dulot ay ginhawa
Lahat napapadali sa galaw ng makina.
Kaya’t ako’y nagtataka sa mahal kong ama
Sa pag-aararo si Kalakian ang kasa-kasama
Maghapon sa bukid kahit sobrang init
Matigas na lupa’y pinalalambot pilit.
Sa paglipas ng maraming dapit hapon
Dumating na ang tamang panahon
Ang pag-ani ni itay ng masaganang uhay
Gamit ang bagong hasang kumpay .
Biglang lahat sa alaala ko’y nanumbalik
Mga sandaling kami’y mga batang paslit
Si Kalakian at ang kumpay ni itay
Ang tuwina’y kanyang kaagapay.
Sa pag-aaro ay ang matikas na kalabaw
Ang kumpay sa paggapas ng palay
Walang makabagong makinarya
Subalit ang saya’y labis na nadarama.
Sa lalawigan ng Zambales lahat nag- umpisa
Sa pagsasaka buhay nami’y guminhawa
Dahil sa pagtitiyaga ng mahal kong ama
Lahat kami’y nagkamit ng diploma at medalya.

THE COVER

DINAMULAG FESTIVAL

(Photo Courtesy of JEFFREY DELFIN,
Teacher III of Cabangan National
High School, District of Cabangan)
First held in 1999, Dinamulag Festival, which is
also known as Zambales Mango Festival is the
province’s way of celebrating bountiful harvest
of its premier product, mangoes that is not only
well-known in the country, but also in the world.
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