
 

[SHOUT “LAOAG!”] 

 

Raph’s POV 

 

“Great! Just great!” sinip-sipa ko ang gulong ng kotse ko. Darn. Ang saya nga naman kapag naiwan mo 
sa loob ng kotse ang susi mo. Not to mention, pati ang wallet at cellphone ko ay naiwan sa loob ng naka-
lock na kotse. Sinipa ko pa ulit yung gulong. 

 

Here I am standing beside my car while the Pamulinawen Festival of Laoag City, Ilocos Norte is about to 
begin. I’m a tourist, yeah, a local one. Nagpunta lang talaga ako sa Ilocos dahil sa pamimilit ng pinsan 
kong si Jim na tagadoon. Too bad, wala ako sa bahay niya kundi nasa may plaza ako. May binili lang ako 
saglit sa at nag-park sa sinumpang parking lot na iyon, pagbalik ko ay nakita ko na lang na nakalock ang 
kotse ko at nasa loob niyon lahat ng pera, cellphone at susi ko. 

 

“Damn this life!” sisipain ko na sana ulit yog gulong. 



 

“Wag! Masakit yan! Aray!” 

 

Luminga-linga ako. Hinahanap ko kung saan nanggaling ang parang iniipit na boses na iyon. 

 

“Kung sisipain mo ako, baka ma-flat ako. Kapag na-flat ako, hindi ka makakauwi. Kapag hindi ka 
nakauwi---“ 

 

And now my wheel is talking. “Okay, fine! Who the hell are you?!” kapag di pa ako nagsalita, baka 
mapunta pa ang topic na iyon sa mas wala pang kwentang topic. 

 

“Ako ang gulong,” anang maliit na boses. 

 

Halatang boses babae yun kaso mataas ang tono... at sino namang matinong lalake ang gagawa ng 
kalokohan na ganun? “Miss, di ako naglalaro ng boses-boses’an dito ha!” 

 

Mula sa likuran ng kotse ko ay may tumayong babae. Naka-above-the-knee dress siya na kulay black at 
tinernuhan nya ng--- what?! Rubber shoes?! At kulay yellow pa ha! 

 

“Who are you?” madiin kong tanong. 

 

“Huh?” nginatngat pa niya ang hintuturo niya. Tumikhim siya, “di ako yun. Yung gulong mo yon eh!” 

 

“Wheels can’t talk.” 

 

“Eh ano pala yung ginawa ng gulong mo kanina?” 

 



Sheez! Ang kulit ng babaeng to! 

 

“Hehe,” nag-peace sign siya sa akin, “na-sense kong nasasaktan yung gulong kaya ako na lang 
nagsalita. Sungit mo naman. Kailangan mo ng tulong? Mukhang malaki ang problema mo eh.” 

 

“I don’t need anybodys help,” especially kung galing sa babaeng to. 

 

“Okay.” 

 

And then she turned her back. 

 

Psh. Di man lang ako pinilit! Pero di ko nga ba kailangan ng tulong niya? Di ko alam ang pasikut-sikot 
doon habang siya, halatang alam niya. Sheez! Ang alam ko lang ay kung ano ang street ng pinsan ko. 
Fine! 

*** 

Jossa’s POV 

 

“Gotta watch the parade, yippee!” patalun-talon pa akong bumaba ng hagdan. Nakita kong nagkakape 
si daddy sa porch habang nagbabasa ng daily Ilocano newspaper, “good meow-meowning, dad! 
Where’s my kiss? Where’s my kiss? Gimme!” at lumikha ng ingay ang pag-kiss ko sa pisngi ni daddy. 

 

“Gaya ng sinabi ko sayo dati, wag mo na yang gagawin kapag nandito ang mga kumpare ko,” natawa 
pa si Daddy. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa tapos pataas ulit saka siya ngumiwi, “Bakit 
ganyan ang suot mo?” I’m wearing a black dress and a rubber shoes. 

 

“Sexy, right?” bumungisngis ako. Di type ni daddy at mommy ang fashion sense ko pero di naman nila 
ako kinokontra. “Bye for now! Manonood ako parade! Sama po kayo, dad?” 

 

“Marami akong aasikasuhin, dear.” 



 

“Nah, I understand. Bye, Mayor!” at tumakbo na ako palabas. Maglalakad na lang ako, malapit lang 
naman ang bahay namin ssa plaza. And yes, my father is the City Mayor. 

 

Madadaanan muna ang parking lot bago ang plaza. Pagtapat ko sa isang kotse ay may nakita akong 
lalake na sinisipa-sipa ang gulong ng kotse niya. Problema niya kaya? 

 

“Wag! Masakit yan! Aray!” ani ko na pilit na pinaliit ang boses, kunwari ako yung gulong. Luminga-linga 
yung lalake, nagtago naman agad ako sa likuran ng kotse. “Kung sisipain mo ako, baka ma-flat ako. 
Kapag na-flat ako, hindi ka na makakauwi. Kapag hindi ka nakauwi---“ 

 

“Okay, fine! Who the hell are you?!” 

 

At siya pa itong galit eh ako na nga ang nagmamalasakit sa gulong niya! “Ako ang gulong.” 

 

“Miss, di ako nakikipaglaro ng bioses-boses’an dito ha!” 

 

Oras na para ibunyag ang katauhan sa likuran ng nagsasalitang gulong! Wahaha. Tumayo na ako at 
bahagyang lumapit dun sa lalake. 

 

“Who are you?” tanong niya. 

 

“Huh?” nalimutan kong palitan ang naiipit na boses ko! Tsk. Nginatngat ko ang hintuturo ko at 
tumikhim, “di ako yun! Yung gulong ni yun eh!” normal na ulit ang boses ko. 

 

“Wheels can’t talk.” 

 



“Eh ano pala yung ginawa ng gulong mo kanina?” hayan, makulitan ka sa akin! “Hehe,” nag-peace sign 
ako , “na-sense kong nasasaktan yung gulong kaya ako na lang nagsalita. Sungit mo naman. Kelangan 
mo ng tulong? Mukhang malaki ang problema mo eh.” Ganito talaga ako, matulungin. Mukhang di 
naman siya masamang tao eh. In fact, he’s good-looking. 

 

“I don’t need anybodys help.” 

 

Ah, I don’t need pala ha? “Okay.” Tinalikuran ko na siya pero di ako nagmadaling lumayo. Bumulong ako 
at nagbilang sa daliri ko habang mabagal na naglakad, “1... 2---“ 

 

“Miss!” 

 

Ting! Sabi ko na nga ba! Lumingon ako at tinaas ang dalawang kilay, “Hmm?” 

 

“I need your, ugh, help.” 

 

“Magic word. Kailangan ko ng magic word,” tinapat ko pa ang hintuturo ko sa sentido ko at namaywang 
sa kanya. 

 

“What magic  wo--- okay,” pinalamlam pa niya ang mga mata niya, “please?” 

 

Nanindig ang balahibo ko sa batok, “yuck. Parang manyak ang dating. Haha.” 

 

“So, will you help me now?” 

 

“Yup! Pero---“ 

 



“What ‘but’?” 

 

“Samahan mo akong manood ng parade! Hihi.” Tutal, wala naman akong kasamang manood, 
pagtitiisan ko na lang siya. 

 

He rolled his eyes, “look, my keys are inside the car, my phone is inside the car, my money is inside the 
car---“ 

 

“The upuan is inside the car, the stereo is  inside the car, the manibela is inside the car. Mehehe. 
Tutulungan naman kita eh! Manonood lang tayo, lilibre kita ng isaw mamaya kina aling Belen, 
masarap yon!” Ang arte ng lalakeng to, halatang anak-mayaman! “Okay na?” 

 

“I just need to go home, okay? That would be all.” 

 

“Ayttt! Ang tigas naman ng bunbunan mo, oo na nga! Bigay mo sa akin ang address. Wag kang mag-
alala jan sa kotse mo, sinisiguro kong walang magbobote o magbabakal na magkakainteres jan,” 
maangas na tumango pa ako sa kanya. 

 

“The street is Nuestra Senyora---“ 

 

“Wey! Later na yan! Lika na, manonood pa tayo!” Bago pa siya makaangal ay nahila ko na siya 
papuntang plaza. 

 

Gumilid ang lahat ng nakakitang padaan kami. Kilala kasi ako dun. Nginingitian pa nila ako. “Yan! 
Kakasimula pa alnh,” may barikada doon na siyang dibisyon upang di makalapit ang mga tao sa 
daraanan ng parade. Kumapit ako doon. Sa katunayan, may nakareserbang upuan para sa akin sa itaas 
ng stage ng plaza, kaso, mas gusto kong makihalubilo sa ibang tao. Kinuha ko ang cellphone ko na iniipit 
ko lang sa belt ng dress ko, binigay ko yun sa lalakeng nakakunot ang noon a kasama ko ngayon, “kunan 
mo ko picture, dali!” 

 



“Why do I need to do this?” sigaw niya. Kailangan talagang sumigaw kasi malakas ang sound system. 

 

“Kassi tutulungan kitang makauwi!” nagpose pa ako. Kinunan niya ako ng pisture, “isa pa!” at “isa pa!” 
at “sige pa!” hanggang sa di na mabilang pa. “Tayo naman!” hinila ko siya sa tabi ko. Dahil matangkad 
siya, kinailangan ko pang tumingkayad. Kinuha ko sa kanya yung cellphone, “smile!” tinignan ko yung 
kinalabasan. Habnag ako’y ngiting-ngiti, siya naman tong nakasimangot lang na nakatingin pa sa akin. 

 

“Ihatid mo na ako.” 

 

“Aah! Nagtagalog ka! Tagalog phrase! Whoa! I-celebrate na yan! Tara!” di pa tapos yung parade pero 
hinila ko na siya. Yong parade, makakapanood pa ako next year habang yung time na kasama ang 
lalakeng to, baka di na maulit pa! 

 

Dinala ko siya sa ihawan ni aling Belen. Sa kanya ako laging bumibili ng isaw kapag uuwi na ako galing 
school. “Hi po!” bati ko kaya aling Belen, “dating order po, doblehin niyo na. May kasama ako eh.” 

 

“Ahy, boyfriend mo noh? 

 

“Etong lalakeng to?! Negative po!” tinawanan ko pa siya. 

 

Di man lang nagreaact ang kasama ko. Hawak-hawak ko pa siya sa kamay di dahil gusto ko kundi nag-
aalala akong mawala siya. Mahirap kayang maghanap! 

 

Ilang minuto pa ay naluto na ang inorder ko. “Sampung isaw! Hayan, hati tayo,” sabi ko sa kasama ko. 

 

“I don’t eat foods like that,” nakangiwi pa siya. 

 

“At noon yun pero ngayon, kakain ka. O yan,” pilt kong iniabot sa kanya yung isa. 



 

Naglalakad kami habang kumakain---or ako lang ang kumakain habang siya ay nakikipagtitigan sa isaw. 
“Hihintayin mo bang yang isaw ang kakain sayo? Puwes, kung ganun, sumuko ka na ngayon pa lang.” 

 

“Why do you like this so much?” tinapunan niya ako ng tingin at muling bumaling sa kawawang isaw. 

 

“Bruho ka. Masarap yan. Nganga... dali na...” tumigil ako sa paglalakad at hinarap siya. Ang daming tao 
pero di ko sila pinansin kung pinagtitinginan man kami ngayon. Parang tinuturuan ko lang ang isang bata 
sa pagkain neto eh. “Subo mo.” 

 

Unti-unti niyang nilapit sa bibig niya yung isaw. Kumagat siya ng konti hanggang sa maubos na niya. 

 

“Oh, watcha say?” Sarap, di ba?” 

 

“Medyo.” 

 

“Medyo daw. Hayun! Buko!” may buko juice akong na-spot’an. “Bili tayo!” 

 

“Ang childish mo. Psh.” 

 

“Ang arte mo naman, lika na nga.” Nagpatiuna pa ako sa paglapit sa buko. 

 

“After this, you’re taking me home.” 

 

At ang-uutos pa? “Oo na. Pero---“ 

 

“But’s again?!” 



 

“Relax!” natawa naman ako sa reaaksyon niya, “oh, inom ka muna. Masyado kang highblood eh. Ano 
lang, maglalakad lang tayo.” 

 

“Walk?” 

 

“Ano bang narinig mo?” bingi naman niya. 

 

“Di ba, malayo yon?” 

 

“Sa isip mo lang yan.” Nagbayad na ako bago nagsimulang maglakad muli, “Iuwi na kita.” Tinapon ko sa 
basurahang nadaanan namain yung pinagkainan namin. 

 

Malayo naman talaga yung strret na sinabi niya sa akin. Gusto ko lang maglakad para makulit ko pa siya 
ng mas matagal. Basta gusto ko lang. 

 

“Malayo pa ba?” 

 

“Malapit na,” pangatlong ‘malapit na’ ko na iyon. Halos fifteen minutes na rin kaming naglalakad at ako 
lang naman ang wlalang tigil na ngasasalita sa amin. Kung magsasalita naman siya, puro ‘malayo pa ba?’ 
ang tanong niya. 

 

“I remember this street,” pagkuwan ay sabi niya. 

 

Tumango ako, “eto na nga yong street na binigay mo sa akin. O, san na tayo?” 

 

Siya naman sinundan ko ngayon, “okay, pwede ka ng umalis. Diyan na lang ako sa green na gate.” 



 

“Hindi, ihahatid kita hanggang harap ng gate,” pamimilit ko. 

 

“Nahatid mo na ako. Now, go away.” 

 

“Ahy, lupit naman nito. Oo, aalis na,” tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. “Wag mo ng alalahanin 
kotse mo, ako na bahala doon. Ppakilo ko, mahal din yon.” 

 

“What---“ 

 

“Mwehehe!” nag-peace sign ako, “lumaki naman agad butas ng ilong mo. Oh siya, alis na ako!” 
Nagsimula na akong maglakad. Pagtalikod ko ay may tinextsan ako at ngumiti na lang sa sarili ko. 

*** 

 

Raph’s POV 

 

Pinagmasdan ko na lang ang makulit na babae habang papalayo siya. Hanggang sa lumiko na siya sa 
kant. Papasok na sana ako sa gate ng may nag-park sa mismong harapan ko. 

 

O_o my car! Mula doon ay bumaba ang unipormadong lakake, lumapit siya sa akin at iniabot ang susi, 
“pinabibigay po.” 

 

“Huh? Uhm. Thank y-you.” 

 

“Sa susunod daw po, mag-iingat na kayo sa pagla-lock sabi ni ma’am,” sabi nung lalake. 

 

“Sinong ma’am?” 



 

“Si Jossa po. Aalis na po ako.” 

 

Yun lang at umalis na siya. Sakto namang paglabas ng pinsan ko sa gate. 

 

“takte, Raph! Kanina pa kita tinatawagan, di mo man lang sinasagot!” 

 

“Na-lock ang cellphone ko sa kotse, paano kita masasagot? Nag-alala ka naman agad. ” 

 

Tinawanan niya ako, “paano ako mag-aalala sa yo eh napabalitang kasama mo ang kaisa-isang anak ni 
mayor! Swerte mo!” 

 

“Who? Wala akong ibang kasama kundi isang babaeng makulit na iba ang sense of fashion,” 
naimagine ko na naman yung ginawa ng babae na nagsasalita daw yung gulong ko. 

 

“Nadale mo, Raph! Si Jossa nga yon! Alam mo bang kilala ang babaeng yung bilang masiyahin? Aba, 
lahat na lang yata ng kabataan dito sa amin, hinahangaan siya. Swerte nga ng magiging first boyfriend 
nun eh---ohy, saan ka pupunta?” 

 

“Gotta find that girl... that irritating girl!” Dali-dali akong tumakbo sa daan na hinatak ng babae kanina 
na ‘Jossa’ pala ang panggalan. Sheez. Di man lang sumagi sa isipan ko na anak na pala siya ng Mayor 
doon. Hindi  naman kasi kapani-paniwala. 

 

Pagliko ko sa kanto ay may nakita akong waiting shed. Doon ko nakita si jossa, kumakaway sa gawi ko at 
parang inaasahan na ang pagdating ko. Nilapitan ko siya. 

 

“Oy, di ko pinakilo yong kotse mo ah,” salubong niya sa akin. 

 



“Why didn’t you tell me?” 

 

“Tell you what?” 

 

“That you’re the mayor’s only daughter!” 

 

“As if you’d ask. Chussa ka,” tumikhim siya at nilahad ang palad sa akin, “Jossa nga pala.” 

 

I offered her my smile, “Raphael.” 

 

“oh yan, nice to meet you na ha.” 

 

“Yeah.” 

 

“Siya, siya. Aalis na talaga ako, ba-bye na! Ingat ka na lang!” 

 

Nagsimula na siyang maglakad, “Jossa.” 

 

“Baket?” tanong niya na di man lang lumingon sa akin. 

 

“Thank you.” 

 

“Sus. Wala yun.” 

 

“Hope we’ll see each other again.” 



 

“At sana di na dahil sa gulong mo.” 

 

Nakatalikod man siya, alam kong nakitawa rin sya. 

 

“Bye na, Raphael!” tumakbo na siya palayo sa akin. 

 

When will I see that girl again? 

*** 

 

Jossa’s POV 

 

Lying on my bed tonight while staring at my picture with Raphael. “What’s with you?” kausap ko sa 
picture. 

 

Ang dami ko palang pictures na kinunan niya. 

 

“Haaay,” bumuntung hininga ako at tumagilid sa kama habang nakatitig pa rin sa picture namin, “When 
will I see you again?” 

 

-END- 

*** 

Author’s note muna! 

 

Bilang pagtupad sa pangakong binitiwan kay Ginoong Francis, nagawa ako ng one shot na sana’y isang 
mahabang nobela pero there’s one thing in this world called ‘change.’  

 



Siya po yung nasa gilid. Kilala ko po siya, di personally pero kilala ko pa rin. Somewhat friend din naman 
back then kaya wag po kayong magrereact ng nakakasakit ukol sa picture niya. Kimkimin niyo na lang 
po, okay? Lewls. 

 

*Pamulinawen Festival is held annually. 

*Jossa is my sister’s name. 
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