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Ngayong panahon ng lockdown,
napakaraming tao pa rin ang
walang maayos na tirahan. Dito
sa Payatas, karamihan sa mga
bahay ay maliit at dikit-dikit. Ako
si Roseann, at dati na akong
nakatira sa isang maliit na bahay. 
 
Madalas ay nagsisiksikan kaming
pamilya kapag natutulog dahil sa
liit ng espasyo sa aming tahanan.
Maingay ang paligid dahil manipis
na pader lang ang pagitan namin
sa aming kapitbahay. Kapag
nagising ang isang pamilya ay
magigising ka na rin dahil dinig
mo sila sa kabila. Madalas ay hindi
rin sapat ang tulog ko, kailangan
kong magising nang maaga upang
magligpit na ng hinigaan para
walang harang sa daan. Paminsan

Ngayon ay masasabi kong safe ang
lugar na aking tinitirhan.
 
Walang maingay na mga kapitbahay
dahil kami na yata ng mga
kasamahan ko ang pinaka-maingay
dahil madalas kaming
nagkakatuwaan. Ang problema
nalang namin ay kung paano kami
maglilinis dahil feeling namin
sobrang laki na ng bahay namin at
iilan lang kaming nakatira. 
 
Napakalaking tulong na nabigyan
kami ng safe na space lalung-lalo
na sa panahong ito. Nangangarap
ako na balang araw wala nang
kailangang matulog o tumira sa
kalye at lahat ay magkaroon ng
oportunidad na magkaroon ng
maayos na tirahan.

-minsan, nawawalan kami ng
kuryente at maglalabas nalang kami
ng banig sa harap ng bahay para
makatulog nang medyo may hangin.
 
Kaya nung nabigyan ako ng
pagkakataong tumira sa dorm ng
Fairplay ay napakasaya ko. Isa ako
sa mga kabataan sa Payatas na
binigyan ng isang lugar kung saan
malaya akong gumalaw. Isang lugar
na walang nakakaistorbo at walang
ingay. Mayroong kuryente kaya
hindi ko na kailangang matulog sa
labas. Mayroong ding tubig na
panligo at panlaba na hindi ko na
kailangang mag-igib. Hindi ko na rin
kailangan pang magising nang
sobrang aga para magligpit ng
pinaghigaan dahil may sarili na
akong higaan at electric fan. 
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Si Justin ay isang mabait,
malambing, at strong na bata.
Nakilala ko siya sa Youth
Center ng Fairplay at minsan ko
na ring sinamahan ang mama
niya sa Children’s Hospital
upang dalawin at bantayan siya.
Hindi ko na naabutan si Justin
noong nakatira pa sila dito sa
dorm ng Fairplay kasama ang
kapatid at pinsan niya. Kalaunan
ay lumipat na sila ng kanyang
pamilya sa Rizal. Hinahangaan
ko siya sa katapangan at
katatagan niya kasi kahit
mayroon siyang kundisyon ay
patuloy pa rin siyang lumalaban
sa buhay.

Napakasweet at maalalahanin ni
Justin. Naalala ko pa kapag
nadadaan ako sa Youth Center
dati, nakikita ko siya lagi na
masayang pinapanuod ang ibang
mga batang naglalaro, hindi siya
makasali kasi alam niya na mabilis
siyang mapapagod at hinihingal
kaya sa halip na makisali ay
masaya na lamang niyang
pinapanuod ang mga ito. 
 
Maraming dumadalaw kay Justin
sa ospital at ang madalas nilang
kwento ay napakadaldal daw nito.
Pagkatapos ng kanilang dalaw ay
mahilig pang magchat si Justin
upang mangamusta at nagku-
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kwento ng mga nangyayari sa kanya
sa loob ng ospital. Habang sinusulat
ko ang article na ito, bumabalik sa
alaala ko ang masasaya niyang ngiti
at tawa. Parang kailan lang ay
nakasama pa namin siya. Ang mga
alaala niya ay mananatiling
nakabaon sa puso naming
nagmamahal sa kanya. 
 
Si Justin ang nagpatunay na kahit
anong problema o sakit man ang
dumating, maaari pa rin tayong
maging masaya at mag-enjoy sa
buhay. Wag tayong matakot
lumaban sapagkat kung matatakot
lamang tayo ay hindi natin mai-
enjoy ang buhay. Si Justin, sa 

 
Continued on next page...
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CAN YOU SPOT THE DIFFERENCE?
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Bubuo ulit ako ng maraming alaala
Sa mga bagong tao na aking makakasama.

 Salamat sa isang mabuting banyaga
Kami’y itinuring na parang pamilya.

 
Pinatuloy sa tahanang dapat para sa mga bata

Ngayon kami na ang nakatira.
Malaki ito para sa aming lahat

Ito ay aking lubos na ipinagpapasalamat.
 

Sa tahanang ito ko natutunan
Kumilos nang hindi inuutusan.

Bawat sulok ay dapat linisan
Dahil ito na ang pangalawa naming tahanan.

 
Kung dumating man ang maraming taon

At ako’y aalis na at saan na paroroon.
Magtagumpay man ang pangarap ko sa tamang panahon

Hindi ko kakalimutan ang mga taong sa akin ay tumulong.
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murang edad na 14 years old, ay
hindi natakot labanan ang
kanyang sakit at hindi nawalan
ng pag-asang gagaling din siya.
Ngunit dumating na rin ang
panahon na ayaw na siyang
pahirapan pa ng ating Ama kaya
kinuha na niya ito. Natapos na
ang misyon ni Justin dito sa lupa
kaya isinama na siya ni Ama sa
itaas.
 
Justin, kung nasan ka man
ngayon, alam namin na masaya
ka na. Sa lugar na yan, wala ka
nang sakit at hindi ka na muling
mahihirapan pa sapagkat sa
lugar na yan, lahat ay masaya at
ang buhay ay walang hanggan.
 
We love you, Justin!


