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Dito sa Payatas, uso ang larong
kalye. Madaming mga bata rito
kaya marami ka talagang
pwedeng makalaro. Ang sikat dito
na laro ay basketball o di kaya’y
volleyball. Wala pa kaming ideya
tungkol sa football noon.
 
Ilang taon na ang nakalipas noong
una kong makita ang kapatid
kong babae na sumisipa ng bola
sa court. Merong pumunta sa
lugar namin para magturo ng
football. Nagulat ako kasi may
sports palang ganun, pero
nacurious ako kaya sinubukan
kong mag-training. Sa kakalaro
ko ay unti-unti ko na siyang
nagustuhan. Nag-ensayo ako at
sumali sa mga tournament sa
iba't ibang lugar. Lumipas ang  

karangalan namin ang aming bansa.
Ngayon, gusto kong ako naman ang
gawing instrumento upang
maraming bata pa ang ma-inspire
na maglaro ng football. Nag-umpisa
na akong magturo sa mga bata
bilang isang youth coach.
 
Ang responsibilidad ko ngayon ay
maging isang role model sa
kabataan dito sa Payatas. Mas
lalong dumadami ang mga batang
gustong maglaro ng football.
Pamilya ang turing namin sa isa’t-
isa, tingin ko yun ang dahilan kung
bakit hindi nag-aalinlangan ang
mga batang ipahayag ang kanilang
sarili at sila-sila na rin ang nagi-
imbita ng ibang kaibigan nila na
sumali sa amin.
 
Nakakalungkot mang isipin na
bawal muna ang magtraining
ngayong panahon ng lockdown,
kaming lahat ay hindi nawawalan
ng pag-asa. Magkaramay at
sabay-sabay kaming babangon
bilang isang pamilya, bilang isang
Payatas FC. Hindi pa ito ang huli,
hintayin niyo kami!

ilang taon at ganap na rin akong
naging player ng Payatas Football
Club. Narealize ko na maraming
opportunity sa paglalaro ng football
lalo na sa aming mga kababaihan.
Karamihan kasi sa mga babae dito
sa Payatas ay nagtatrabaho sa bahay
o di kaya’y nag-aasawa nang maaga.
Sa football, nagkaroon kami ng
oportunidad na tuparin ang mga
pangarap namin, na lumabas at
ipakita ang aming galing. Sa walong
taon kong paglalaro ng football ay
napakaraming blessing na ang
naibigay nito sa akin. Nakapunta
ako sa iba’t-ibang lugar,
nairepresenta ko ang bansa nating
Pilipinas, nakakilala rin ako ng
maraming kaibigan.
 
Noong 2018, isa ako sa siyam na
player ng Pilipinas na naglaro sa
Street Child World Cup sa Moscow,
Russia. Nakalaban namin ang India,
England, at Mauritius. Sa aming
pagtutulungan at sa awa na rin ng
Diyos, nakarating kami sa semi-
finals. Natalo kami ng Brazil sa
score na 1-0, pero feeling namin
panalo na rin kami kasi nabigyang 
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Ako si Regine, isa sa mga player
ng Payatas FC. Nagsimula akong
maglaro ng football noong 9
years old palang ako. Noong
wala pa ang football ay madalas
tumatambay lang ako sa kalye
sa amin, wala akong masyadong
pinagkakaabalahan at walang
mapaglibangan noon. Sa bahay,
school, at kalye lang umiikot
ang mundo ko. 
 
Kapag darating ang araw ng
sabado at linggo at wala nang
kailangang gawin na aralin,
nagbobonding kami ng pamilya  

ko, pero mas madalas sumasama
ako sa mga kaibigan ko para
maglaro. Mahilig kami dumayo sa
ibang lugar tapos maglalaro kami
ng basketball at minsan nakikisali
na rin sa mga larong kalye.
 
Noong sumali ako sa Payatas FC,
maraming nagbago sa akin.
Napakasaya ko at pakiramdam ko
malaya ako sa tuwing tumatapak
ako sa field. Sa dami ng
tournament na sinalihan ko ay
nakapag-ipon na rin ako ng sarili
kong kagamitan na pang-football.
Una akong nakalabas ng bansa sa
edad na 15 years old. Kasunod
noon ay naging National Team
player ako at lumaban sa Vietnam
at China. Ako ang naging kauna-
unahang player ng Payatas FC na
naka-goal sa isang international
tournament. 

Napakarami kong natutunan sa
paglalaro, hindi lang sa loob ng
field kundi pati na rin sa totoong
buhay. Dati wala ako routine,
hindi rin ako masyadong
nakikisalamuha sa ibang mga
bata. Ngayon, mas naging
disiplanado ako at mas marunong
makisama sa iba. Naitataguyod ko
rin ang pag-aaral ko dahil
nakakatanggap ako ng allowance. 
 
Siyam na taon na rin ang lumipas
simula noong una kong
nadiskubre ang larong ito at sa
tingin ko ay malayo na rin ang
narating ko. Bawat linggo nage-
ensayo ako para mas gumaling pa.
Sa patuloy kong paglalaro at
pagbigay ng best ko, sana'y
marami pa akong ma-inspire na
mga bata na magkaroon ng
pangarap kagaya ko.
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 COACH RONA
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 REGINE
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NA-ENGGANYO LANG AKO
NOON MAGLARO NG
FOOTBALL HANGGANG SA
NAGUSTUHAN KO AT
NAGTULUY-TULOY NA.
ANG DAMI KO NANG
NAPUNTAHAN NA LUGAR
DAHIL DITO. ANG SAYA SA
LARONG 'TO KASI HABANG
NATUTUTO KA, MAY
NARARATING KA RIN SA
BUHAY.

-Arlene, 14


