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“Ano ang trabaho mo?” 
“Baka may alam ka na-
mang trabaho?” “Saan ka 
nagtatrabaho?”  “Okey ka 

ba sa trabaho mo?”

Ito raw ang karaniwang maririnig  sa mga 
kuwentuhan ng mga Pilipino. Karamihan 
naman kasi ng mga Pilipino ay narito sa 
Espanya upang maghanap-buhay nang 
magkaroon ng mas magandang buhay.  
Ang problema lang ngayon ay marami 
talaga ang nawalan ng trabaho at lalo 
pang naging mahirap ang makakuha ng 
trabaho.

Kaya nga kapuri-puri ang mga hakbangin 
ng ilang asosasyon na tulungan hindi la-
mang makahanap ng trabaho ang mga 
Pilipino kundi pati na rin hasain ang kani-
lang kakayahan katulad ng pagtuturo ng 
Español o mga kurso na magpapaunlad 
sa kanilang kalagayang propesyonal. Ang 
ilang grupo naman ay naghihikayat sa 
ilan na magtayo ng sarili nilang negosyo 
o kaya naman ay tulungan silang magtayo 
ng isang kooperatiba kung saan makiki-

nabang ang lahat.  

Sa kabilang banda, may ibang Pilipino na 
rin ang sumubok na maghanap ng trabaho 
sa ibang sektor at pinalad na malagpasan 
ang laganap na problema ng diskriminas-
yon, kakulangan ng kabihasaan sa wikang 
Español, suliraning burokratiko at pakiki-
bagay sa ibang kultura. Ang pagkakaroon 
ng Pilipino na nagtatrabaho sa ibang se-
ktor ay makakatulong upang mabuksan 
ang mas marami pang pinto ng oportu-
nidad para sa iba pang Pilipino at nang sa 
gayon ay hindi lamang tayo makulong sa 
iilang sektor at maipakita natin na maga-
ling din tayo sa ibang uri ng trabaho.

 Dahil sa kahirapan ng sitwasyon ngayon, 
lalo pang masusubok hindi lamang ang 
kahusayan ng mga Pilipino sa pagtatra-
baho kundi pati na rin ang mga likas na 
kaugaliang Pilipino tulad ng bayanihan.  
Ang simpleng pagbigay ng impormasyon 
sa kapwa Pilipino tungkol sa isang tra-
baho, anuman ang kaniyang relihiyon o 
tagasaan man siya sa Pilipinas, ay isang 
maliit ngunit dakilang paraan upang mai-

bsan ang hirap na dinadanas ng ilan na-
ting kababayang walang trabaho.  

Sa hirap ng buhay, marami ang kapit sa 
patalim. Kaya hayan at nagpipiyesta ang 
mga nanlilinlang at nananamantala. 
Kahiya-hiya at karimarimarim ang pana-
namantala ng ilang Pilipino sa kapwa nila 
Pilipino. Nakakasuka na ang ilan ay hindi 
pa rin alam ang konsepto ng masama at 
mabuti kahit araw-araw pa ay laman na 
sila ng simbahan o saulado na nila ang la-
hat ng pahina ng banal na kasulatan. Ang 
etika nila ay nakabase at umiikot sa salapi. 
Ang kasalukuyang krisis, kahit pa sabihing 
ito ay bahagi lamang ng siklo ekonomiko, 
ay dulot din ng kasakiman ng iilan nguti 
sa kasawiang palad ay pinagdurusahan 
ng karamihan. 

Sa hirap ng panahon ngayon, dalawa la-
mang ang trabahong nakaatang sa atin: 
panatilihin ang diwa ng bayanihan at 
magtulungan o maging ganid at patuloy 
na lokohin at pagsamantalahan ang iba. 

THE EDITORS

Trabaho, trabaho at isang malaking trabaho

Two thumbs up!
Ang Bagong Filipino is one great step to unite or inform Filipinos in Spain by provi-
ding relevant updates here and back home. I was shaken by the story of the Pinay 
who was detained in Amsterdam! The story of Ang Alamat ng Piña promotes Filipino 
culture to non-Pinoy readers.  Kudos to all its staff and contributors.  
 
I hope next time you put an editorial section. I want to know your views regarding 
certain issues which I believe could help in raising awareness among Filipinos.
Aron Rodriguez, Alicante

LETTERS TO THE EDITOR
 

PABALAT

Si Millet Chipongian Irasusta ay isang single, working 
mom ngunit  maraming taon na ring nananatiling aktibo 
sa mga gawain ng komunidad sa Barcelona. Nagtapos 
siya ng kursong Filología Inglesa Universidad de Barcelo-
na. Masaya siyang nagtatrabaho sa V Restaurant sa L’illa 
Diagonal sa Barcelona PHOTOS BY DANIEL BLANCHE

 PAALALA

Halalan sa Pilipinas 2010
Ang lahat ng Pilipino sa Barcelona at Madrid ay inaanyayahang magrehistro upang 
makaboto sa Halalan sa 2010. Mangyari lamang na magtungo sa Consulado o sa 
Embajada at dalhin ang mga sumusunod na dokumento:
1.       Pasaporte
2.       Mga karagdagang dokumento:
a.      Kung dual citizen, kopya ng oath of allegiance o order of approval
b.      Kung seafarer, seaman’s book
Maaari kayong magrehistro hanggang ika-31 ng Agosto 2009.  Ang Consulado ay 
bukas sa magpaparehistro Lunes hanggang Biyernes mula ika-9 hanggang ika-1:30 
at mula ika-3 hanggang ika-6 ng hapon. 
Ang Consulado ay matatagpuan sa Avinguda Diagonal 497, 5a planta, 08029 Barce-
lona at ang Embajada naman ay matatagpuan sa Calle Eresma 2, Madrid.   

Kung mayroon kayong hinaing, papuri 
o pasasalamat, ipadala lamang ito sa   
angbagongfilipino@yahoo.com kalakip 
ang inyong pangalan at tirahan. Sulat na!
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¡MAGANDANG BALITA!

NEWS BRIEFS
Mas masaya sa Pinas?
Pang-14 sa “pinakamasayang lugar” sa 
mundo ang Pilipinas ayon sa 2009 Ha-
ppy Planet Index ng New Economics 
Foundation. Nanguna ang Costa Rica sa 
listahan ng 143 bansa at pang-76 naman 
ang España. 

Lechon, pinakamasarap na 
baboy

Hinirang ng TV Chef na si Anthony Bour-
dain sa kaniyang programang No Reser-
vations ang lechon bilang pinakamasa-
rap na baboy sa buong mundo. Habang 
kinalala naman ito ng Time Magazine na 
“Best Pig” sa Asya. 

New 7 Wonders of Nature
Ilog sa Palawan pasok na sa 28

 

Sa kasalukuyang paghahanap ng New 
7 Wonders of Nature, nakasama na sa 
28 pinalista ang Subterranean River sa 
Puerto Princesa, Palawan.  Ang naturang 
ilog ay tinuturing na pinakamahaba sa 
buong mundo. Ipoproklama ang 7 Won-
ders of Nature sa 2011 at maaaring dau-
sin ito sa Maynila dahil sa ang lungsod 
na ito ang nakakuha ng pinakamaraming 
boto sa buong mundo. 

Dante Mendoza hurado sa Swiss 
Film Festival
Matapos manalo ni Brillante Mendoza 
sa katatapos na Cannes Film Festival 
bilang pinakamahusay na direktor para 
sa pelikulang “Kinatay”, muli siyang nag-
bigay ng parangal sa bansa matapos si-
yang mapiling miyembro ng hurado sa 
gaganapin na Swiss Film Festival nga-
yong taon. 
Source: goodnewspilipinas.com

Amnesty ipapatupad sa Belgium
Magandang balita para sa halos 2,500 Pi-
lipinong walang permisong magtrabaho 
at manirahan sa Belgium. 
   Kamakailan lang ay ipinahayag ng Pu-
nong Ministro ng Belgium sa isang press 
conference ang pagbibigay ng amnestiya 
para sa mga migranteng walang pahintu-
lot na manirahan at magtrabaho sa nasa-
bing bansa.

Driver’s license 
waits green light

Español ituturo na 
sa hayskul
Ituturo muli ang Español sa mga piling 
pampublikong mataas na paaralan sa Pi-
lipinas ngayong taon. 
   Ayon sa Kalihim ng Departamento ng 
Edukasyon Jesli Lapus, ito ay bahagi ng 
ng Special Program for Foreign Langua-
ge na naglalayong gawing ‘culturally 
ready at globally competitive’  ang mga 
mag-aaral. 
   Bilang panimula, ituturo ang Español 
sa isang pampublikong hayskul lamang 
sa bawat rehiyon.  Nararapat na ang 
hayskul na ito ang may pinakamataas 
na antas ng Ingles sa buong rehiyon at 
ang mga mag-aaral nito ay may kakaya-
han ding matuto ng isa pang wika. good-
newspilipinas.com & deped.gov.ph

Silid Aklatan ng Instituto Cervantes Manila

Pamahiin tampok sa 
Casa Asia

“Cuando el gallo canta al amanecer sig-
nifica que una mujer soltera está emba-
razada” (Kapag tumilaok ang tandang sa 
bukang liwayway ay may isang dalagang 
nabuntis). 
Ito lamang ang isa sa mga pamahiing 
Pilipinong ipinapakita sa isang eksibit 
na pinamagatang Archipiélagos de la 
Memoria.  Ang eksibit  na kasalukuyang 
nakalagak sa Casa Asia Barcelona ay 
likha ni Valeria Cavestany, isang artis-
tang Pilipina-Catalana.
   Matatagpuan sa eksibit ang isang 
malaking mapa ng Pilipinas at mga ha-
yop na karaniwang may kinalaman sa 
mga pamahiin. Layunin ng eksibit na 
ipakita ang mayamang tradisyon ng mga 
pamahiin na isinalin-salin mula sa mga 
ninuno hanggang sa kasalukuyang he-
nerasyon. Nais din nito na ipakita ang 
identidad ng mga Pilipino at ilagay sa 
mapa ang Pilipinas. 

Kasama rito ang ilang patakaran na kai-
langang sundin upang makakuha ng 
amnestiya katulad ng karampatang bi-
lang ng taon ng paninirahan sa Belgium, 
pagkakaraon ng kontrata ng trabaho, 
at mga patunay na integrado na ang 
aplikante sa nasabing lipunan. dfa.gov.
ph & Inquirer.net

Many Filipinos in Spain are aware of the 
Philippine-Spain agreement on exchange 
and recognition of drivers’  licenses but 
when they contacted Spain’s Dirección 
General de Tráfico (DGT) it seemed that 
everything was not yet in place.  Some 
said DGT was not ready for its implemen-
tation. Some said the problem was on the 
part of Philippine Land Transportation 
Office (LTO). 
   To clarify the issue, Ang Bagong Filipino  
sent an email to Philippine Ambassador  
to Spain Antonio M. Lagdameo.  In his 
response, he said that the agreement en-
tered into force since September 2008. 
   “However, until the Philippine LTO can 
comply with the requirement of Spain’s 
DGT for the verification of Philippines 
drivers’ licenses through a specified and 
secure electronic mail system as stated 
in Agreement’s accompanying protocols, 
the Agreement cannot be implemented,” 
he added. 

Archipiélagos de la Memoria, eksibit sa Casa Asia Barcelona ni Va-
leria Cavestany mula ika 09 Hulyo hanggang ika 13 Agosto 2009.

Ipamahagi ang magandang balita! 
Matapos basahin ang magazine, huwag 
itong itapon bagkus ay ibahagi sa iba pang 
kababayan natin. Kung nais namang mag-
advertise, mag-email lang sa 
angbagongfilipino@yahoo.com
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BUHAY MIGRANTE

             Ikaw, anong trabaho mo?
Isa na rito si Milarni. Halos limang 

taon na siyang nagtatrabaho bilang 
sekretarya sa isa sa mga sektor na 

lubhang naapektuhan ng kasaluku-
yang krisis—ang konstruksiyon. Kahit 
pa dumarami ang kaniyang responsa-
bilidad sa trabaho ngayon ay masaya 
naman siya dahil marami siyang na-
tutunan. Ngunit hindi nagtatapos sa 
Biyernes ang pagtatrabaho ni Milarni 
dahil kung minsan ay mayroong si-
yang “extra” bilang tagalinis ng bahay 
tuwing Sabado.  

Sa Bahay o sa Restaurante?
Dalawa rin ang trabaho ni Jean. Mula 
ika-7 ng umaga hanggang ika-3 ng 
hapon ay nagtatrabaho siya bilang 
empleada de hogar at mula ika-4 
hanggang ika-9 ng hapon naman ay 
nagtatrabaho siya bilang dependien-
ta sa isang tindahan ng ropa de casa. 
Masaya si Jean kahit isang oras lang 
ang pahinga niya na ginugugol naman 
niya sa pagkain ng pananghalian at 
paghahanda para sa susunod niyang 
trabaho. 

Nagkaroon din ng karanasang magtra-
baho sa bahay si May ngunit matapos 
makita ang oportunidad na magturo 
ng Ingles at masubukan ang magtra-
baho bilang English teacher, kumu-
ha siya ng kursong Teaching English 
as Foreign Language (TEFL).  Ito ang 
nagbukas ng mas marami pang opor-
tunidad sa kaniya. 

Ang pagtatrabaho sa bahay ang isa sa 
mga karaniwang trabaho ng mga Pi-
lipino sa maraming lugar sa mundo. 
Nagkaroon na rin ng maraming kon-
trobersiya patungkol dito. Ang huli ay 
ang pagtawag sa Pilipinas bilang “na-
tion of servants”  ng isang manunulat 
na taga-Hongkong.  Dito sa España, 
ang “matrimonio filipino” ay maaa-
ring mangahulugang mag-asawang 
Pilipinong nagtatrabaho sa bahay.  
Maraming Pilipino ang patuloy pa 
ring magtatrabaho bilang emplea-
dos de hogar dahil mayroong panga 
ngailangang mutwal sa parte ng mga 

Pilipino at sa mga taong pinipili ang 
mga Pilipino bilang tagapangalaga ng 
kanilang mga magulang, mga anak at 
kanilang mga ari-arian. 

Maraming Pilipino rin ang nagtatra-
baho sa sektor ng hosteleria. Mayro-
ong mga restaurante na mula cama-
rero hanggang cocinero ay Pilipino 
ang nagtatrabaho. “Masipag, hindi 
mareklamo, palangiti at loyal kasi ang 
mga Pinoy kaya gusto ng maraming 
restaurante,” ayon kay Millet na apat 
na taon nang nagtatrabaho bilang ca-
marera.  Ang magandang pakikitungo 
sa kaniya ng mga kliyente na kaniya rin 
namang ibinibigay sa kanila ay isang 

maliit ngunit sapat na dahilan kaya 
masaya siya sa kaniyang trabaho. 
Bukod pa rito, ang karamihan sa mga 
Pilipino rito sa Espanya ay karaniwang 
pluriempleados o mayroong higit pa 
sa isang trabaho. Sayang kasi ang 
oras kaya kahit Sabado o Linggo, may 
‘extra’. Doble ang kayod dahil nag-
papagawa ng bahay o dahil na rin sa 
mataas na hipoteca, maraming pinag-
aaral, nag-iipon sa susunod na pag-
uwi sa Pilipinas o gustong makaipon 
para sa kinabukasan. 

Sa Tulong ng Internet
Kung ang ilan sa ating kababayan ay 

Ayon sa huling ulat ng Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
may 3, 564,000 katao ang walang trabaho sa España. Ka-
sama sa bilang na ito ang ilan nating kababayan na may 
permiso nang magtrabaho rito. 

Millet, Camarera
“Masipag, hindi mareklamo, magaling mag-
trato ng kliyente, palangiti at loyal kasi ang 
mga Pinoy kaya gusto ng maraming restau-

rante.”

Jean, Dependienta  at 
          Empleada de Hogar
“Noong una mahirap dahil hindi pa ako 
marunong mag-Spanish at tsaka kaunti lang 
ang mga Pilipino pero ngayon masaya na ako 
sa trabaho ko.”

Tess, Nurse
“Gusto nila ang mga Pinay kasi maalaga sa 
pasyente, may common sense at magaling 

makisama.”

Milarni, Sekretarya
“Kailangan maging masipag at madiskarte sa 

trabaho...”
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        BUHAY MIGRANTE

pinipiling gugulin ang kanilang libreng 
oras sa pagtatrabaho, ang ilan naman 
ay ginugugol ito sa pag-aaral ng Es-
pañol katulad ni Joel noong nagtatra-
baho pa siya sa isang padalahan ng 
pera. Ngayon si Joel ay nagtatrabaho  
na bilang Ingeniero Técnico matapos 
ang mahabang pasensya sa paghaha-
nap ng trabahong hinahangad niya at 
sa tulong na rin isang sikat na jobsite 
sa internet. 

Sa mismong jobsite rin nakakuha ng 
trabaho si Bryan bilang Technical Su-
pport sa isang call center sa Barcelo-
na. Kahit halos dalawang taon pa lang 
siya España at hindi pa rin gaanong 

marunong mag-Español ay madali 
siyang natanggap sa trabaho dahil sa 
mayroon na siyang naging  karanasan 
sa call center sa Pilipinas. Pati na rin 
ang kahusayan niya sa Inglés at ang 
pagkuha niya ng ilang kurso na may 
kinalaman sa Information Technology 
ay nakatulong ng malaki.

Health Professionals
Kung tumataas ang pangangailangan 
sa mga taong eksperto sa computer, 
patuloy rin naman ang pangangaila 
ngan sa mga health professionals sa 
mga mauunlad na bansa tulad ng Es-
paña. Kamakailan lang ay nagkaroon 
ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas 

at España na naglayong magdala rito 
ng mga Pinoy caregivers. Dahil sa ka-
sunduang ito, nagkaroon ng pagkaka-
taong makapunta rito ang mga Pilipi-
nong katulad ni Francis. Si Francis ay 
nagtatrabaho bilang ayudante gero-
cultor sa isang residencia sa Madrid.  
Masaya si Francis sa trabaho niya 
ngunit gusto pa rin niyang magtra-
baho sa ibang sektor kaya ngayon ay 
inaasikaso niya ang homologación ng 
kaniyang titulo bilang Physical Thera-
pist.  

Matapos naman ang homologación 
ng titulo ni Tess, nakakuha kaagad 
siya ng trabaho bilang nurse sa isang 
pribadong hospital sa Sanchinarro, 
Madrid. Nagsimula bilang suplencia 
sa iba’t- ibang departamento ng os-
pital at tatlong buwang palipat-lipat 
bago nabigyan ng naayon na puesto. 
Malaki rin ang naitulong na maru-
nong magsalita ng Español maliban 
sa tiyaga, interes at lakas ng loob.

Ilan lamang sila sa libo-libong Pilipi-
nong narito sa España para magha-
nap-buhay at maranasang mamuhay 
sa labas ng Pilipinas. Makikitang hindi 
lamang sa iilang sektor maipapakita 
ang kahusayan sa trabaho ng mga Pi-
lipino at ito ay isang magandang bali-
ta upang mas dumami pa ang oportu-
nidad para sa mga Pilipino.  Sa kabila 
nito ay nariyan pa rin ang ilang mga 
balakid katulad ng hindi pantay na 
oportunidad sa trabaho o ang laga-
nap na diskriminasyon, ang kakulan-
gan ng kahusayan sa pagsasalita ng 
Español,  ang epekto ng krisis tulad ng 
pagbabawas ng bilang ng mga mang-
gagawa at mismong ang kawalan ng 
oportunidad upang maghanap-buhay 
dahil sa kawalan ng permiso para 
magtrabaho.  Hindi mawawala ang 
mga balakid na ito sa isang kisapmata 
lamang. Kailangan ang mga batas na 
magpapaunlad sa kasalukuyang siste-
ma at mga inisiyatiba ng mga manga-
gagawang katulad natin.  Sana nga ay 
dumating ang panahong masasabing 
tunay tayong mapapalad sa trabaho 
natin. 

Bagamat mataas ang bilang ng mga walang trabaho, may 
mga kababayan tayong “mapapalad” na patuloy na ku-
makayod araw man o gabi, sa bahay man o sa restaurante 
o kahit man sa ibang sektor.

May, English teacher
“Magugulat ang mga estudyante dahil hindi 
blonde ang English teacher na inaakala nila 
pero kapag naipakita mo na alam mo yung 
ginagawa mo, makukuha mo na yung tiwala 
nila.”

Joel, Ingeniero Técnico
“Ang pagkakaroon ng hangarin na magawa 
kung ano ang gusto ay magbibigay daan para 
makuha ang trabahong (hinahangad).”

Bryan, IT Support
“Satisfied sila sa trabaho (ng mga Pinoy) dahil 
tinatapos natin yung trabaho...”

Francis, Ayudante Gerocultor
“Hindi mahirap ang buhay rito basta matiya-
ga ka...at magaling kang makisama.”

Panulat at Larawan ni Anna Mae Cortez Tolentino, Neil dela Cruz Gadiano, Settie Anne Tolen-
tino, Daniel Infante Tuaño at Daniel Blanche
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KULTURA AT LIPUNAN

Ni Neil Dela Cruz Gadiano at Daniel Infante Tuaño

Mahirap man ang trabaho o marami man ang problema , 
nagagawa pa rin ng mga Pinoy na ngumiti at magsaya. Kung 
ang mga kaibigan nating mga Latino ay mahilig mag-salsa 
kapag may mga kasiyahan, ang mga Pilipino naman ay hin-
di magpapatalo sa kantahan.  Kaya nga hindi kompleto 
ang pistang Pinoy kung walang karaoke. Sintunado man o 
biritan, walang hiya-hiya basta ang importante ay masaya 
ang lahat.

Bakit ba mahilig mag-karaoke 
ang mga Pinoy? Ayon sa aking 
mga kinapanayam, sa tulong 

ng karaoke nailalabas nila ang kani-
lang emosyon at naipapakita nila ang 
kanilang sarili. Kapag sila ay umaawit 
ng malulungkot na awitin, nakakara-
mdam din sila ng kalungkutan at kung 
masaya naman, masaya rin ang kani-
lang nararamdaman. Habang hawak 
ang mikropono, sandaling nakakali-
mutan ang pagod at problema mapa 
pera man o mapa puso at malayang 
nailalabas ang nararamdaman.   

Sinang-ayunan ito ni Dr. Vern dela 
Pena, isang musikologo sa Unibersi-
dad ng Pilipinas. Nabanggit  niya sa 
isang artikulong inilathala ng Reuters  
na ang pagkanta ay tumutulong sa 
mga Pilipino na kahit sandali ay maka-
takas sa miserableng sitwasyon kaga-
ya ng kahirapan. 

Bukod pa rito, likas sa kulturang Pi-
noy ang hilig sa pagkanta.  Mula noon 
hanggang ngayon, hindi nawala sa 
uso ang harana, ang pangangaroling 
at pati ang Pasyon ay pakantang bi-
nabasa.  Punung-puno rin ng awit pa-
timpalak ang mga programa sa TV  sa 
Pilipinas at kahit pa ang mga malilit na 
barangay sa atin ay may kaniya-kani-
yang amateur singing contest.  Hindi 
man tayo makasali sa mga patimpa-
lak, sa karaoke ay masaya na tayong 
nakakakuha ng score: 90 o higit pa!  

Bahagi na rin ng pamilyang Pilipino 
ang pagkanta. Maliit pa lamang tayo 
ay tuwang-tuwa na ang magulang 
natin kapag mayroon tayong talen-
tong ipapakita sa iba tuwing may mga 
pagdiriwang, isa na rito ang pagkanta 
kaya naman angkop na angkop sa kul-
turang Pinoy ang karaoke.

Ang karaoke ay nagsisilbing instru-
mento upang maipakita at maipada-
ma ang makulay at mala-telenovelang 
buhay ng mga Pilipino.  Sandali tayong 
dinadala nito sa lugar na malayo sa 
hirap ng araw-araw na pakikipagsapa-
laran.  Habang naglalakbay  sa lugar 
na iyon, hindi ba’t mas masarap kung 
kasama natin ang mga kaibigan, ka-
pamilya at iba pang mahal sa buhay?  
Kaya kalimutan muna ang problema 
at pati na rin ang hiya, pumili ng kanta 
at simulan na ang kantahan!

Karaoke Session.  http://pugnaciouspinoy.blogspot.com/2009/07/kundiman-2009-karaoke-madness.html

Take Note:
Ang karaoke ay nagmula sa mga 
salitang hapones na “kara” (walang 
laman) at “okesutora” (orkestra).  
Ngunit sinasabing ang Pilipinong 
si Roberto del Rosario ang nakaim-
bento at kasalukuyang may hawak 
ng patent ng sing-along system o 
karaoke. 

Ang kantang “My Way” ni Frank 
Sinatra ang isa sa mga pinakapo-
pular na kanta sa karaoke.  Ngunit 
inalis ito sa maraming karaoke bars 
sa Pilipinas dahil na rin 
sa dumaraming kaso 
ng gulo at pagpatay na 
idinudulot ng pagkan-
ta ng awiting ito.

May mga batas sa Es-
paña na nagbabawal 
sa pag-iingay, kasama 
na ang pagkakaraoke, 
mula  ika 10 ng gabi 
hanggang ika 8 ng 
umaga.

Karaoke Tayo!
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Antok pa ‘ko. Trabaho na naman.  Buti na lang summer na.  ‘Di masyadong malamig. ‘Di masyadong nakakatamad 
bumangon. Morning sunshine!

Sarap maligo.   Mamaya parang hindi ako naligo nito sa sobrang init.

Hmm. Sarap ng kape.  Hindi na ako aantukin nito.  Sayang, ubos na tinapay. Dapat pala bumili ako ng marami 
kahapon.

Ang tagal ng tren.   Maaga pa naman ang alis ni señora. Naku po, wala po sanang aberya sa Metro ngayon. 

Maganda ang gising ni señora ah. Nakangiti  agad.  Konti lang ang kalat.   Mabait talaga ang alaga ko. Sarap 
alagaan, tahimik lang, ‘di iyakin.   Pinadala ko kahapon ang picture namin  ni Jacobo, tama bang pinagselosan ng 
bunso ko itong tsabatsingtsing na ito. 

Tapos na ang meryenda niya, English time  na ni tabatsingtsing.  Magma-magic English na  kami.  Matalino itong 
alaga ko, marunong mag-English, Spanish at tinuturuan ko pang mag-Tagalog. 

Aba, inaantok na.  Buti nga para makapaglinis na ako ng bahay. Sige baby tulog na.

Nakatulog na ang mokong.  Ayan, puwede na akong mag-umpisang mamalansta.  Konti lang naman ito eh. 

Okey, tapos na ang mga damit ni tabatsingtsing.  Puwede na ako maglinis hangga’t ‘di pa nagigising. 

Hay, nakaraos din. Tapos na  rin sa wakas. Makaupo nga.  Oops,  gising na alaga ko.  Gutom na. 

Ayan na si señora.  Buti naman maagang dumating makakapagpadala pa ako sa bangko. 

Suwerte ko naman. Nandyan na agad ang bus.  Ayokong  mag-Metro mapapalayo ako. 

Kaunti lang ang pila. Wow naman! P67.15 ang palit!  Sana araw-araw ganito palagi kataas.  Matatanggap na nila 
agad ang pambili ng school supplies.  Pasukan na naman, gastos na naman. ‘Di bale, sulit naman yan ‘pag nakata-
pos.  Matitino naman mga anak ko.  Naku wala ng matitira sa akin. ‘Di bale, mas kailangan nila roon.  May kaunti 
pa naman akong natabi.  Puwede na hanggang katapusan.

Busy. Ginagamit na naman ng panganay ang telepono.  Telebabad yata mga anak ko ah. Naku naman, alam naman 
nilang tatawag ako sa ganitong oras.

Ayan, ay salamat nag-ring na.  

Kaka-miss talaga mga anak ko. Pero kahit boses lang, okey na. Next year, sa awa ng Diyos, makikita ko na sila after 
4 years.  Hay, gutom na ako. Saan kaya ako kakain?  Gusto ko ata ng sinigang. Ay roon na lang ako sa bar kakain. 
Makakatipid pa at  baka malate pa ako.

Hindi ko na kaya. Gutom na talaga ako. Alam ko, may Mcdo rito eh.  Bili muna ako.  Kakainin ko na lang habang 
naglalakad.   

Tagal naman ng bus. Naku siguradong nakasimangot na naman ang jefe mamaya.   Itong bus na ito talaga ang 
tagal dumating. 

Sabi ko na nga ba eh.  Nakasimangot na naman.  Ito na yata ang pinakamasungit na Catalan sa buong Cataluña.

Hay konti lang ang customer.  Krisis talaga.  Nakakapagod tumayo.  Nakakatawa talaga. Pag punuan reklamo ako 
sa dami ng trabaho, pero pag konti naman reklamo pa rin ako. Pasalamat na lang ako, may dalawa akong trabaho 
kahit krisis. 

Isang oras na lang, uwian na. Sakit na ng likod ko. 

Uwian na! Naku, busog na busog pa rin ako sa hapunan ko ah.

Home sweet home.  

Ay, sarap ng amoy ng unan ko.  Makatulog na muna.  Bukas uli.

Ambilis naman ng oras.  Trabaho na naman uli.  Morning sunshine!

7:00 a.m.

      
7:10
                 
7:30

                 
8:05
                 
8:36

              
10:27

               
11:15
              
11:22
             
12:45 p.m.
       
2: 04
               
2:37
                
2:53
              
3:25

 
3:54

               
3:55
                
4:07

              
4:15

               
4: 42

               
5:06
               
9:15 

              
11:08
             
1:12 a.m.
     
1:50

2:14

7:00

Isinulat at iginuhit ni Nathaniel Sisma Villaluna

Isang araw sa buhay ng 
isang Externa



8 SALAWIKAING NAPAPANAHON   /  8 “SALAWIKAIN” (REFRANES) OPORTUNOS
Ang mga salawikain ay ang mga katutubong kasabihan na nagsisilbing gabay sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Si-
nasalamin at ipinapahiwatig nito ang diwa, kalinangan, karanasan at karunungan na nagpasalin-salin mula sa ating mga ninu-
no hanggang sa kasalukuyang henerasyon.  Maihahalintulad ito sa mga “refranes” na mayroon din naman sa wikang Espanyol.  
Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga salawikain na akmang-akma sa mga panahon ngayon. 

Los “salawikain” son proverbios antiguos que sirven como guía para la vida cotidiana de los filipinos. Reflejan y expresan la 
psique, la cultura, la experiencia y la sabiduría que se transmiten desde los antepasados hasta la presente generación. Se 
parecen a los refranes que también existen en la lengua española y que tienen el mismo uso.  Los siguientes refranes son los 
más apropiados hoy en día. 

Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
La misericordia es de Dios pero el esfuer-
zo es del hombre. 

Ang maniwala sa sabi-sabi’y walang bait 
sa sarili.
Quién escucha las habladurías no da 
mucho valor a sí mismo.

Ang ibinabait ng bata, sa matanda nag-
mula.
La buena educación de un crío es res-
ponsabilidad de los mayores.

Ubus-ubos biyaya, pagkatapos nakatun-
ganga.
Agotan las bendiciones ahora y luego 
quedan sin nada.

Kung walang tiyaga, walang nilaga
Quien no tiene paciencia, no tendrá 
sopa.

Bago ka bumati ng sa ibang uling, uling 
mo muna ang iyong pahirin.
Antes de criticar la mancha en la cara de 
tu prójimo, limpia primero la mancha 
que tienes en la tuya. 

Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng 
maluwat.
La honestidad hace una relación dura-
dera.
Kung ano ang ayaw mo, ay huwag mong 
gawin sa kapwa mo. 
Si no lo quieres, no lo hagas a tu prójimo

Dibuho hinango sa philippinesaliwikain.com

8 SALAWIKAING NAPAPANAHON   /  8 “SALAWIKAIN” (REFRANES) OPORTUNOS
Ang mga salawikain ay mga katutubong kasabihan na nagsisilbing gabay sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sina-
salamin at ipinapahiwatig nito ang diwa, kalinangan, karanasan at karunungan na nagpasalin-salin mula sa ating mga ninuno 
hanggang sa kasalukuyang henerasyon.  Maihahalintulad ito sa mga “refranes” na mayroon din naman sa wikang Espanyol.  Ang 
mga sumusunod ay halimbawa ng mga salawikain na akmang-akma sa mga panahon ngayon. 

Los “salawikain” son proverbios antiguos filipinos que sirven como guía para la vida cotidiana de los filipinos. Reflejan y expre-
san la psique, la cultura, la experiencia y la sabiduría que se transmiten desde los antepasados hasta la presente generación. 
Se parecen a los refranes que también existen en la lengua española y que tienen el mismo uso.  Los siguientes refranes son los 
más apropiados hoy en día. 

Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
La misericordia es de Dios pero el esfuer-
zo es del hombre. 

Ang maniwala sa sabi-sabi’y walang bait 
sa sarili.
Quién escucha las habladurías no da mu-
cho valor a sí mismo.

Ang ibinabait ng bata, sa matanda nag-
mula.
La buena educación de un crío es respon-
sabilidad de los mayores.

Ubus-ubos biyaya, pagkatapos nakatun-
ganga.
Agotan las bendiciones ahora y luego 
quedan sin nada.

Kung walang tiyaga, walang nilaga
Quien no tiene paciencia, no tendrá 
sopa.

Bago ka bumati ng sa ibang uling, uling 
mo muna ang iyong pahirin.
Antes de criticar la mancha en la cara de 
tu prójimo, limpia primero la mancha que 
tienes en la tuya. 

Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng 
maluwat.
La honestidad hace una relación durade-
ra.

Kung ano ang ayaw mo, ay huwag mong 
gawin sa kapwa mo. 
Si no lo quieres, no lo hagas a tu prójimo. Dibuho hinango sa philippinesalawikain.com


