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Kasa Saka Iba Pang Tula
TILDE ACUÑA
Unang beses mapadpad ng awtor sa Mindanao noon—at hindi turismo ang nagtulak sa paglapag sa
bahaging timog na ito ng Pilipinas, kundi fact-finding mission sa Kidapawan noong 2016, matapos
barilin ng mga puwersa ng estado ang mga magsasakang nagbarikada upang irehistro ang kawalan
ng aksyon ng gobyerno sa “hulaw” (drought), at iba pang kaugnay na isyung agraryo. Mula ang apat
na piyesa ritong nailimbag sa unang pagkakataon sa manuskritong “Palusong at Iba Pang Tula” na
nagwagi ng unang gantimpala sa Gawad Rogelio Sicat (2016) ng Sentro ng Wikang Filipino. Ang
tulang “Palusong,” na tungkol sa Paaralang Lumad na binisita ng awtor matapos ang fact-finding, ay
nasa ANI 40 (2018), dyornal ng Cultural Center of the Philippines.

Nagtuturo si Arbeen Acuña (nagsusulat bilang “Tilde”) ng mga kurso hinggil kay Rizal, sa panitikan,
sining, kulturang popular, at malikhaing pagsulat sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas
sa Unibersidad ng Pilipinas; kakatapos lang niya ng tesis sa MA Araling Pilipino. Nailathala ang mga
gawa sa Kritika Kultura, Likhaan, Humanities Diliman, Entrada, at sa iba pang dyornal, antolohiya, at
zine. “Materials, for Preposterity” ang kolum sa DavaoToday. Ang bago niyang mga zine ay Apo sa
Ika-22 Siglo: Mga Abstrak (2017) at Klasiko Katalogo (2018).
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Kasa
Susuong ka sa panganib o hindi. Kung ang huli, susundin mo lang ang modelong sinusundan
ng lahat dahil ito ang inaakala nilang ligtas. Kung ang una, may makabuluhang pagbabagong
maglalagay muli sa iyo sa alanganin o sa katiyakan. Kung ang huli, aasta kang alam mo na ang lahat
at ipagkikibit-balikat ang gagambala sa kumpiyansa mo sa sarili. Kung ang una, lalampasan mo ang
sarili matapos makipagtunggali sa sarili o sasarilinin mo ang pasanin hanggang sa huling hininga.
Kung ang huli, magpapatiwakal ka kundi mamamatay sa sama ng loob. Kung ang una, magiging
bahagi ng kolektibo ang ikaw na indibidwal, magkakaroon ng krisis sa mga mahal mo sa buhay
na nag-aakalang alam nila ang lahat kaya maipagkikibit-balikat nila ang gagambala sa kanilang
mga kumpiyansa, at mareresolba mo ang mga ito kahit ilang ulit pang magpasakit ng ulo mo at
puso—o hindi. Kung ang huli, babalik ka sa simula. Kung ang una, magpapasya ka kung gaanong
oras ang ilalaan mo sa pagkilos, kung buong-oras o bahagya lamang. Kung ang huli, alam mong
alanganin ang lagay mo kaya pana-panahon mong isasa-alang-alang ang posibilidad na piliin ang
una bagamat maaaring maging mabunga na rin ang paglalagay mo ng buhay sa panganib kahit itong
huli ang pirming piliin. Kung ang una, isasabuhay na ninyo ang simpleng pamumuhay at puspusang
pakikibaka. Kung lalaktawan ang lahat at rerekta sa bahaging ito, maaari naman: susuong kayo sa
pipiliing panganib, batay sa kahandaan at kamulatan: sa nayon kung saan mahina ang kaaway o sa
lungsod kung saan sila malakas. Kung sa huli, ipapaliwanag ninyo ang kahulugan ng gutom sa mga
busog at bundat na handang pumatay kung babawasan ninyo kahit kapiraso ang nilalamon nila at
ipamamahagi sa buong kapuluan dahil nakasasapat naman ang rekurso ng bansang sinasarili ng
iilan. Kung sa una, tulad din ng sa huli pero tatangan na kayo ng armas na gagamitin sa depensa o sa
opensiba kontra sa mga sagad-sagaring alagad ng mga bundat. Kung sa huli man o sa una, ikasa ang
kargada at iputok lamang kung tatamaan ang inaasinta para hindi maaaksaya ang bala. Kung nahuli,
may karapatang-pantaong marapat irespeto ng kaaway. Kung naunahan, tiyaking makukuha ang
katawan, mabibigyang-parangal, masisilip ang bayani sa huling pagkakataon ng mga pinaglingkurang
sektor. Mula sa mga ito, may ilang magtatanong: susuong na ba ako sa panganib o hindi?
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Makilala
					 I.
Kinilala ng ilang kawal
			 na kawalang-hiyaan
						ang kawalang-ayuda
ng tiwaling kinauukulang
			kawali ang tainga
						sa kalam ng sikmura
ng mga mag-uuma.
			

Kinilala ng ilang kawal

						ang tungkuling sumunod sa atas
na magsunog ng kawali
			at magtaingang-kawali
						sa uha ng lupang nakakabit
at nakabuhol sa kalam
			

ng sikmura ng mag-uuma.

						Kinilingan ng ilang kawal
mula Special Action Force
			

ang mga kasamáng na-

						hiwalay sa kanilang hanay
nang buwagin ang barikada
			

ng dahas ng pinagsanib-

						puwersang militar at pulisya.
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					 II.
Kinalagan ng bait
			

ang isang kawal na lasing

						nang maulinigang kinilingan
ng kainumang SAF
			

ang mga magsasakang na

						-hiwalay sa bultong nakapagkampo sa kabilang dako.
			Kumunot ang noo,
						dumukot ng cuarenta y cinco
kumasa ng baril, kumuda
			

ang kinalagan ng bait

						at hinamon ang mahabaging
SAF na kumilala at kumiling
			

sa mga mag-uumang agad

						na umawat sa mga alagad
ng batas na wala sa ulirat.
			Sa pamamagitan ng
						mga magsasakang umawit
ng wastong mga panawagan,
			nakaunawa maging kawal
						ng pamahalaang hacendero.
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					III.
Bagamat walang matagalang
			tigil-putukan habang hating						gabi ng iilang panginoon
ang nananaig (kaya tangan
			

pa rin ng mga magsasaka

						ang bagong-hasang sundang),
walang putukang naganap
			

noong gabing ipakilala sa

						(at kilalanin ng) ilang kawal
ang pakikibaka ng mga mag-uuma
			

mula Makilala. Kakapit-bisig sila

						sa mga kasama pagsapit ng umaga.
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Saka
[sako][saka sako][ika-][apat na sako][saka saku-sakong ani][sakong ipinagkait][sakong inumit][sakong
iba-iba ang laki][sanhi ng hindi magkapantay na hatian sa saka][pangatnig ang saka][nagdudugtong
ang saka][kawing sa mga mag-uuma ang saka][tanikala sa lupa ang sakahan ng panginoon][sa kada
kahig ng una isang tuka][sa katakawan ng huli sumusuka saka muling sasalakay sa mga sakahang
kakamkamin][sakaling sumuko ang sinalantang sakada saka ito susuong sa siyudad][sa karahasan
ng kalunsuran susugal saka sasabak sa pagawaan][sa kawalang-katiyakan sa pabrika salat ang sahod]
[sa kada kahig walang tuka saka maiisip ang sakahan][sa kalye nasaksihan ang kilos-protesta saka
nagpasya][sakayan pauwing sakahan ang agad na hinanap][pangatnig ang saka][nagdudugtong ang
saka][kawing ng nila ang saka][sa kanila ang mga sakahan saka ang saku-sakong aning paghahatian
nang pantay-pantay ang mga palay na [sako][sako][sako][sako]][sako][sa kapit-bisig na pagkakaisa
ng mga sektor saka magiging kawing ang saka][sa kalaunan saka pansamantalang mawawala ang
tanikala
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Pasalamat
na taos-pusong sinlaki ng taas-kamao
			

sa pulang epikong itinala ng komon at itinutuloy ng mga kilusan

			

sa ilandekadang pagtangan sa saligang prinsipyong pinanday

			

sa teorya sa praktika sa pagkakamali sa pagwawasto hanggang

			

sa humantong sa susunod na yugto ng kasaysayan ng tao;

na tiim-bagang
			

sa matakaw na makatang maka-Malacanang na nananampalataya

			

sa pagka-makabayang nakasandig sa nasyunalismong burgis;

			

sa Kaliwa kung umasta pero Kanan kung umaksyon, sabay sa uso

			

sa bagong manghati-at-maghari: ang imperyalismong interseksyonal;

na lumalagpas
			

sa pasa, lamat, sugat na dulot ng pang-aaping ating gagapiin para

			

sa pagtatatag ng pagkakaisang makatao at makauri at internationale.
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