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Demolisyon sa Tabing-Dagat:
Pagpapas sa Kasinatian sa Reclamation Area
sa Siyudad sa Iligan
DELFIN H. MUNDALA jr.

N

aila sa kadaghanan ang TabingDagat nga imnanan adtuanan sa mga
lalaking hinginom, dili lang basta inom
pakapinan pud og hapyod sa bugnaw nga basiyo
sa softdrinks. Apan kung balikan nato ang dekada
‘90 dili Tabing-Dagat ang pangalan niining lugara
kundili Reclamation Area. Nahimutang kini sa
luyo sa Wet Market duol sa karaang Gaisano dapit
sa Halang-halangan. Sa akong mahinumduman
puro gyod mga kan-anan diha, anaa ang Rebleza,
Hingco (tindahan sa akong lola ug lolo), Barinan,
Green Leaves, Larayos, ug Five Star. Atong tuiga
duha pa lang ka imnanan ang makit-an, ang Five
Star ug ambot unsa tong usa nakalimot ko. Bibo
pa kaayo ang dapit atbang sa daang Gaisano kay
naa man diha ang Bagsakan, terminal sa Balo-i,
Ditucalan ug Marawi nga karon baligyaanan na
og mga kawayan nga lingkuran ug lamesa. Ang
mga bata sa Reclamation puro mga anak, pagumangkon, apo ug paryente sa mga namaligyaay
dihang dapita. Buot pasabot, magkailhanay ra ang
mga bata. Bibo kaayo, labaw na tong pagsugod
sa Wet Market, mao pay pagtisting sa perting
kusugang tubig sa gripo dayong padidit sa tiles
nga puti pa kaayo.
Diha pa sa Wet Market magtapok ang mga
prudukto nga gikan sa bukirong bahin sa Iligan.
Usa sa nagpabiling pamatuod sa ngalan sa Iligan
nga "ilig" buot pasabot "pakanaog" sa mga lumad
alang sa pagpangbarter sa ilang produkto, mura
kinig taboan. Dinhi gikuha ang Diyandi nga
tawag sa kapistahan sa Iligan. Apan sa panahon
sa Kastila ug Amerikano nahimo kining kota
aron masupil ang mga igsoon natong Maranao
nga tua sa Marawi. Matud pa sa akong lola
Loring, natukod daw ang Reclamation tungod sa
balaod nga gipasaka sa Mayor niadto dekada ’80
nga naghatag luna sa mga Vendor nga anaa sa
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kadalanan sa Merkado sa daplin sa dagat. Pwede
pa nila i-extend hangtod ngadto padulong sa
dagat.
Si anhing angkol Narding ang lider KB
(Kabataang Barangay) kaniadto nga karon SK
maoy magpatapok sa batan-on sa Reclamation
Area aron manglimpyo sa Wet Market.
Nagpahigayon pud og byuti kontes, labaw sa
tanan ang disko diha sa naay barangay hall
karon. Ang mga batan-on nagkahiusa sa maong
programa kay magtinabangay man sa pag-alsa
sa lukay aron ikoral sa diskohan. Ang mga bata
puydi mo disko alas singko hangtod sa alas siyete.
Sikat pa kaayo tong sayaw nga “Ice Ice Baby,”
pinatagbo-tagbo samtang nag-running man
nga perting sikata. Adunay higayon nga kaming
mga bata magdulag bato-lata (nga joker ko),
dakpanay libot sa karaang Gaisano, Patentero,
Pusil-dungab, Bulan-bulan, buang-buang.
Mang hunting og ilaga dayon ilinya sa karsada,
manguhag ok-ok sa karnihan kuhaag pako dayon
ipalupad, magtapok mi sa tungatunga sa karsada
og magprograma depende sa among gusto.
Mag-estoryahanayg kabuang, byuti kontest nga
puro laki. Wala gyod ko kalimut ni Arman a.k.a
Hudas, napildi man to siya sa kontes, ang gibuhat
sa tunto iya ming gipanglabay og tae sa kabayo,
di perting bibohag dinaganay. Pagkahuman sa
tanang kabuang, mamalik na dayon mi sa mga
tindahan aron mangatulog. Adunay usahay nga
ganahan kaayo ko matulog sa gawas, didto sa
kariton sa akong lolo, kay bibo man kaayo ang
kasaba sa Wet Market.
Pipila ka tuig ang nanglabay, daghay
nangaigo sa malas nga kahimtang kay dili
hikalikayan ug adunay puy na swertihan.
Ningbalik ko sa maong dapit wala na among
silingan sa una, silang Ronnie, Bendoy, Marlon ug
1

ojs.upmin.edu.ph

uban pang mga amigo, lahi na ang mga tindahan.
Kun sa una daghan ang kan-anan karon murag
usa nalang ang kan-anan puro na mga imnanan
matud pa sa uban, “GRO-han mana diha.”
Kung moadto ko sa tindahan sa akong lola dili
ko maulaw kay sa akong hunahuna aduna akoy
kasinatian niining lugara ayha pa gidungog
nga Tabing-Dagat. Niadtong ikatulong semana
sa Pebrero karong tuiga miingon ang akong
inahan nga i-demolish na daw ang Tabing-Dagat
pabalhinon kini sa Central Market nga tapad
rapud sa Wet Market. Naay gabii ayha ko mobalik
sa Manila para sa akong pag-iskuyla gisuta nako
ang maong lugar, wala pa kini gisugdan og guba

apan mingaw na. Ang pag-demolish sa lugar
maoy magpapas sa gilumlumang kaagi. Ang
kabibo tungod sa daghan pag pabrika ug planta,
daghang baligya sa Wet Market atong niaging
mga dekada. Mapapas ang maong lugar apan
ang pagtuo nga sa Reclamation Area gihulma
ang mabulukong handurawan sa kabibo sa
lugar, mga amigo ug ang pakigbisog sa kinabuhi
maoy nagpabilin. Ang maong lugar maoy
saksi sa kalipay, kaguol, kakuyaw, kahadlok ug
kalamposan sa mga katawhang lumulupyo sa
maong dapit. Istruktura ra ang nagguba apan ang
handurawan sa hunahuna lig-on pa. ■
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