
You are Loved - Maya Bautista

Wala sa mga plano ni Joaquin ang maging isang dakila. Ang 
meron siya ay ang pangarap na mamuhay sa ibang bansa, tulad 
ng ibang doktor dito sa Pilipinas, ‘The Great American Dream’ 
’ika nga. Kung tutuusin, hindi naman niya kailangang magtungo 
pa sa ibang bansa. Nakakaluwag sila sa buhay, kung di man 
ay maituturing na talagang nakakaangat. Mga doktor din ang 
kanyang mga magulang—board member ang ama sa isang 
malaking hospital kung saan head ng Pediatric Department ang 
kanyang ina. Sa hospital ding iyon nagtratrabaho si Joaquin bilang 
Pediatrician at General Practitioner. 

Pero gusto niya pa ring mangibang-bansa. Hindi niya alam 
kung nakikiuso ba siya, basta ang alam ni Joaquin ay ayaw 
niyang patuloy na magtrabaho sa hospital kung nasaan ang ama’t 
ina o magtagal sa paglilingkod sa kahit anong hospital dito sa 
Pilipinas—hangga’t maaari. Ang alam lang ni Joaquin, kailangan 
niyang umalis. 

Sabi nga ni Emily Dickinson, “The soul selects its own society.” 
At iyon ang gusto niyang hanapin at matagpuan, ang sarili niyang 
society.

Kaya heto siya ngayon, nasa opisina ng kaibigan at dating 
guro na si Dr. Nik Licaba. Kagagaling lang niya sa isang reunion 
at dahil naungkat sa pagtitipon ang mga kaganapan noong sila ay 
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nagpapakadalubhasa pa lamang sa medisina sa UP-PGH, naalala 
niyang bisitahin ang idolo. 

“Akala ko nakalimot ka na, Dr. Samaniego. Naaalala mo 
pa pala ako? Kumusta ka naman, kaibigan?” bati sa kanya ng 
dating guro.

“Mabuti naman, Doc. Makakalimutan ko ba kayo? Di yata 
mangyayari ’yun. Sa inyo ko yata dinanas ang pinakamahirap na 
examinations, mas mahirap pa nga yata ang mga exams ninyo 
kesa sa licensure exam, eh. Paano ko kayo makakalimutan?” 
nakangiting balik ni Joaquin.

“Akala ko lang naman,” natatawang sabi ng guro. “Totoo ba 
ang nabalitaan ko, nagbabalak ka daw magtungo sa ibang bansa, 
to pursue ‘the great American dream?’” 

“You make it sound as if I am committing treason or some 
criminal act. I suddenly felt guilty.” Biglang nakaramdam ng hiya 
ang binata.

Natural na makaramdaman si Joaquin o Dr. Joaquin 
Samaniego ng guilt dahil kaharap niya ang isang guro na bukod 
sa napakagaling ay isa pang ulirang ‘Doctor to the Barrios.’ Tuwing 
katapusan ng semester at summer vacation, hindi matatagpuan 
si Dr. Licaba sa Maynila. Madalas itong nagtutungo sa mga liblib 
na lugar sa Visayas at Mindanao upang manggamot sa mga taong 
naaalala lamang kapag panahon ng eleksyon. Dala ang kagamitan 
at mga gamot na binili mula sa sariling pera, naglalakbay ito sa 
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bundok at tumatawid ng mga ilog makarating lamang sa mga 
remote areas na iyon, upang lunasan ang mga may karamdaman.

Minsan na siyang naisama ng guro, at iyon ang isa sa 
pinakamasaya at pinakamakabuluhang pangyayari sa buhay ni 
Joaquin. Kakaiba ang naging pakiramdam niya, para siyang nasa 
alapaap. Pero tulad din ng ibang doktor dito sa Pilipinas, matapos 
masubukan ang masarap na kita mula sa private practice ay 
nakulayan ng ambisyon ang kanyang pangarap—bagay na hindi 
naman masama. Kaya nga napapaisip si Joaquin kung nakikiuso 
lang ba siya o iyon talaga ang kanyang gusto.

“It’s nothing to be guilty about, I was just asking. Unless of 
course you feel that going to the US is not the answer to your 
restlessness. If you feel guilty about going, then maybe you should 
not go?” Patanong ang tono ng huli nitong pangungusap, na may 
kasama pang taas ng kilay, na para bang may diagnosis na ito sa 
pagkabalisa ni Joaquin.

“Well, I don’t feel guilty, and I am determined to go. I need 
to. Hindi ako kasing-dakila mo, Doc, na kayang i-give up ang 
masarap na buhay, ang masaganang hapag-kainan para sa kamote 
sa bundok, at ibili ng gamot para sa iba sa halip na lechon ang 
sariling pera. Hindi ako dakila, di ko problema ’yun,” walang-
duda niyang sagot, na sa puso ay may kaunting kurot.

“Alam ko ’yun, Joaquin, and I am not asking you to be like 
me. And for the record I am not being heroic, I am just doing 
what I can. Sabi nga, ni Etienne de Grellet na isang Quaker 
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Missionary, ‘I shall pass this way but once; any good that I can do 
or any kindness I can show to any human being, let me do it now. 
Let me not defer nor neglect it, for I shall not pass this way again.’ 
Kaya naman let me do this, so that I may not have regrets,” sabi 
ni Dr. Licaba, na may halong pangongonsyensya.

“Yeah, right!” ani Joaquin na dama ang pahiwatig ng 
kaibigan.

“Joaquin, I am not going to stop you from going, but can I 
delay you though, kahit three months lang?” May pakiusap sa 
tinig ni Dr. Licaba.

“Three months? Why?” Medyo nagtaka ang binata.

“It’s March, alam mo what summer vacation means to 
me, another out of town journey. Unfortunately, I need to go 
somewhere else. Kailangan kong um-attend ng isang conference 
sa Germany. I was invited. This is something I’ve aways dreamt 
of. Kaya lang may isang barrio sa Sarangani na naghihintay sa 
akin, pero dahil sa pupuntahan ko, kailangan kong maghanap 
ng papalit sa akin. Parehong mahalaga sa akin ang mga ito, kaya 
hindi ko maaaring pabayaan ang isa. I need your help. From 
March to May. Please, Joaquin.”

Natawa si Joaquin sa paraan ng pakiusap ng doctor, para 
kasing bata, nagpapa-cute pa. 

“Sige, siguro doing one charity work won’t make me feel 
too guilty sa pagpunta ko ng US,” nakangiting pagpayag niya.
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“Great! You will be going to General Santos City on March 

1, then Phoebe, a midwife, will be there to guide you. Nasa kanya 
lahat ng details ng project na ito. She will take care of you.” May 
kinuhang envelope si Dr. Licaba at iniabot sa kanya. “By the way, 
here’s your plane ticket.” 

“Wow! So naka-ready na ang ticket ko?” Natawa siya. “Ni 
hindi nga tayo nag-usap na magkikita tayo, eh.” Inusisa niya ang 
laman ng envelope at tiningnan ang date. “At one-way ticket lang 
’to.” 

“Yes, I know. You see, I’ve spoken to your dad last January. 
Sabi niya he also thinks you need to get out of town for a nice 
break. Kaya I suggested the idea and he readily agreed. So 
nagkita man tayo ngayon o hindi, siguradong isa sa amin ang 
magpapapunta sa iyo sa Sarangani. I just want you to agree 
instead of me playing dictator,” nakangiting sabi ng guro.

“Whatever! Sige na, okay na. I will be there on March 1, 
thanks to you and your other friend, who happens to be my 
father,” sarcastic na sabi ni Joaquin, saka nagpaalam.

Ubod-tamis ang ngiti ni Dr. Licaba habang pinapanood si 
Joaquin na umalis. Nakikita niya sa binata ang sarili bago niya 
natuklasan ang kanyang mga pilgrimages sa kabundukan. Joaquin 
never cared much about money. Oh, he cared enough, but not 
as much as most ambitious people did. Wala itong pakialam sa 
sasabihin ng iba. He only cared what his heart really desired. And 
Joaquin has a good heart. A strong character and a good heart 
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would be an ideal combination for this mission. 

May pakiramdam si Dr. Licaba na alam na ni Joaquin ang 
gusto nito—hindi pa nga lamang iyon natatagpuan ng binata. 
Sa parteng iyon, kailangan ng dati niyang estudyante ng tulong. 
At ang misyon na ito ang solusyon dahil hindi lang ito isang 
ordinaryong misyon. Ito ay misyon ng pag-ibig. 


