
  Dumaguete City, Abril 16, 2015- Ako kasama ang aking dalawang kasamahan sa trabaho ay nakatakdang ilipat sa isang 

lugar o site kung saan kami ay permanente nang magtatrabaho. Biglaan ngunit kami ay masaya sa pag-aakalang mayroong 

magandang kinabukasan ang siguradong naghihintay sa amin sa lugar kung saan kami ay ililipat. Bandang alas 9 ng umaga, 

kaming tatlo ay nakatakdang bumiyahe. Nagsimula ang aming paglalakabay na walang ka-alam-alam kung anong pagsubok at uri 

ng buhay ang naghihintay sa aming tatlo. Kabado at may pag aalinlangan ang nananalaytay sa aking katawan habang nasa 

byahe. Ito kasi ang unang pagkakataon na ako ay mahihiwalay sa aking pamilya at mga mahal sa buhay. Habang kami ay 

nakasakay sa bus at halos 4 na oras na ang aming iginugol sa paglalakbay, natatanaw ko na ang layo at kurbadang daan habang 

papunta sa aming patutunguhan. Halos 8 oras din ang aming iginugol sa biyahe nang hanggang sa kami ay makarating sa 

lungsod ng Dumaguete na kung tawagin nila ay “City of Gentle People.” 

 Isang maaliwalas na lugar, walang masyadong trapik, maliit na siyudad, bisaya ang wika na kanilang gamit at walang 

pampublikong sasakyan ang dumadaan- iilan lamang ito sa mga aking nasilayan nang kami ay unang umapak sa Dumaguete. 

Dahil sa pagod sa biyahe at halos gabi na rin nang kami ay nakarating, kami ay nag desisyon na magpahinga na lamang. Kahit 

pagod at antok hindi pa rin mawari sa aming isipan na kami ay wala na sa aming pinanggalingang lugar. Ngunit mas nanaig pa rin 

ang galak na maikot ang ganda ng buong lugar. Nagsimula  ang aming pag iikot sa lugar kinabukasan. Dahil sa gusto naming 

matikman ang ilan sa kanilang mga  ipinagmamalaking delicacies at pagkain. Isa sa una naming hindi pinalampas ay ang tunay na 

ipinagmamalaki nilang masarap na pinagsamang budbud at tsokolate na dito ko lamang unang natikman. Ito ay isang uri ng 

kakanin na nakabalot sa dahon ng saging at mas lalo pa itong sumasarap kapag may kasamang mainit na tsokolate.  Isa pa sa 

nagpakilala sa lugar na ito ay ang natatangi nilang pinatamis na kung tawagin nila ay Sylvanas. Ito naman  ay isang uri ng biskwit 

na gawa sa butter wafers na pinalamanan ng meringue. At masasabi ko na talagang totoong masasarap at abot kaya ang halaga 

ng mga pagkain dito.  

Dumaan ang mga araw at gabi, sa aming pamamalagi dito, isa lang ang aking nawari, na ang manirahan sa lugar na ito 

ay napakaganda. Payak at tahimik na pamumuhay, ibang-iba sa siyudad na aking kinagisnan. At kung ako ay mabibigyan ng isang 

pagkakataon na manirahan sa isang lugar na aking ninanais, isa sa mga lugar na siguradong nasa aking listahan ay ang lungsod 

ng Dumaguete. Maliban sa masasarap na pagkain ang matitikman dito, hindi rin naman mawawala ang mga magagandang 

tanawin at lugar ang mapupuntahan dito, ilan sa mga ito ay ang pinakasikat na diving site dito sa Pilipinas- ang Apo Island na 

matatagpuan sa Dauin, Negros Oriental. Siguradong mabubusog ang iyong mga mata kapag iyong nasilayan ang kamangha 

manghang nilalang at tanawin sa lugar na ito. Hindi rin mawawala ang iba’t ibang magagandang dalampasigan ang matatagpuan 

dito na kahit dayuhan ay napapamangha sa tunay na kagandahan nito. Isa sa mga magagandang dalampasigan na makikita rito 

ay ang Dauin Marine Sanctuary na matatagpuan rin sa Dauin, Negros Oriental. Maraming uri ng mga isda ang iyong makikita rito 

at hindi mo na kinakailangan pang pumunta sa mga malalalim na bahagi para lamang masilayan ng malapitan ang mga ito. Ang 

itinuturing na unang paaralang amerikano dito sa Pilipinas at sa buong asya ay dito rin makikita. Ito ay ang Unibersidad ng 

Silliman na itinayo noong taong 1901.  

 Bisaya ang wika na kanilang gamit. May pagkakaiba man sa wika na aking kinalakihan, marami namang pagkakapareho 

sa ilang mga salita. Sa halos tatlong taong pananatili ko dito, inaamin ko na hindi ko pa rin lubusang maintindihan ang kanilang 

salita lalo na kapag sila ay nakikipag-usap ng buong bisaya. Madalas kinakailangan ko pang magtanong kung ano ang ibig sabihin 

ng ibang mga salita upang mas lalo kong maunawaan ang ibig nilang ipahiwatig. Sa ngayon unti-unti ko nang sinasanay ang aking 

sarili sa pakikipag-usap gamit ang kanilang wika at masasabi kong masarap pala sa pakiramdam ang makipag-usap gamit ang 

itinuturing kong pangatlong wika. Sapagkat naniniwala ako na ang pagkatuto at pag-aral sa isang wika ay nagpagpapayabong sa 

ating mga sarili hindi lamang sa pag-unawa sa mga ito kung hindi mas lalo na yong pagtanaw at pagtanggap sa ating kinagisnan 

dahil nasisilayan dito ang bawat hirap at tagumpay  na kanilang dinanas sa paglipas ng panahon. 

 Ang lungsod ng Dumaguete ay isa sa mga lugar na totoong mayaman sa kultura at mayabong ang  pamumuhay. Sa tagal 

kong pamamalagi rito marami akong napagtanto, isa sa mga ito ay ang pagpatunay na totoo talagang “City of Gentle People,” 

ang lugar na ito. Halos lahat ng mga tao rito ay madaling pakisamahan, mapagkumbaba, mababait at magigiliw sa mga 

panauhin. Ilan lamang ito sa mga katangian ng mga tao rito. Hindi na nga nakakagulat kung bakit halos karamihan sa populasyon 

dito ay mga dayuhan. Marahil ito ang dahilan kung bakit tuluyan silang napamahal sa lugar at piniling manirahan dito. Dahil sa 

ang lugar na ito ay puno ng yaman hindi sa literal na yaman kung hindi yaman na bumubuo sa pangkalahatan. At ito siguro ang 

lihim ng lugar kung bakit sa magpa hanggang ngayon napapanatili pa rin nila ang ganitong uri ng pamumuhay at talagang 

kayamanan ngang maituturing  
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