Mga Tulang Pambata
German V. Gervacio

Ang Totoo Raya, Ang Buwan
ay Itlog ng Butiki
Ang totoo, Raya, anak
Ang iyong ngalan ay mula sa Haraya,
Na ang ibig sabihin ay “imahinasyon,”
Ang kakayahan ng isip na bumuo
Ng mga larawang wala rito, wala roon.
Dahil ang totoo, Raya,
Wala naman tayong pera
Di makasasakay ng eroplano at barko
Pero sa pamamagitan ng haraya,
Malilibot natin ang mundo.
Makaaangkas tayo sa batok ni Tinyente Tipaklong
Makalululan sa pakpak ni Prinsipe Paruparo
Makauupo sa kandungan ni Reynang Ulap
Makapaglalambitin sa ningning ni Prinsesang Bituin
Makapagsusuot sa daliri ng singsing ni HaringSaturn
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Ang ulam nating tuyo, maglalasang fried chicken
Ang tubig mula sa gripo ay malamig na pineapple juice
May panghimagas pa tayong tupig at panutsa
Malambot ang kama para sa ating siesta
Sa ating panaginip, tayo lagi ang bida.
Ang ating mga luha ay nagiging ginto
Ang sugat sa tuhod biglang maglalaho
May nais ka bang hindi makamtan-kamtan?
Pumikit ka lang, Raya, at paganahin ang haraya
Pagdilat ng mata, nasa paraiso ka na.
Ang totoo, Raya,
Walang imposible sa haraya
Makikikita mo ang daigdig sa nais mong itsura—
Ang araw ay rambutang laging nagbabaga
Ang buwan ay itlog ng butiking kalaro mo kanina.
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Bilangin Natin ang Ating Biyaya
Isa
Dalawa
Tatlo
Wala akong kuto
Apat
Lima
Anim
Ngipin ko'y di maitim
Pito
Walo
Siyam
Tiyan ay di kumakalam
Sampu
Labing-isa
Sa pagsusulit ay nakapasa
Labindalawa
Labintatlo
Pamilya ko ay kumpleto
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Labing-apat
Labinlima
Kaibigan ko ay kasama
Labing-anim
Labimpito
Nakaligtas kami sa bagyo
Labing-walo
Labinsiyam
Umaaraw na naman
Pagbilang ng dalawampu
Salamat, Dios ko po.
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Kawangis na Hugis
Ang bilog na bola ay sa langit inihagis
Namimilog na mga mata ang tumugis
Kumukuti-kutitap ang mga bituin
Katulad ng kislap ng iyong paningin
Ang buwan ay tila kudlit na ngiti sa kalangitan
Kawangis ng bangka sa maalong karagatan
Biglang nagdilim ang mga ulap
Tila mga bulak na nalubog sa burak
Nag-uunahang sibat ang patak ng ulan
Tumutusok sa mga lambak at parang
Umuwi na tayo sa bahay-kubo
Isang parisukat nating paraiso
Sa parihaba nating dulang
Si Itay at Inay ay nag-aabang
Pagsaluhan natin ang mainit na hapunan
At ang walang hugis nating pagmamahalan.
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Mga Tunog na Walang Kaabog-abog
“Tsuug-tsuuug-tsuuug-tsuuuug!”
Ang sabi ng tren
Napalingon tuloy si Penpen de Sarapen
“Waang-waaang-waaang-waaaang!”
Babala ng ambulansiya
Napatabi tuloy si Mariang Mustasa
“Huung-huuung-huuung-huuuung!”
Paalam ng barko
Naiwan si Kokoy Kuhol doon sa estribo
“We-weng-wee-weng-weee-weng!”
Ang trak ng bumbero“y pasulong
Nasusunog ang bahay ni Pong Pagong!
“Pooot-poooot-poooot!”
Sa sobrang katakawan sa kamote
Napautot tuloy si Kurdapyong Kapre!
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Ang Totoo, Raya
Ang totoo, Raya,
Nakita ka raw ni Kuwago
Di mo raw kinain ang gulay sa’yong plato;
Ang totoo, Raya,
Narinig ka raw ni Kuneho
Nakikipagsigawan ka sa mga kalaro mo
Ang totoo, Raya,
Naamoy ka raw ni Elepante
Di ka raw naghilamos noong isang gabi
Ang totoo, Raya,
Nahipo raw ang noo mo ni Balyena
May lagnat ka nga raw kanina pang umaga
Ang totoo, Raya,
Si Tatay ay tumutula
Upang kapag nabasa mo,
Lagnat ay biglang mawala.
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