NANG MATANGGAL ANG MASKARA NG BAYANI
ni Daniel C. De Guzman
Nangako siya na kahit anong mangyari ay hindi niya tatanggalin ang kanyang maskara.
Bilang isa sa mga natitirang bayani na patuloy na lumalaban sa kalabang hindi nakikita,
ang maskara ang siyang baluti nila upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa tuwing
magliligtas sila ng buhay.
Kung isa man sa kanila ay magapi dahil wala siyang maskara, hindi malabong matalo sila
sa laban.
Pero nagbago ang lahat pagdating ng isang musmos na nangangailangan ng agarang
tulong. Isang batang lalake na tumatangis, nagwawala at hiningal.
Isang parusa ang bawat ubo nito na tila masong dumudurog sa kanyang baga.
"Positive."
Yun ang sabi sa kanya ng isa sa mga kasamahan nila. Nangangahulugang pati oras ay
kalaban na rin niya ngayon.
Kailangang iligtas ora mismo ang bata pero alam niyang lubos ang takot nito sa sandata
niyang pamuksa sa kalaban.
Tulad ng inaasahan, nang sisimulan na nila ang paggapi sa kalaban ay nagpupumiglas
ang musmos; tila mas pipiliin na lamang niya ang pasakit na dala ng kalaban kaysa siya
ay mailigtas.
"Anong gagawin natin?" Tanong sa kanya ng mga kapwa bayani. Ayaw magpaligtas ng
bata. Tuluyan nang nagapi ng kalaban maging ang kanyang isip.
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Tinitigan niya ang mga kapwa niya bayani na tila humihingi sa kanila ng paumanhin.
Walang ano-ano'y tinanggal niya ang maskara na kinagulat ng lahat. Pagkakita ng bata
dito ay bigla itong kumalma. Tumahimik ang masakit niyang pagtangis.
"Close your eyes." Wika niya sa musmos saka marahang sinara ng bata ang mga mata
nito bago itinarak ng bayani ang kanyang sandata.
Tagumpay man sila ay hindi natuwa ang kanyang mga kasamahan. Binali niya ang
pangako sa maskara at dahil dun ay hindi na siya maaring magligtas ng buhay.
"Bakit mo iyon nagawa?" Tanong nila sa kanya.
Sa unang pagkakataon ay doon lang nila nakita ang bayani na napaiyak simula pa noong
nagsimula ang kanilang digmaan laban sa COVID-19.
Tumingin ang bayani sa mga kasamahan niya; wala na siyang maskara ngayon upang
itago ang totoo niyang pagkatao na muntikan na rin niyang nakaligtaan dahil sa pagiging
isang bayani.
"Kung hindi ko iyon ginawa ay hindi ko maililigtas ang buhay ng aking anak."
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