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Sa panauhing tagapagsalita, Ginoong Oliver Teves, sa Executive Vice President, Dr. Teodoro Herbosa, sa 

Dekano ng Kolehiyo ng Edukasyon, Dr. Jerome Buenviaje, sa ating Prinsipal, Dr. Lorina Calingasan, sa mga 

katuwang na Prinsipal, Propesor Rachel Ramirez at Propesor Portia Dimabuyu, mga guro, mga magulang 

at panauhin, at sa Batch 2019, ang 19nite, isang magandang hapon po sa inyong lahat. 

Ako po si Patience. Marami ang nagugulat kapag naririnig sa unang pagkakataon ang aking pangalan. 

Maganda. Unique. Ngunit bihira ko lamang makwento kung ano ang pinagmulan nito. Akala ng aking mga 

magulang habang nasa sinapupunan ako ay magiging lalaki ang kanilang pangalawang anak. Lennon John 

pa nga ang nakahandang pangalan, hango sa paboritong singer ng aking tatay. Ngunit nang maospital si 

Mama sa ikawalong buwan, dito lamang sila nakapag-ultra sound at nalaman nilang babae pala ang 

kanilang anak. Wala silang maisip na pangalan, hanggang sa mapanood nila sa TV na iniinterview ang isang 

cowgirl mula sa UP Los Baños na may pangalan na Patience. Hindi pa pala ako ipinapanganak, nagsimula 

na pala ang aking kwentong UP. Makalipas ang labinsiyam na taon, narito ako ngayon sa harap ninyo 

upang magpasalamat sa labintatlong taon ng aming batch sa UPIS. 

Nakakataba ng pusong makita ngayon ang kapwa ko batchmates na suot-suot ang academic costume ng 

unibersidad, ang sablay. Kapag nakikita ng mga tao ang pula, luntian, at dilaw na sash sa balikat, may 

halong pagkamangha at paggalang na agad sila sa iyo sapagkat ito’y tatak na nakapagtapos ka sa 

pinakaprestihiyosong paaralan sa bansa. Tatak ito ng isang Iskolar ng Bayan. Napakapalad namin dahil 

hindi na namin naabutan ang mala-lab gown na toga at makasaysayan ang araw na ito sapagkat kami ang 

unang batch na sumablay sa Pagtatapos. Ironic, hindi ba? Ang salitang sablay ay naiuugnay sa pagkabigo, 

ngunit para sa mga estudyante ng unibersidad, ito ay ang simbolo ng kanilang tagumpay. Tulad ng 

masalimuot na pagkakahabi ng bawat sablay ng ating mga katutubo, dugo’t pawis din ang inilaan ng bawat 

estudyante upang matapos ang lahat ng requirements. Bilang gawang-kamay ang telang ito, 

nirerepresenta nito ang pagsisikap at kahusayang ibinuhos ng bawat isa upang dahan-dahang makarating 

sa araw na ito. 

Ngunit sa wikang Cebuano, ang ibig sabihin ng sablay ay ang pagkakaroon ng pasanin at ng mabigat na 

responsibilidad. Kaya ngayon, hindi lamang isang karangalan ang makapagsuot nito, ngunit mayroon din 

itong kalakip na tungkulin at pananagutan na kailangan nating sagutin sa bayan. Napapaalalahanan tayo 

ng ating obligasyon bilang mga Isko at Iska na hindi lamang nagtatapos sa loob ng silid-aralan ang 

pagtuklas ng panibagong kaalaman at pagtatanggol sa katotohanan, at sa halip ay dito pa lamang 

nagsisimula ang ating pagsisilbi sa bansa. Sa paglabas natin ng UPIS, dala-dala natin sa tunay na mundo 

ang ating mga pagpapahalaga, prinsipyo, at ang pinakamahalaga, ang ating nasyonalismo. Ayon nga sa 

isang artikulong aking nabasa, “Wearing the sablay means: ‘We are struggling scholars. We carry with us 

the heart and soul of the Filipino.’” 

Bukas ay ipagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan at tamang-tama ang ating temang, “Malayang Iskolar, 

Tumitindig para sa Kasarinlang Iniibig.” May tatlong mahahalagang salita na nakapaloob dito: Kalayaan, 

Paninindigan, at Pag-ibig. Bilang mga estudyante ng UPIS, hinubog tayo mula sa ating kamusmusan upang 



maging mga mamamayang mulat at may pakialam sa nangyayari sa lipunan. Siniyasat natin ang ibig 

sabihin ng ating kalayaan at kasarinlan, ngunit ang palaging naiiwang tanong ay, “Tunay ba tayong malaya? 

May soberanya ba ang ating bansa?” Matapos ang imperyalismo ng Amerika, nariyan naman ang Tsinang 

nagbabadyang agawin ang ating kalayaan dahil na rin unti-unti tayong binebenta ng ating presidente sa 

makapangyarihang bansang ito. Bilang naging intern ako ng Marine Science Institute, nakakabahala rin 

ang mga balita tungkol sa pagsira sa coral reefs at pag-poach sa mga giant clam ng mga Tsino sa mga 

karagatang nasa teritoryo ng ating bansa. 

Nariyan din ang pagtatangkang baguhin ang ating kasaysayan nang inilibing ang yumaong diktador na si 

Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani, isang lugar kung saan hindi siya karapat-dapat dahil sa mga 

inhustisyang ipinalaganap noon ng kanyang pamilya. Ngunit sa isyung ito, ipinakita ng mga mag-aaral ng 

UPIS kung ano ang ibig sabihin ng paninindigan. Nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ng pagtitipon sa 

anyo ng “noise barrage” na pinangunuhan ng aking kaibigang si Ron Castro, presidente ng Pamunuang 

Kamag-Aral sa taong iyon. Nakiisa ang aming batch at nagkaroon kami ng pagkakataong ipakita na hindi 

makatarungan ang desisyong ito ng administrasyon. 

At para sa aking mga ka-batch, ang 19nite, narito ang isang paalalang pagliyabin natin ang pusong nag-

uumapaw ng pagmamahal para sa ating sarili, sa kapwa, at sa ating Pilipinas. Ibigin natin ang ating Inang 

Bayan, kahit gaano man kahirap. Malaya tayong ibahagi ang ating mga opinyon kung kaya’t huwag nating 

hayaan na manahimik sa panahong pinakakailangang marinig ang hinaing ng taumbayan. Pakinabangan 

natin ang utak at pusong may malasakit sa kapwa at may pagpapahalaga sa moralidad habang may 

kakayanan pa tayong gawin ito. Nababalot sa dilim ang ating bansa dulot ng iba’t ibang suliranin kung 

kaya’t kinakailangan tayo ngayon bilang mga Iskolar ng Bayang minamahal at tumitindig para sa kalayaan. 

Napapaalalahanan tuloy ako ng isang kantang inaawit namin sa GSP. Sabi rito, “It is better to light just one 

little candle than to stumble in the dark. Better far to light just one little candle all you need is a tiny 

spark.” Nawa’y patuloy nating pagningasin ang apoy na magsisilbing liwanag tungo sa magandang 

kinabukasan ng ating Inang Bayan. 

Ngayon, nais ko pong magpasalamat sa mga rason kung bakit kami narito ngayon, unang-una sa 

Panginoon sapagkat sa bawat hakbang at daang aming tinahak sa UPIS ay ginabayan at hindi Niya kami 

pinabayaan. Binabalik ko sa Kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat at alay namin sa Kanya ang 

tagumpay na aming nakamit. 

Nagpapasalamat ako sa bawat magulang na narito na hindi nagsawang sumuporta sa kanilang mga anak. 

Nagpapasalamat po kami dahil kasama namin kayo sa pag-abot ng aming mga pangarap. Salamat po sa 

inyo dahil mula umpisa hanggang dulo, kayo ang nagtulak sa amin na magpursigi at pag-igihan pa ang 

aming pag-aaral. Kayo ang aming mga inspirasyon.  

At sa aking pamilya, salamat dahil lagi lamang kayong nakasuporta sa akin sa buong journey ko rito sa 

UPIS. Salamat sa pagtitiyagang ihatid-sundo ako kahit na malayo at mahirap ang pag-cocommute, sa 

pagsabay magpuyat sa bawat gabi para lamang hindi ako makatulog habang ginagawa ang aking mga 

assignments, sa pagsamang idiskubre ang aking mga interes, at maging sa pagsuporta sa bawat desisyon 

ko tungkol sa susunod na yugto ng aking buhay. Ma, Daddy, Ate, para sa inyo ang medalyang ito. 

Maraming maraming salamat din po sa mga guro namin, mula Kinder hanggang Grade 12, na nagbahagi 

ng kanilang kaalaman, kanilang mga karanasan, at kanilang mga natutunan sa buhay. Kayo po ang 

tumayong mga magulang namin sa aming pangalawang tahanan at tumulong na hubugin kami upang 



maging matatalinong mamamayan. Tumatanaw po kami ng utang ng loob dahil kayo po ang nagtanim sa 

aming puso’t isipan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Iskolar ng Bayan at kayo ang nagkintal sa amin 

ng mga prinsipyo at pagpapahalaga. Salamat po sa pangungulit sa aming magpasa ng requirements, sa 

pagtitiis, dedikasyon, pasensya, at mga sakripisyo na sana’y maibalik namin sa pamamagitan ng paggamit 

ng mga aral na ito sa sari-sarili naming buhay. 

At sa aking batchmates, 19nite!!! Maraming maraming salamat sa anim o labintatlong taong 

magkakasama tayo. Marahil para sa ilan ay dagdag pahirap ang dalawang taon sa senior high school, 

ngunit para sa akin, ito ay blessing in disguise. Salamat dahil sama-sama tayong naghirap, sa thesis man 

yan o sa sari-saring group works, at sabay-sabay din nating kinilala ang ating sarili. Salamat dahil sa tuwing 

feeling natin ay nag-iisa tayo, ang isa’t isa ang natatakbuhan natin upang gumaan ang ating mga loob. 

Salamat dahil sinusuportahan natin ang bawat isa, sa MCnehan man yan, sa FilDrama, sa recital ng VM at 

IM, at sa sari-saring trip at pakulo ng ating batch. Sa bawat halakhak, iyakan, hiyawan, tawanan, 

tampuhan, at asaran, salamat sa lahat ng masasaya at malulungkot na memoryang tumatak sa aking puso. 

Nagpapasalamat ako dahil kayo ang aking mga batchmates. Salamat dahil ginawa niyong makubuluhan at 

makulay ang labintatlong taon ko sa UPIS. 

Kaya naman inaalay ko ang speech na ito sa mga nagduda sa kanilang mga sarili, sa mga may feeling na 

hindi sila sapat, sa mga may feeling na marunong lang sila at hindi magaling, sa mga nabigo ngunit hindi 

sumuko at bumangon muli. Maging proud kayo dahil sa kabila ng matinding pressure, mga frustrations, 

at iba’t ibang problemang dinanas ng bawat indibidwal, nanaig ang kagustuhan ninyong malampasan ito. 

Ano man ang natanggap mo ngayong araw, maging proud ka, ipagmalaki mo ito, dahil bunga ito ng iyong 

mga pagsisikap. At higit sa lahat, maraming salamat dahil ngayong araw ay sabay-sabay at kumpleto 

tayong sumablay. #93strong, hindi ‘ba? 

Anumang landas ang pupuntahan natin, ano mang career at larangan ang pipiliin, o malayong lupain man 

ang ating marating, patuloy tayong manindigan at pahalagahan at ipagtanggol ang kalayaang natatamasa. 

Ang panghuling hamon ko na lamang ay saan man tayo mapunta, dangal at husay ang lagi nating ipakita. 

Kahit wala na tayo sa UPIS, sana ay gamitin sa tama ang ating mga natutunan at patuloy na gampanan ang 

tungkulin bilang mga pag-asa ng bayan. Pasiklabin natin ang ating nasyonalismo at paigtingin ang 

damdamin nating makabayan. 

Sa ngayon, hindi pa rito nagtatapos ang aking kwentong UP. Hindi pa muna rito ang paalam dahil 

magkikita-kita pa tayong muli. Ngayon, taas noo tayo at suotin natin nang may karangalan ang sablay 

ngunit huwag nating kalimutan ang responsibilidad na kaakibat nito. 

Binabati ko kayong muli, 19nite. Maraming salamat sa iyo, UP. Maraming maraming salamat po sa inyong 

lahat. 


