
1 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 12/20/20 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Nangalay ang leeg 

Nakasara ang kurtina 

Natalo ang namatay 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Tagalog 'yan! 

Nakakatakot ang telebisyon 

Taas noo ang camel 

 

Siya ang bakulaw 

Hambog lang po ako 

Sira ang flush, maingay 

Gawa sa asin ang bowl 

 

Kapayapaan sa iyo 

Nagising ko ang aso 

  



2 
 

U Eliserio, Tula 
 

12/21/20 

 

Inaalikabok ang electric fan 

Maligayang bati! 

Pangit na painting 

Basta ba may gimik 

 

Tinawag ng takure 

Ang lalakeng hindi makapagdesisyon 

Walang babaeng taksil 

Kasya sa aso ang headband 

 

Siya ang bakulaw 

Wala pala akong tinuturuan 

Wala dapat pasok ngayong pandemya 

Nahulog sa hagdan 

 

Dalawang tas galing Thailand 

Nagising ko ang aso 

 

  



3 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 12/22/20 

 

Metapisikal, espiritwal, burgis 

Madungis ang ibon 

Tumigil sa pag-ikot ang windmill 

Basta ba may gimik 

 

Mali ang mali 

Patay na ang halaman 

Wala nang baterya ang relo 

Kasya sa aso ang headband 

 

Malungkot ang asong may regla 

Tsam tsam tsam 

Sira ang flush, maingay 

Nahulog sa hagdan 

 

Ang agham din pamahiin 

Gusto ko sanang umorder ng midnight snack 

 

  



4 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 12/23/20 

 

Malaki na ang tyan mo 

Punit ang balat ng sofa 

Sakit sa pwet 

Sinesante ang sex predator 

 

Ang kamay na humahawak 

Ipagtanggol ang inaapi! 

Sumalangit nawa 

Umihi ang aso sa sahig 

 

Uminom ng gamot sa mata 

Hindi nakasaksak ang ref 

Alipin ang kapre 

Nakakahiya maging ikaw 

 

Sana wag dagain ang kanin 

Ikaw din, sumasamba 

  



5 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 12/25/20 

 

Metapisikal, espiritwal, burgis 

Malamig ang Disyembre 

Naubusan ng gas 

Pagdiriwang! Pagdiriwang! 

 

Gusto ko, sinigang 

Tap tap sarap 

Walang babaeng taksil 

Siya ang unggoy 

 

Wag kumain ng baboy 

Nakangiti pa rin ang ama 

Ang puno! Ang puno! 

Nahulog sa hagdan 

 

Ang agham din pamahiin 

Nagising ko ang aso 

  



6 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 12/26/20 

 

Nagtitipid kami sa tisyu 

Maligayang bati! 

Ayoko sa ketchup 

Tatlo ang tsinelas 

 

Ang kamay na humahawak 

Tagalog 'yan! 

Nakakatakot ang telebisyon 

Ang inuna ay pera 

 

Wag kumain ng baboy 

Tsam tsam tsam 

Kumain ng gulay 

Nagsasayang ako ng oras 

 

Pwede na tayong magpahinga 

Nakaluhod na camel 

  



7 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 12/27/20 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Punit ang balat ng sofa 

Madumi ang tsinelas 

Nakasabit ang pulang bola 

 

Mali ang mali 

Wala nang panot 

Walang babaeng taksil 

Iniligtas ng espada 

 

Ang pako, nakausli 

Siya ang tsonggo 

Wala dapat pasok ngayong pandemya 

Nahulog sa hagdan 

 

May nagbukas ng gate 

May nagwalis kanina 

  



8 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 12/28/20 

 

Umabot din sa sampu 

Buntong-hininga 

Tumigil sa pag-ikot ang windmill 

Nakasabit ang mga susi 

 

Wala nang wangwang 

Ang lalakeng hindi makapagdesisyon 

Wala nang baterya ang relo 

Taas noo ang camel 

 

Uminom ng gamot sa mata 

Hambog lang po ako 

Wala dapat pasok ngayong pandemya 

Gawa sa asin ang bowl 

 

Dalawang tasa galing Thailand 

Sincere ka kasi, kaya pangit 

 

  



9 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 12/29/2020 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Buntong-hininga 

Madumi ang tsinelas 

Nakasabit ang mga susi 

 

Ang kamay na humahawak 

Ang dalawa pang kamay 

Gumagapang ang shell 

Siya ang unggoy 

 

Malungkot ang asong may regla 

Kumain ng manok 

Nagbebenta ako ng pabango 

Gawa sa asin ang bowl 

 

Kapayapaan sa iyo 

Gusto ko sanang umorder ng midnight snack 

  



10 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 12/30/2020 

 

Malaki na ang tyan mo 

Nagising siya sa ubo 

Nakasara ang kurtina 

Nakasabit ang mga susi 

  

Natalo sa argumento 

Ang lalakeng hindi makapagdesisyon 

Nakakatakot ang telebisyon 

Ang inuna ang pera 

 

Wag kumain ng baboy 

May bayag sa paso 

Ang puno! Ang puno! 

Mali pala ang aking pagkakaalala 

 

Kapayapaan sa iyo 

Nakaluhod na camel 

 

  



11 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 12/31/2020 

 

Umabot din sa sampu 

Nangalay ang leeg 

Naubusan ng gas 

Basta ba may gimik 

 

Patong-patong na unan 

Ang dalawa pang kamay 

Gusto ko, malamig na kanin 

Hapon ang lata ng softdrinks 

 

Makina ang sagot sa sining 

Tsam tsam tsam 

Hindi ko alam 

Makatas ang calamansi 

 

May nagbukas ng gate 

Nakaluhod na camel 

  



12 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/1/21 

 

Kamusta ka, pusa? 

Maligayang bati! 

Tumigil sa pag-ikot ang windmill 

Natalo ang namatay 

 

Patong-patong na unan 

Sumandal ang maskara 

Ang kumampi sa diktador 

Iniligtas ng espada 

 

Siya ang bakulaw 

Tsam tsam tsam 

Hindi ko alam 

Nahulog sa hagdan 

 

Pwede na tayong magpahinga 

Gusto ko sanang umorder ng midnight snack 

  



13 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/2/21 

 

Umabot din sa sampu 

Nakaangkla ang barko 

Ayoko sa ketchup 

Nakasabit ang mga susi 

 

Patong-patong na unan 

Sumandal ang maskara 

Sumalangit nawa 

Taas noo ang camel 

 

Makina ang sagot sa sining 

Hindi nakasaksak ang ref 

Nagbebenta ako ng pabango 

Nagsasayang ako ng oras 

 

Laging may kinabukasan 

Ibuhos ang sinigang 

  



14 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/3/21 

 

Kamusta ka, pusa? 

Nagising siya ng ubo 

Pinanood kong huminga 

Nakasabit ang pulang bola 

 

Gusto ko, sinigang 

Gusto ko, inihaw 

Sumalangit nawa 

Gusto ko, wagwag na kanin 

 

Malungkot ang asong may regla 

Hambog lang po ako 

Nakakahiya magmalaki 

Nagsasayang ako ng oras 

 

Kapayapaan sa iyo 

Ibuhos ang sinigang 

  



15 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/4/21 

 

Luntian sa luntian 

Nakaangkla ang barko 

Pangit na painting 

Manood tayo ng Koreano 

 

Ang kamay na humahawak 

Ang lalakeng hindi makapagdesisyon 

Walang babaeng taksil 

Taas noo ang camel 

 

Makina ang sagot sa sining 

Hambog lang po ako 

May bayag sa paso 

Nahulog sa hagdan 

 

Tagahilom ako 

Ibuhos ang sinigang 

  



16 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/5/21 

 

Luntian sa luntian 

Maligayang bati! 

Madumi ang tsinelas 

Nakasabit ang pulang bola 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Tagalog 'yan! 

Pupunta ako ng Tsina 

Gusto ko, wagwag na kanin 

 

Sumuko na ang sanga 

Hambog lang po ako 

Nagbebenta ako ng pabango 

Alipin ng pamahiin 

 

Tagahilom ako 

Ikaw din, sumasamba 

  



17 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/6/21 

 

Hindi ko na kailangang magsulat 

Nagising siya ng ubo 

Madumi ang tsinelas 

Sinesante ang sex predator 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Wala nang panot 

Walang babaeng taksil 

Umihi ang aso sa sahig 

 

Makina ang sagot sa sining 

Wala pala akong tinuturuan 

Alipin ang kapre 

Nahulog sa hagdan 

 

Nakataas ang sementong kamao 

Nakaluhod na camel 

 

  



18 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/7/21 

 

Kamusta ka, pusa? 

Maligayang bati! 

Tumigil sa pag-ikot ang windmill 

Natalo ang namatay 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Tap tap sarap 

Wala nang baterya ang relo 

Ako ay isang makina 

 

Uminom ng gamot sa mata 

Mas komplikado ang baboy 

Ang puno! Ang puno! 

Nahulog sa hagdan 

 

Nakataas ang sementong kamao 

Ikaw din, sumasamba 

  



19 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/8/21 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Buntong-hininga 

Nakasara ang kurtina 

Nakasabit ang mga susi 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Sumandal ang maskara 

Ang kumampi sa diktador 

Hapon ang lata ng softdrinks 

 

Pasko na ulit 

Nakangiti pa rin ang ama 

Ang puno! Ang puno! 

Nahulog sa hagdan 

 

Laging may kinabukasan 

Nagising ko ang aso 

  



20 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/9/21 

 

Kamusta ka, pusa? 

Madungis ang ibon 

Madumi ang tsinelas 

Tatlo ang tsinelas 

 

Ang kamay na humahawak 

Gusto ko, inihaw 

Walang babaeng taksil 

Hapon ang lata ng softdrinks 

 

Siya ang unggoy 

Hindi nakasaksak ang ref 

Hindi ko alam 

Makatas ang calamansi 

 

Ang agham din pamahiin 

Nagising ko ang aso 

  



21 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/10/21 

 

Metapisikal, espiritwal, burgis 

Malamig ang Disyembre 

Madumi ang tsinelas 

Nagtatawag ang pusa 

 

Gusto ko, sinigang 

Ipagtanggol ang inaapi! 

Gusto ko, malamig na kanin 

Kasya sa aso ang headband 

 

Uminom ng gamot sa mata 

Wala pala akong tinuturuan 

Nagbebenta ako ng pabango 

Mabuhay hanggang may sansinukob 

 

Gusto kong sumikat 

Gusto ko sanang umorder ng midnight snack 

  



22 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/11/21 

 

Malaki na ang tyan ko 

Madungis ang ibon 

Tumigil sa pag-ikot ang windmill 

Tatlo ang tsinelas 

 

Boink boink 

Gusto ko, inihaw 

Pupunta ako ng Tsina 

Taas noo ang camel 

 

Siya ang bakulaw 

Nakakahiya tumula 

Alipin ang kapre 

Wala kayong awa 

 

Nakataas ang sementong kamao 

Nakaluhod na camel 

  



23 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/12/21 

 

Nagtitipid kami sa tisyu 

Malamig ang Disyembre 

Pangit na painting 

Nakasabit ang pulang bola 

 

Mali ang mali 

Wala nang panot 

Walang babaeng taksil 

Umihi ang aso sa sahig 

 

Uminom ng gamot sa mata 

Hambog lang po ako 

Sira ang flush, maingay 

Nagsasayang ako ng oras 

 

May nagbukas ng gate 

Ikaw din, sumasamba 

  



24 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/13/21 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Buntong-hininga 

Madumi ang tsinelas 

Tatlo ang tsinelas 

 

Tinawag ng takure 

Tagalog 'yan! 

Dorobo dorobo 

Ako ay isang makina 

 

Malungkot ang asong may regla 

Hindi nakasaksak ang ref 

Nagbebenta ako ng pabango 

Mali pala ang aking pagkaalala 

 

Sana wag dagain ang kanin 

May nagwalis kanina 

  



25 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/14/21 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Nagising siya ng ubo 

Sakit sa pwet 

Ayoko sa spaghetti 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Tagalog 'yan! 

Pupunta ako ng Tsina 

Nagpaliwanag sa email 

 

Uminom ng gamot sa mata 

Tsam tsam tsam 

Sira ang flush, maingay 

Mabuhay hanggang may sansinukob 

 

Gusto kong sumikat 

Nagising ko ang aso 

  



26 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/15/21 

 

Kamusta ka, pusa? 

Ayoko sa hamburger 

Nakasara ang kurtina 

Pagdiriwang! Pagdiriwang! 

 

Boink boink 

Sumandal ang maskara 

Walang babaeng taksil 

Kasya sa aso ang headband 

 

Sumuko na ang sanga 

Hindi nakasaksak ang ref 

May bayag sa paso 

Alipin ng pamahiin 

 

Kapayapaan sa iyo 

Ikaw din, sumasamba 

  



27 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/16/21 

 

Inaalikabok ang electric fan 

Madungis ang ibon 

Tumigil sa pag-ikot ang windmill 

Nagtatawag ang pusa 

 

Mali ang mali 

Tumalon ang elepante 

Pupunta ako ng Tsina 

Ang inuna ang pera 

 

Sumuko na ang sanga 

Hambog lang po ako 

Wala dapat pasok ngayong pandemya 

Makatas ang calamansi 

 

Kapayapaan sa iyo 

Ayoko sa tao 

  



28 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/17/21 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Ayoko sa hamburger 

Tumigil sa pag-ikot ang windmill 

Nagtatawag ang pusa 

 

Tinawag ng takure 

Ang lalakeng hindi makapagdesisyon 

Sumalangit nawa 

Taas noo ang camel 

 

Siya ang bakulaw 

Sindihan ang kandila 

Sinakal ang laruan 

Ayokong maghugas ng kamay 

 

Pwede na tayong magpahinga 

Nagising ko ang aso 

  



29 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/18/21 

 

Luntian sa luntian 

Nakaangkla ang barko 

Pangit na painting 

Nakasabit ang mga susi 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Tap tap sarap 

Gusto ko, malamig na kanin 

Taas noo ang camel 

 

Hindi mahugasan ang mantsa ng dugo 

Hindi nakasaksak ang ref 

Nagbebenta ako ng pabango 

Alipin ng pamahiin 

 

Tagahilom ako 

Ayoko sa tao 

  



30 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/19/21 

 

Nagtitipid kami sa tisyu 

Nagising siya ng ubo 

Oo, tungkol ito sa post mo 

Natalo ang namatay 

 

Gusto ko, sinigang 

Tumalon ang elepante 

Gumagapang ang shell 

Iniligtas ng espada 

 

Uminom ng gamot sa mata 

Nakakahiya tumula 

Ang puno! Ang puno! 

Nahulog sa hagdan 

 

Tagahilom ako 

Nakaluhod na camel 

  



31 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/20/21 

 

Nagtitipid kami sa tisyu 

Buntong-hininga 

Pangit na painting 

Ayoko sa spaghetti 

 

Natalo sa argumento 

Wala nang panot 

Sumalangit nawa 

Nagpaliwanag sa email 

 

Ang pako, nakausli 

Sindihan ang kandila 

Wala dapat pasok ngayong pandemya 

Alipin ng pamahiin 

 

Sana wag dagain ang kanin 

Ligtas na tayo, sa mismong sandaling ito 

  



32 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/21/21 

 

Luntian sa luntian 

Ayoko sa hamburger 

Madumi ang tsinelas 

Basta ba may gimik 

 

Buhat ng vase ang bituin 

Patay na ang halaman 

Nakakatakot ang telebisyon 

Umihi ang aso sa sahig 

 

Wag kumain ng baboy 

Kumain ng manok 

Sira ang flush, maingay 

Wala kayong awa 

 

Ang agham din pamahiin 

Ligtas na tayo, sa mismong sandaling ito 

  



33 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/22/21 

 

Kamusta ka, pusa? 

Buntong-hininga 

Madumi ang tsinelas 

Manood tayo ng Koreano 

 

Tinawag ng takure 

Gusto ko, inihaw 

Pupunta ako ng Tsina 

Umihi ang aso sa sahig 

 

Uminom ng gamot sa mata 

Wala pala akong tinuturuan 

May bayag sa paso 

Nakakahiya maging ikaw 

 

Dalawang tasa galing Thailand 

May nagwalis kanina 

  



34 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/23/21 

 

Nagtitipid kami sa tisyu 

Nakaangkla ang barko 

Ipamigay ang sapatos 

Nakasabit ang mga susi 

 

Mali ang mali 

Ang dalawa pang kamay 

Nakakatakot ang telebisyon 

Taas noo ang camel 

 

Makina ang sagot sa sining 

Mas komplikado ang baboy 

May bayag sa paso 

Wala kayong awa 

 

Dalawang tasa galing Thailand 

May nagwalis kanina 

  



35 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/24/21 

 

Nagtitipid kami sa tisyu 

Nakaangkla ang barko 

Ayoko sa ketchup 

Nagtatawag ang pusa 

 

Wala nang wangwang 

Tap tap sarap 

Pupunta ako ng Tsina 

Siya ang unggoy 

 

Uminom ng gamot sa mata 

Siya ang tsonggo 

Mabuhay hanggang may sansinukob 

Nakataas ang sementong kamao 

 

Ikaw din, sumasamba 

May bayag sa paso 

  



36 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/25/21 

 

Metapisikal, espiritwal, burgis 

Madungis ang ibon 

Ayoko sa ketchup 

Tatlo ang tsinelas 

 

Natalo sa argumento 

Gusto ko, inihaw 

Sumalangit nawa 

Kasya sa aso ang headband 

 

Malungkot ang asong may regla 

Siya ang tsonggo 

Nakakahiya magmalaki 

Alipin ng pamahiin 

 

Kapayapaan sa iyo 

Gusto ko sanang umorder ng midnight snack 

  



37 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/26/21 

 

Nagtitipid kami sa tisyu 

Nangalay ang leeg 

Sakit sa pwet 

Nakasabit ang mga susi 

 

Tinawag ng takure 

Tagalog 'yan! 

Nakakatakot ang telebisyon 

Kasya sa aso ang headband 

 

Ang pako, nakausli 

Wala pala akong tinuturuan 

Kumain ng gulay 

Makatas ang calamansi 

 

Dalawang tasa galing Thailand 

May nagwalis kanina 

  



38 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/27/21 

 

Puti ang kurtina 

Malamig ang Disyembre 

Nakasara ang kurtina 

Tatlo ang tsinelas 

 

Patong-patong na unan 

Wala nang panot 

Dorobo dorobo 

Umihi ang aso sa sahig 

 

Puro absent 

Nakangiti pa rin ang ama 

Wala dapat pasok ngayong pandemya 

Gawa sa asin ang bowl 

 

Sana wag dagain ang kanin 

Nagising ko ang aso 

  



39 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/28/21 

 

Puti ang kurtina 

Itim sa itim 

Oo, tungkol ito sa post mo 

Tatlo ang tsinelas 

 

Natalo sa argumento 

Gusto ko, inihaw 

Dorobo dorobo 

Gusto ko, wagwag na kanin 

 

Hindi mahugasan ang mantsa ng dugo 

Hindi nakasaksak ang ref 

Kumain ng gulay 

Nahulog sa hagdan 

 

Sana wag dagain ang kanin 

Ligtas na tayo, sa mismong sandaling ito 

  



40 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/29/21 

 

Metapisikal, espiritwal, burgis 

Nagising siya ng ubo 

Oo, tungkol ito sa post mo 

Ayoko sa spaghetti 

 

Boink boink 

Ang dalawa pang kamay 

Sumalangit nawa 

Iniligtas ng espada 

 

Sumuko na ang sanga 

Hambog lang po ako 

Wala dapat pasok ngayong pandemya 

Nagsasayang ako ng oras 

 

Kapayapaan sa iyo 

Ligtas na tayo, sa mismong sandaling ito 

  



41 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/30/21 

 

Inaalikabok ang electric fan 

Nagising siya ng ubo 

Sakit sa pwet 

Tatlo ang tsinelas 

 

Boink boink 

Tumalon ang elepante 

Gusto ko, malamig na kanin 

Ako ay isang makina 

 

Siya ang bakulaw 

Siya ang tsonggo 

Kumain ng gulay 

Ayokong maghugas ng kamay 

 

Tagahilom ako 

May nagwalis kanina 

  



42 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 1/31/21 

 

Puti ang kurtina 

Punit ang balat ng sofa 

Oo, tungkol ito sa post mo 

Tatlo ang tsinelas 

 

Patong-patong na unan 

Gusto ko, inihaw 

Wala nang baterya ang relo 

Hapon ang lata ng softdrinks 

 

Sumuko na ang sanga 

Siya ang tsonggo 

Sinakal ang laruan 

Mabuhay hanggang may sansinukob 

 

Sana wag dagain ang kanin 

May nagwalis kanina 

  



43 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/1/21 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Nangalay ang leeg 

Pinanood kong huminga 

Ayoko sa spaghetti 

 

Buhat ng vase ang bituin 

Gusto ko, inihaw 

Nakakatakot ang telebisyon 

Ako ay isang makina 

 

Pasko na ulit 

Siya ang tsonggo 

Ang puno! Ang puno! 

Wala kayong awa 

 

Nakataas ang sementong kamao 

Pwede na tayong sumaya 

  



44 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/2/21 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Nangalay ang leeg 

Sakit sa pwet 

Tatlo ang tsinelas 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Gusto ko, inihaw 

Sumalangit nawa 

Taas noo ang camel 

 

Puro absent 

Mas komplikado ang baboy 

Alipin ang kapre 

Mabuhay hanggang may sansinukob 

 

Tagahilom ako 

Pwede na tayong sumaya 

  



45 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/3/21 

 

Nagtitipid kami sa tisyu 

Maligayang bati! 

Madumi ang tsinelas 

Nakasabit ang pulang bola 

 

Wala nang wangwang 

Sumandal ang maskara 

Sumalangit nawa 

Taas noo ang camel 

 

Makina ang sagot sa sining 

Hambog lang po ako 

Alipin ang kapre 

Nagsasayang ako ng oras 

 

Sana wag dagain ang kanin 

Ayoko sa tao 

  



46 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/4/21 

 

Puti ang kurtina 

Nakaangkla ang barko 

Pinanood kong huminga 

Natalo ang namatay 

 

Buhat ng vase ang bituin 

Patay na ang halaman 

Nakakatakot ang telebisyon 

Ako ay isang makina 

 

Sumuko na ang sanga 

Hindi nakasaksak ang ref 

Nagbebenta ako ng pabango 

Mabuhay hanggang may sansinukob 

 

Pwede na tayong magpahinga 

May nagwalis kanina 

  



47 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/5/21 

 

Kamusta ka, pusa? 

Nagising siya ng ubo 

Ayoko sa ketchup 

Basta ba may gimik 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Ipagtanggol ang inaapi! 

Dorobo dorobo 

Siya ang unggoy 

 

Malungkot ang asong may regla 

Sindihan ang kandila 

Nagbebenta ako ng pabango 

Wala kayong awa 

 

Pwede na tayong magpahinga 

Ikaw din, sumasamba 

  



48 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/6/21 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Buntong-hininga 

Oo, tungkol ito sa post mo 

Manood tayo ng Koreano 

 

Natalo sa argumento 

Wala nang panot 

Wala nang baterya ang relo 

Nagpaliwanag sa email 

 

Pasko na ulit 

Nakangiti pa rin ang ama 

Alipin ang kapre 

Gawa sa asin ang bowl 

 

Dalawang tasa galing Thailand 

Ligtas na tayo, sa mismong sandaling ito 

  



49 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/7/21 

 

Puti ang kurtina 

Buntong-hininga 

Ayoko sa ketchup 

Manood tayo ng Koreano 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Ang lalakeng hindi makapagdesisyon 

Ang baboy, naghalo 

Ang inuna ang pera 

 

Puro absent 

Sindihan ang kandila 

Kumain ng gulay 

Alipin ng pamahiin 

 

Laging may kinabukasan 

Pwede na tayong sumaya 

  



50 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/7/21 

 

Hindi ko na kailangang magsulat 

Buntong-hininga 

Madumi ang tsinelas 

Nagtatawag ang pusa 

 

Mali ang mali 

Tumalon ang elepante 

Ang baboy, naghalo 

Ako ay isang makina 

 

Pasko na ulit 

Siya ang tsonggo 

Nagbebenta ako ng pabango 

Wala kayong awa 

 

Sana wag dagain ang kanin 

Pwede na tayong sumaya 

  



51 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/8/21 

 

Puti ang kurtina 

Nagising siya ng ubo 

Tumigil sa pag-ikot ang windmill 

Pagdiriwang! Pagdiriwang! 

 

Tinawag ng takure 

Sumandal ang maskara 

Pupunta ako ng Tsina 

Nagpaliwanag sa email 

 

Malungkot ang asong may regla 

Kumain ng manok 

Hindi ko alam 

Nahulog sa hagdan 

 

Sana wag dagain ang kanin 

Nakaluhod na camel 

  



52 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/9/21 

 

Inaalikabok ang electric fan 

Nakaangkla ang barko 

Tumigil sa pag-ikot ang windmill 

Nakasabit ang mga susi 

 

Mali ang mali 

Tagalog 'yan! 

Ang baboy, naghalo 

Iniligtas ng espada 

 

Malungkot ang asong may regla 

Sindihan ang kandila 

Sinakal ang laruan 

Alipin ng pamahiin 

 

Sana wag dagain ang kanin 

May nagwalis kanina 

  



53 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/10/21 

 

Umabot din sa sampu 

Malamig ang Disyembre 

Ipamigay ang sapatos 

Nakasabit ang pulang bola 

 

Natalo sa argumento 

Tumalon ang elepante 

Ang kumampi sa diktador 

Iniligtas ng espada 

 

Hindi mahugasan ang mantsa ng dugo 

Hindi nakasaksak ang ref 

Ang puno! Ang puno! 

Nahulog sa hagdan 

 

Gusto kong sumikat 

Ibuhos ang sinigang 

  



54 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/11/21 

 

Inaalikabok ang electric fan 

Punit ang balat ng sofa 

Ipamigay ang sapatos 

Manood tayo ng Koreano 

 

Buhat ng vase ang bituin 

Ang dalawa pang kamay 

Ang kumampi sa diktador 

Taas noo ang camel 

 

Malungkot ang asong may regla 

Kumain ng manok 

Hindi ko alam 

Wala kayong awa 

 

Nakataas ang sementong kamao 

Gusto ko sanang umorder ng midnight snack 

  



55 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/12/21 

 

Malaki na ang tyan ko 

Nagising siya ng ubo 

Ayoko sa ketchup 

Natalo ang namatay 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Tagalog 'yan! 

Sumalangit nawa 

Ang inuna ang pera 

 

Malungkot ang asong may regla 

Mas komplikado ang baboy 

Alipin ang kapre 

Nakakahiya maging ikaw 

 

Nakataas ang sementong kamao 

May nagwalis kanina 

  



56 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/13/21 

 

Ang COVID ba ay biyaya? 

Maligayang bati! 

Oo, tungkol ito sa post mo 

Nagtatawag ang pusa 

 

Mali ang mali 

Tap tap sarap 

Ang kumampi sa diktador 

Taas noo ang camel 

 

Puro absent 

Wala pala akong tinuturuan 

Sinakal ang laruan 

Nagsasayang ako ng oras 

 

Dalawang tasa galing Thailand 

Pwede na tayong sumaya 

  



57 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/14/21 

 

Malaki na ang tyan ko 

Nakaangkla ang barko 

Ipamigay ang sapatos 

Ayoko sa spaghetti 

 

Nag-aabang ang yakap ng oso 

Sumandal ang maskara 

Pupunta ako ng Tsina 

Iniligtas ng espada 

 

Ang pako, nakausli 

Hambog lang po ako 

May bayag sa paso 

Nakakahiya maging ikaw 

 

May nagbukas ng gate 

Ayoko sa tao 

  



58 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/15/21 

 

Nagtitipid kami sa tisyu 

Nangalay ang leeg 

Pinanood kong huminga 

Natalo ang namatay 

 

Gusto ko, sinigang 

Sumandal ang maskara 

Dorobo dorobo 

Umihi ang aso sa sahig 

 

Makina ang sagot sa sining 

Nakangiti pa rin ang ama 

Hindi ko alam 

Nahulog sa hagdan 

 

Tagahilom ako 

Sincere ka kasi, kaya pangit 

  



59 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/16/21 

 

Malaki na ang tyan ko 

Ayoko sa hamburger 

Ayoko sa ketchup 

Tatlo ang tsinelas 

 

Patong-patong na unan 

Ipagtanggol ang inaapi! 

Dorobo dorobo 

Kasya sa aso ang headband 

 

Sumuko na ang sanga 

Siya ang tsonggo 

Hindi ko alam 

Mali pala ang aking pagkaalala 

 

Dalawang tasa galing Thailand 

Gusto ko sanang umorder ng midnight snack 

  



60 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/18/21 

 

Umabot din sa sampu 

Buntong-hininga 

Pinanood kong huminga 

Sinesante ang sex predator 

 

Patong-patong na unan 

Wala nang panot 

Wala nang baterya ang relo 

Ako ay isang makina 

 

Uminom ng gamot sa mata 

Siya ang tsonggo 

Nakakahiya magmalaki 

Wala kayong awa 

 

Sana wag dagain ang kanin 

Ikaw din, sumasamba 

  



61 
 

U Eliserio, Tula 
 

Tula 2/18/21 

 

Metapisikal, espiritwal, burgis 

Nakaangkla ang barko 

Nakasara ang kurtina 

Sinesante ang sex predator 

 

Gusto ko, sinigang 

Sumandal ang maskara 

Dorobo dorobo 

Nagpaliwanag sa email 

 

Makina ang sagot sa sining 

Mas komplikado ang baboy 

May bayag sa paso 

Makatas ang calamansi 

 

Kapayapaan sa iyo 

Pwede na tayong sumaya 

 


