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Kapag daw nagkakaedad ang tao, natural na nagiging aktibo ang kanyang 

biological clock. Hindi ko alam kung totoo ito pero napansin kong habang 

nadaragdagan ang aking edad, paaga nang paaga ang gising ko kahit hatinggabi na 

ako matulog. Itong mga nakaraang buwan, napansin kong naging natural na sa akin 

ang paggising ng alas kuwatro nang madaling araw.  Nagigising ako sa oras na ito kahit 

wala akong isinet na alarm clock. Natutuwa naman ako kasi kailangan ko talagang 

gumising nang maaga dahil maagang sinusundo ng school service ang anak kong si 

EJ.  

Araw ng Martes. Kakaiba sa maraming umagang nagdaan ang naging umaga ko 

sa araw na ito.  Biglang nasira ang biological clock ko. Na-late ito ng isang oras sa 

paggising sa akin.  Alas singko ako nagising sa halip na alas kuwatro. At hindi lang 

iyon, mabigat ang katawan ko at tamad na tamad ang aking pakiramdam.  Hinihila ako 

ng antok na bumalik sa pagtulog. Ayaw rin dumilat ng mga mata ko.   

Alam kong kailangan kong bumangon para magluto ng almusal at maghanda ng 

baon sa eskuwela ni EJ. Kaya lang, nananaig ang bigat ng katawan at katamarang 

nararamdaman ko.  Nanatili muna ako sa kama nang ilang sandali. Habang nagtatalo 

ang isip kung babangon na ba ako o matutulog muna ulit, bigla kong naisip ang 

Jollibee.  Pwede nga palang magpa-deliver na lang ako sa Jollibee ng almusal namin at 
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baon ni EJ sa eskwela. Hindi ko na rin kailangang mag-brew ng kape dahil may brewed 

coffee naman ang Jollibee.  

Tatamad-tamad akong bumangon at nagtungo sa kinaroonan ng telepono.  Ilang 

sandali pa, kausap ko na ang customer assistant ng Jollibee Delivery. Nagawa ko agad 

ang pag-order.  

“Ma’am, paki-synchronize po ang relo ninyo sa relo namin,” sabi sa akin ng 

kausap ko, “5:20 po sa relo namin. Thirty minutes po ang delivery time. Expect your 

food to be delivered at 5:50.”    

 “Alright,” sabi ko naman. “Pero baka pwedeng i-note na paki-deliver nang mas 

maaga kung walang maraming delivery.”  

 “Noted po,” sagot ng kausap ko.  

           Salamat na lang at may Jollibee, sabi ko sa sarili habang ibinababa ang 

telepono. Walang problema kahit tinatamad ako at tinanghali ako nang gising. Laging 

nariyan ang Jollibee na maaasahan sa oras ng kagipitan. Naglalaro sa isip ko ang 

tagline na Jollibee Delivery: 30 MINUTES GUARANTEED!  

Lumipas ang kalahating oras, pero wala pa ang aking order. Tumawag ako sa 

Jollibee Delivery para magpa-follow-up. “Naka-out na po ang rider,” sabi sa akin ng 

sumagot sa telepono. Nakahinga ako nang maluwag. Inasahan kong maya-maya lang, 

maririnig ko na ang katok ng rider sa aming pinto.  

Sampung minuto pa ang nagdaan. Walang katok sa pinto. Tumawag ako ulit. 

“On the way na po ang rider, Ma’am” paniniyak ng kausap ko.  

Sa mga sandaling ito, nagsisimula nang mahalinhan ng pag-aalala ang bigat ng 

pakiramdam at katamarang nararamdaman ko. Baka mauna pang dumating ang school 
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service ni EJ sa rider ng Jollibee. Baka pumasok ang bunso ko nang hindi nakapag-

almusal at pera na lang ang baon sa halip na rice and chicken ng Jollibee.    

Lumipas muli ang sampung minuto. Eksaktong fifty minutes na ang nagdaan 

pero wala pa rin ang aking order. Tinawagan ko ulit ang Jollibee Delivery.  

“Ma’am, may note po kasi rito sa order ninyo na 45 minutes to 1 hour po ang 

delivery time ng store na panggagalingan ng order ninyo. Pakihintay lang po.”   

Para akong nakarinig ng pagsabog ng bomba sa kausap ko. Umagang-umaga 

ay parang gusto kong magsimula ng giyera. Gayonman, sinikap kong pakalmahin ang 

sarili para hindi sumama lalo ang pakiramdam ko. “Pero ang sabi sa akin nang mag-

place ako ng order, 30 minutes lang. Sa unang follow-up ko kanina, ang sabi sa akin ay 

out na ang rider at sa pangalawang tawag ko naman, ang sabi ay on the way na. 

Ngayon sasabihin mo sa akin na 45 minutes to 1 hour ako dapat maghintay? Niloloko 

lang ba ‘ko ng dalawang nakausap ko kanina o ikaw ang nanloloko sa akin ngayon? 

Ano ba talaga ang totoo?” Kinokontrol ko ang galit habang nagsasalita.  

“Ma’am binasa ko lang po ang note na nandito galing sa store,” sabi ng nasa 

kabilang linya. 

Dahil alam kong walang patutunguhan ang aming pag-uusap, hiningi ko na lang 

ang number ng sinasabi niyang store na nalaman kong Jollibee PGH pala. Malapit lang 

ang Jollibee PGH  sa amin at kung tutuusin, sa ganito kaagang oras, sakay ng 

motorsiklo, wala pang sampung minuto ay makararating na sa amin ang rider.  

Nagmamadali kong tinawagan ang Jollibee PGH at kinausap ang naka-duty na 

Store Manager.  
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“Pasensya na po,” sabi ng Store Manager sa akin. “Iba po kasi ang delivery time 

ng store namin sa delivery time ng call center. Sa kanila po ay 30 minutes, sa amin po 

ay 45 minutes to one hour talaga. Pero don’t worry, ma’am, kanina pa po nakaalis ang 

rider.”  

“Bakit magkaiba ang delivery time ninyo?” tanong ko. “Hindi ba kaya kayo may 

delivery center ay para ma-centralize ang mga order ninyo at ma-synchronize rin ang 

oras ng delivery?  Kung iba-iba naman pala ang delivery time ninyo, dapat siguro wala 

na lang Jollibee Delivery. Sa store na lang kami tatawag para ang store na mismo ang 

magsasabi sa amin ng delivery time nila at nang makapagdesisyon naman kami kung 

itutuloy ba ang order o hindi. Itigil na rin ninyo ang pagsasabi ng 30 minutes guaranteed 

ang delivery time ninyo lalo na kung hindi naman pala kayo makatutupad sa pangakong 

sa loob ng thirty minutes ay guaranteed na makapagde-deliver kayo,” tuloy-tuloy na 

pagsasalita ko.  

“Sorry for the inconvenience, Ma’am. Hindi po ba sinabi sa inyo ng customer 

service ang delivery time namin?” 

“Thirty minutes! Ito ang delivery time na sinabi sa akin. At kahit hindi sabihin sa 

akin, alam ko ito dahil ito rin ang nakalagay sa advertisement ninyo! Bakit ngayon 

biglang naging 45 minutes to 1 hour pala?”      

Habang kausap ko ang Store Manager, may mga katok akong narinig. Binuksan 

ni EJ ang pinto. Hindi ko ibinaba ang telepono para kusang iparinig sa kausap ko ang 

aking pagtatanong sa rider kung bakit masyadong late ang delivery niya.  

“Ma’am, sorry po, naubusan po kasi ako ng gasolina,” sabi ng rider.  
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Napanganga ako sa aking narinig. Hindi ako makapaniwalang umagang-umaga - 

ang isang multinasyonal na kompanyang gaya ng Jollibee - ay mauubusan ng gasolina 

ang motorsiklong sadyang nakalaan lang sa pagde-deliver ng mga order na pagkain.  

“Ibalik mo na ‘yan sa store ninyo! Hindi ko na ‘yan tatanggapin!” Ngayon ay 

nakabulyaw na ang pagsasalita ko.    

Binalikan ko ang kausap ko sa telepono. “Narinig mo ba? Naubusan daw ng 

gasolina ang rider ninyo kaya ngayon lang dumating ang order ko!”   

“Ma’am sorry po. Ano po ang pwede kong gawin para po...?”   

Hindi ko na hinintay na matapos sa pagsasalita ang kausap ko. Sinimulan ko 

nang manggiyera. Sa mga oras na ito ay hindi uso sa akin ang salitang ceasefire!  

“Bakit itinakbo ng rider ang motorsiklo nang katiting na lang ang gasolina? Bakit 

hindi muna tsinek kung wala nang gasolina o sapat pa ba ang gasolina? Hindi ba sakop 

ng trabaho mo bilang Store Manager ang pagpapaalaala sa mga rider na bago mag-

deliver ay tiyaking may gasolina sila para mai-deliver sa oras ang order ng customer? 

Alam mo ba kung ano’ng perwisyo ang ginawa ninyo sa akin? Isa pa, bakit ako ang 

tatanungin mo kung ano ang gagawin mo? Hindi ba dapat ikaw ang nakaaalam sa 

gagawin mo dahil problema ninyo ‘yan?”  

“Ma’am... ang ibig ko pong sabihin, ano po ang pwede kong gawin para po 

mawala ang galit ninyo sa inconvenience na naibigay namin sa inyo?”  

”Kung ang gusto mong marinig ay hingian kita ng libreng meal kapalit ng 

malaking stress ko sa umagang ito dahil sa inyo, hindi ko gagawin ’yan! Hindi kayang 

palitan ng kahit pinakamahal ninyong pagkain ang pagsira ninyo sa umaga ko. Ayusin 

ninyo ang trabaho at ang pagseserbisyo ninyo sa tao. Gawin ninyong totoo ang 
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iniyayabang ninyong Jollibee Delivery: 30 MINUTES GUARANTEED! O kaya, tanggalin 

na ninyo ang salitang guaranteed kung hindi naman pala ninyo magagarantiyahan na 

makapagde-deliver kayo sa takdang oras! At huwag mong ikaltas sa suweldo ng rider 

ang ipinabalik kong order namin dahil hindi niya solong responsibilidad ang nangyari. 

Mas responsibilidad mo ‘yan!”  

Ibinaba ko ang telepono. Hindi ko na hinintay na makapangatwiran pa ang 

kausap ko. Alam kong puro excuses na lang ang susunod niyang sasabihin. Pinainom 

ko na lang ng paborito niyang inuming chokolate si EJ at pinakain ng biskwit.  

Pumasok si EJ nang hindi nakapag-almusal ng order namin mula sa Jollibee at 

wala ring baong fried chicken ngunit may mayamang karanasan mula sa paborito 

niyang bahay-kainan. Na hindi kami laging magiging jolly kay Jollibee. Na hindi namin 

laging maaasahan ang Jollibee sa panahong kailangan namin ang serbisyo nito. 

Napatunayan naming muli na hindi palaging totoo ang mga pangako sa mga 

advertisement at hindi dapat umasa na sa tuwina ay makapagde-deliver ang mga ito 

nang maayos na serbisyo.  

Habang pasakay ng school service, nakita kong kinakapa-kapa ni EJ sa bulsa 

ang perang iniabot ko pambili ng baon niya. Habang ako naman ay nangangako sa 

sarili na hindi na muling mangyayari ang naranasan namin sa umagang ito! Hinding-

hindi na ako aasa pa kay Jollibee!  
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