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FADE IN: 
 
 
SCENE 1 
   
EXT. LOVERS' LANE - DAY 
  
Makikitang naglalakad si GEN, babae, kaswal ang gayak, sa pinaka
gilid na lane ng isang park. Nakatungo ito at minsan ay napapati
ngin sa mga taong nakatambay sa lugar. 
 
Iba-iba ang mga tao na makikita sa park. Mayroong MGA MAGKASINTA
HAN na naka-upo sa mga benches at naglalambingan, meron din nama
ng mga MAGKAKABARKADA na nagpapa-lamig sa damuhan. May MGA TAONG
 MAG-ISA katulad niya; MGA TURISTA na nagmamasid-masid lang at k
umukuha ng litrato. Isang MAGKASINTAHAN ang madadaanan ni GEN na
 masuyong nagsusubuan ng cotton candy. Mapapangiti si GEN nang k
onti bago dalhin ang paningin niya muli sa harap. 
  
Magpapatuloy lang sa paglalakad si GEN, iniiwasan ang mga titig 
ng mga tao sa kanya, hanggang makakita siya ng isang bench na wa
lang laman. Uupo siya doon at ilalagay ang bag niya sa tabi niya.
 Isusuot niya ang earphones niya at magpapatugtog bago kumuha ng
 journal at pen mula sa bag niya. Nang makuha na niya ang kailan
gan niya, magsisimula na siya sa pagsusulat. 
  
  
CUT TO: 
  
  
SCENE 2 
  
EXT. OTHER SIDE OF LOVERS’ LANE – DAY 
 

JAKE 
(V.O.) 

Pictures give life to things. ‘Yung isan
g simpleng bagay, nabibigyan-buhay. Kay
a siguro minahal ko ang photography, it
 captures actuality. It takes a shot of
 reality. 

  



Naglalakad si JAKE, lalaki, palaging may hawak-hawak na camera, 
sa park. Mataas ang tingin niya at mukhang may hinahanap. 'Di ka
tagalan, may mapapansin siyang DALAWANG LALAKI na nagsusubuan. I
tututok niya ang camera sa mga ito. Makikita ang pagkurba ng mga
 labi niya, pero agad ring mawawala iyon. Ibababa niya ang camer
a at makikita ang DALAWANG LALAKI na naka-pose na sa harap niya.
 Unti-unti niyang ibababa ang camera at bahagyang ngingiti lang 
sa mga ito bilang paggalang, saka aalis. 
  
  
  

JAKE 
(V.O) 

Pero sa panahon kasi ngayon, ang hirap 
nang humanap ng totoo. 'Yung natural la
ng. 'Yung hindi pilit. 

  
  
Bubuntong-hininga si JAKE bago umalis at maghanap ng ibang subje
ct. 
  
  

CUT TO: 
  
  
SCENE 3 
  
EXT. BENAVIDES MONUMENT - DAY 
  
Tatanawin ni GEN ang paligid niya habang tinatapik-tapik ang kan
iyang journal gamit ang ballpen. Mapupunta ang tingin niya sa is
ang huling pangungusap sa journal niya. Pakakatitigan niya iyon,
 saglit na mag-iisip, habang tinutuldukang paulit-ulit ang hulin
g pangungusap. Nang wala nang maidugsong ay hihinga siya nang ma
lalim at biglang isasarado ang journal. Titingin sa langit si GE
N na parang naghahanap ng sagot. Isasandal niya ang ulo sa puno 
sa likod at titingala sa kawalan. 
 
Mapapalingon siya sa kaliwa niya kung saan may mga boses na nag-
uusap. Matatanawan niya doon ang DALAWANG LALAKING masuyong nag-
uusap at nagtatawanan. Kukunot ang noo niya at kukuha ng maliit 
na bato. Akmang ibabato niya iyon sa mga ito pero ibabalik rin s
a pinagkunan. 
 

GEN 
Mabuti pa kayo, eh, malapit nang may ma
gawa, ako ito oh! Walang-wala pa! 



 
Gigil na tititigan ni GEN ang dalawa. Gusot ang mukha niya at pa
naka-naka'y magtatagpo ang kilay habang patuloy sa paglalambinga
n ang DALAWANG LALAKI. Sa tagal ng pagtitig sa mga ito ay unti-u
nting tutuwid ang mukha niya, mawawala ang pagtatagpo ng mga kil
ay, magbabago ang aura, at napakatipid na mapapangiti sa sarili. 
 

GEN 

(V.O.) 

Sabi ni Jason Mraz, "When you love some
one, your feet can't feel the ground." 
Kapag daw kasi in love ka, parang dinad
ala ka sa ibang mundo. They say it's a 
magical feeling that you have to experi
ence so you can understand. 

 

Makikita ang iba't ibang tao sa park na may kanya-kanyang ginaga
wa. 

 
GEN 

(V.O.) 
Weird. Ang weird lang ma-in love. 

 

Mapapapikit si GEN sa pagdaan ng simoy ng hangin. Taimtim niyang
 dadamahin iyon. Pakabukas ng mga mata niya ay mapapakagat siya 
sa ibabang labi saka itatapik-tapik ang ballpen sa wala pa ring 
lamang journal. Pakatititigan niya ulit ang mga salita sa journa
l na parang tinutukso siya ng mga iyon. Mag-aangat ng tingin si 
GEN, magiging malinaw sa mga mata niya ang bawat detalye sa pali
gid, ang bawat tao at bawat ginagawa nila, ang bawat kilos at ba
wat pagngiti nang masuyo sa mga taong kasa-kasama. 

 

GEN 

(V.O.) 

Ang weird na may tao kang hinahanap-han
ap, kasi feeling mo may kulang. Ang 

(MORE) 

 



GEN (CONT’D) 

weird na napapangiti ka nang walang par
ticular na dahilan. Ang weird na nagsas
akripisyo ka, kahit ng mga bagay na nap
akahalaga sa’yo, para sa isang taong hin
di mo naman alam kung aalis ba o manana
tili sa buhay mo. Weird. 

 

But people would still risk. Just to feel that magic... Just to 
feel... that special kind of magic. 

 

Babalik ang tingin ni GEN sa journal. Makikitang tahimik lang si
yang nakatitig doon, na parang kinakausap siya ng mga salita. 

 

GEN 

(V.O.) 

Pa’no mo ma-e-experience ‘yung magic? Sa
 tingin ko, simple lang. 

 

Makikita ang huling linyang, “Why don’t you risk and try?” he sai
d. na nakasulat sa journal ni GEN. Tila unti-unting lumalapit sa
 mga mata niya ang mga salita, inaakit siya. 

 

SCENE 4 
 
EXT. GRASS AREA SA LOVERS LANE – DAY 
 
Mapaglaro ang lakad at parang nagliliwaliw na maglalakad si GEN 
papunta sa isang madamong bahagi ng parke. Titigil siya sa gitna
 at itatali ang isang nakarolyong papel sa lobong hawak-hawak ni
ya. 
 
Nakangiting bibitawan ni GEN ang lobo at babaybayin ng tingin iy
on habang lumilipad palayo. Aalis siyang panatag lang ang ngiti. 
  
  

CUT TO: 



  
  
 
SCENE 5 
  
EXT. BENAVIDES MONUMENT - DAY 
  
Kakatapos lang ni JAKE kumuha ng isa pang litrato. Tatayo siya a
t maghahanap ng bagong makukunan. Tatapikin ni JAKE ang madadaan
an niyang estatwang elepante pero biglang matitigilan nang may m
apansin sa punong malapit sa kanya. 
  
Gagaan ang pakiramdam niya sa makikitang ligaw na lobo. Simple a
ng ngiting pupuntahan ni JAKE ang puno. Nang makarating siya doo
n, ibabalik niya ang camera sa loob ng bag saka niya aabutin ang
 lobo na nakasabit doon. Dadaanan ng kamay niya ang string ng lo
bo at titigil iyon sa dulo kung saan mahahawakan niya ang isang 
nakarolyong papel. 
  
Tataas ang kilay ni JAKE, saglit na matitigilan at saka aalisin 
ang papel sa pagkakatali sa lobo. Babasahin niya sa isip ang nak
asulat doon. 
 
Magpapalinga-linga lang si JAKE sa paligid, parang hindi alam an
g gagawin. 
  
 

CUT TO: 
  
  
SCENE 6 
  
EXT. GARDEN W/ CASTLE - GROUNDS – DAY 
 
Ihahaba ni GEN ang leeg habang sumusulyap sa paligid. Magmamasid
 siya sa paligid habang nahahawakan ng mga daliri ang lalagyan n
g pagkain. Magdedesisyon siyang umupo at kumain na. Isang oras a
ng lumipas ay matatapos si GEN sa pagkain. Mapapatingin siya sa 
relo  at makikitang mahigit isang oras na pala ang lumipas. Aayu
sin na niya ang pinagkainan, isang beses pang magmamasid, bahagy
an sa sarili kasabay ng mahinang pag-iling saka aalis na. 
 
 

FADE TO: 
 
 
 



SCENE 7 
 
EXT. GARDEN W/ CASTLE - GROUNDS – DAY 
  
Makikita na naglalakad sa garden si JAKE na naka casual at may b
ag ng camera na dala. 
 

JAKE 
(V.O.) 

All my life I’ve been searching for what’
s real. Sa bawat pictures na kinukuha n
g lente ng camera ko, gusto kong lumaba
s kung ano ‘yung totoo. 

 
Tahimik ang garden, hindi katulad ng dati niyang pinuntahan. Mar
aming halaman at konti ang mga tao. May mga ibang nag-aaral, may
 ibang nagbabasa ng libro. Lahat doon ay may sari-sariling mundo. 
  
Tumigil si JAKE sa paglalakad at tinananaw ang paligid para maki
ta ang castle na tinutukoy ng nag-iwan ng sulat sa park. Makikit
a niya si GEN na kumakain ng lunch sa tuktok ng tower at nag-iis
a siya doon. May nakasalpak na namang earphones sa tenga niya. 
 
Huhugutin ni JAKE mula sa bulsa ang isang papel. Makikitang mali
naw na nakasulat doon ang 12:00 – 1:30 PM, Castle Garden. Titingi
n ito kay GEN na walang kamalay-malay sa paligid. 
  
Lalapit si JAKE ng konti sa kinaroroonan nito pero natatakpan pa
rin siya ng mga halaman. Pagmamasdan niya si GEN at kukunin niya
 ang camera niya. 
 
Makikita niya na kinuha ni GEN ang cellphone nito kasunod ng pag
bubuntong-hininga. Kukunan ni JAKE ng litrato ang babae pero tit
igil ito bago ma-click ang shutter button. 
  
Tahimik na magjojog si JAKE ng hawak hawak ang camera papunta sa
 tuktok ng castle. 
  
   
SCENE 8 
  
EXT. GARDEN W/ CASTLE - CASTLETOP - AFTERNOON 
  
Makikita na isa-sarado ni GEN ang phone niya at ilalagay ito sa 
mesa. Susubo ito sa baon niya tapos titingin sa garden grounds n
g parang nararamdaman niyang may nakatingin sa kanya. Wala siyan



g makikita kahit saan. Babalik si GEN sa pagkain pagkatapos magk
ibit-balikat. 
  
Biglang magliliwanag ang paligid kasabay ng pagtunog ng shutter 
na aagaw sa atensyon niya. Makikita niya ang isang lalaking may 
hawak na camera na nakatutok sa direksyon niya. 
 

JAKE 
(V.O.) 

Para sa ‘kin, kung ano lang ang mga luma
balabas sa mga larawan ko, ‘yun lang ang
 totoo... 
Hindi naman pala. 

 
 

PAN TO: 
 

 
Unti-unting ibababa ni JAKE ang camera na malapit sa mukha niya. 
 
 

PAN TO: 
 
 

Tatanggalin ni GEN ang earphones at pagmamasdan si JAKE. Blangko
 ang mukha niya ngunit halata ang pagkakilala  niya sa presensya
 nito. 
 

GEN 
(V.O.) 

Pa’no mo nga ba ma-e-experience ang magi
c? Simple lang. Try. Take the risk. 

 
 

Makikitang nakatayo si JAKE at nakatitig pa rin sa kanya, hawak-
hawak sa tagiliran nito ang camera. 
 

JAKE 
(V.O.) 

Because what is outside my lens is the 
best actuality that I’ve been searching 
for. 

 
Nakatitig pa rin si GEN kay JAKE, tahimik, parang bumabagal ang 
lahat sa paligid. 
 

GEN 



(V.O.) 
And when you start making the magic com
e to life, you’ll just realize that it’s
 not just an illusion of the mind anymo
re. 

 
 
Makikita sina JAKE at GEN na nakatingin sa isa’t isa, may partiku
lar an distansya sa pagitan ngunit tila pinagdudugsong ng lugar 
na kanilang kinaroroonan. 
 

simultaneous JAKE & GEN 
(V.O.) 

It’s real. 
 
  
 

CUT TO BLACK: 
  
 

FADE OUT. 


