




Kinabukasan, maagang
gumising si Basilio dahil
marami siyang kailangang

gawin sa araw na iyon. Una, 
dadalawin niya ang kanyang
mga pasyente sa ospital. 

Pangalawa, magtutungo siya
sa unibersidad upang

asikasuhin ang kanyang
pagtatapos. Pangatlo, 

pupuntahan niya si Macaraig
upang mangutang ng kanyang

gagastusin sa paaralan. 



Sa daan, habang naglalakad
si Basilio, iniisip niya ang 
kanyang mga dapat gawin sa
araw na iyon indi niya
napansin ang pangkat ng mga
mag-aaral na galing ng 
Maynila na nagbubulungan, 
lihim na naghuhudyatan at 
ang iba ay tila malalim ans
iniisip. 



Nang siya ay makarating sa
ospital ng San Juan de Dios, 
nabigla siya nang tanungin

ng mga kaibigan ukol sa
himagsikan. Bigla niyang

naalala si Simoun. Ang 
himagsikan ay hindi natuloy
dahil sa hindi maipaliwanag
na nangyari sa mag-aalahas. 
Nagkunwaring walang alam si

Basilio. Ayon sa nasagap
niyang balita, ang 

himagsikan ay natuklasan at 
marami ang nasasangkot. 



Lumayo kaagad si Basilio at 
sinabi na lamang na pupuntahan
pa niya ang kanyang mga
pasyente ngunit sinalubong
siya ng isang katedratiko na
malapit sa kanya at tinanong
kung kasama siya sa ginanap na
piging noong nagdaang gabi. 
Sinabi lamang niyang hindi
sapagkat hindi maganda ang 
kalagayan ni Kapitan Tiago 
ngunit tinanong ulit siya kung 
kasapi siya sa Akademya ng 
Wikang Kastila. Nang sabihin
ni Basiliong siya ay kasapi, 
pinayuhan siyang umuwi at 
punitin o sunugin ang mga
papel na maaaring
makapagpahamak sa kanya.



Lumayo kaagad si Basilio at 
sinabi na lamang na pupuntahan

pa niya ang kanyang mga
pasyente ngunit sinalubong

siya ng isang katedratiko na
malapit sa kanya at tinanong

kung kasama siya sa ginanap na
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Samantala, isa pang 
katedratiko ang dumating at 
sinabing "Malapit nang
mamatay si Kapitan Tiago 
kaya nilalapitan na siya ng 
mga uwak at buwitre."



Nagpatuloy sa paglakad si
Basilio. Ayon pa sa mga

karagdagang balita na
kanyang nasagap, maraming

mag-aaral ang papupugutan ng 
ulo, ipabibilanggo, at tiyak

na babagsak sa pag-aaral
kaya naalala niya ang sinabi
ni Simoun sa kanya na tiyak
ang mag-aalahas na hindi na
makapagtatapos ng pag-aaral

si Basilio. Dahil dito, 
lumakas ang kutob ni Basilio 
na may kinalaman sa nangyari

si Simoun.



Nang nagpunta si Basilio sa
may gawing unibersidad upang
alamin kung ano ang dapat
niyang gawin, una niyang
nakasalubong si Sandoval 
ngunit hindi siya pinansin
nang tawagin niya ito. Ikalawa
ay si Tadeo na masayang-masaya
at nang tanungin nito ang 
binata, sinabi lamang niya na
walang pasok at ibibilanggo
ang lahat ng mga mag-aaral na
kasapi sa kapisanan. Ang 
ikatlo ay si Juanito na tila
wala sa sarili at sinabi kay 
Basilio na wala siyang
kasalarian at mabilis na
lumayo nang makita ang isang
tanod na papalapit sa kanila.



Nagtungo pa rin si Basilio 
sa unibersidad upang tingnan

kung bukas ang opisina ng 
kalihim at makibalita pa rin

nguni ito. At mula sa
dikalayuan, natanaw niyang

nagtatalumpati si Isagani sa
harapan ng mga mag-aaral. 

Sinabi niya sa mga nakikinig
na mag-aaral na hindi dapat
matakot sapagkat karangalan
ang lumaban at hindi dapat

umatras sa panganib na dulot
ng mga paskil na

ibinibintang sa kanila.



Lumayo si Basilio dahil
hindi siya sang-ayon sa
sinabi ng kaibigan. 
Pupuntahan niya si Macaraig
upang mangutang. Nang siya
ay nakarating sa bahay ng 
kaibigan, hindi niya
pinansin ang mga senyas ng 
mga kapitbahay nito kaya 
huli na nang makita niya ang 
dalawang bantay at hindi na
siya nakaurong pa. 



Tinanong siya ng mga bantay
kung ano ang kanyang

kailangan at sinabi niyang
hinahanap niya si Macaraig. 
Hindi nagtagal at pumanaog

si Macaraig kasama ang isang
kabo at dalawang kawal. 
Nagtaka ang binata nang

makita si Basilio at 
nagwikang, "Kahanga-hanga
ka, kaibigan! Sa kasayahan

ay hindi mo kami sinasaluhan
ngunit ngayong oras ng 

kagipitan ay dinadamayan mo
kami!"



Itinanong ng kabo kay 
Basilio ang kanyang
pangalan, sabay tingin sa
talaan. Dinakip nila pati si
Basilio. Gusto sanang
tumutol ni Basilio ngunit
sinabi ni Macaraig na wala
siyang dapat ipag-alala.



Hindi nag-aksaya ng panahon
si Basilio. Kaagad niyang
ipinaalam kay Macaraig ang 
kanyang sadya nang sila ay 
nasa sasakyan na. Hindi 
naman siya binigo ng 
kaibigan sa pagsasabing
"Walang problema, kaibigan. 
Sa ating pagtatapos ay 
iimbitahin pa natin ang 
dalawang kabong ito."






