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FOREWORD 

Some of the glory of the Philippines lies in the beautiful 
variety of people and languages within its coasts. It is to the 
great credit of the national leadership over the years that no 
attempt has been made to destroy this national heritage. The 
goal has been instead to preserve its integrity and dignity 
while building on this strong foundation a lasting superstruc
ture of national language and culture. 

The present book is one of many designed for this purpose. 
It recognizes the ~edagogical importance of dividing literacy 
and second-language learning · into two steps- literacy being 
the first. When a student has learned to read the language he 
understands best, the resulting satisfaction in his accomplish
ment gives the drive and confidence he needs to learn the natio
nal language. His ability to read, furthermore is the indispen
sable tool for the study this program will require. 

The Department of Educaj:;ion and Culture of the Philippines 
is proud to present this latest volume in a nationwide series 
designed to teach the national language through literacy in the 
vernaculars. It will strengthen both the parts of the nation 
and the whole. 

JUAN L. MANUEL 
Secretary 
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PREFACE 

The purpose of this book is to provide reading 
materials for the Adult Literacy Program in the municipalities 
of Zambales where Sambali Tina is spoken. It ie hoped that 
this will help speakers of Sambali Tina achieve skills of 
literacy and communication in their dialect as a foundation 
for achieving these skills in Pilipinoo 

Special thanks are due to Mr. Mateo Quiba for his 
contribution fn p~e·serving the Literature which is part 
of the Sambal heritage and to Miss Omtina Ebuenga, Mr •. 
Brigido Pascual and Mr. Sotero Elgincolin who translated 
the material into Filipino· 

Margaret Schuster 
Priscilla Ramiscal 

Summer Institute of Linguistics 
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BIYAX NI HERMAN 
BR!L1ANTIN ARAL 

Sin onan panaon, sa Riynan Berbania 
Nabasa sa libro, labas a istorya 
Ta main konwar, lo't'ra miasa"Ttra 
Herman yay lalaki, babayi Elona. 

Silay miambali, main loway anak 
Parihon J..a,.,rlaki, labas a tawtingkad 
Erminio yay kaka, siyay ali Tobias 
Nikna sa inomay, sin awlon nalabas. 

J. Say pasal ni Herman, sin yadtaw a awlo 
Main kamamain, lo"Ttrampolo a li bo 
Pisos a ingga1r'J'a, sa banko sigoro 
Kaya ampamalbwat, ta ampagnigosyo. 

4. Silay awanak, basta pinasiban 
Kay pinatrabaho, tan kay pinaaral 
Nalabas a labi, siblot sa lalaman 
Say gawa lan bongat, magpasyal tan mangan. 

5. Sin maabot ana, a idad lan lo"Tt~ 
Niwan sa istado, a mitalakaka 
Gina,.,ra nan ama, bini langan kwarta 
Roston mananlibo, balang asa konla. 
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6. Poonan moyo orin, wanan namalikas 
Maginakit kamo, sa paniningkap 
Pasibanon moyo, a imbi kon pilak 
Ta pigaw sikamoy, kay manglayam irap. 

7. Silaodtin avranak, parihon malaspot 
Sa inawlo-awlo, masiban yay gastos 
Say gawa lan bongat, magpasyal tan malok 
Natonaw rna paras, a lm•ran li bon pisos. 

8. Sin somin silay nan, kwartan pariho 
Sa koni Herman, tampol silan nako 
Namin ana ama, pilak a imbi mo 
Biyan kami naman, ipangwan sostinto. 

9. Syadtin si Herman, masyadon napoot 
Anyay nan kawsawan, moyo a nagastos 
Natonaw maparas, a lowan libon pisos 
Say bagay komoyo, mangan kamon tapok. 

10. Kay nin anarapon, a paningkap kabyay 
Kay ampagtrabaho, anta maksaw mangan 
Malok tanay gavra, tan mako magpasyal 
Anipasimala, sa matoay salban. 
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11. Inombat yan tampol, yadtin si Erminie 
Ta syaodtin nangyari, ibat ama komo 
Kay kami intoro, sabtan magtrabaho 
Kanya kaolay ka, komi manostinto. 

12. Sin darinto kami, basta pinasiban 
Kay pinatrabaho, tan kay pinaaral 
Nalabas a labi, siblot sa lalaman 
Amotod ta sikay, main kasalanan. 

1). Ando mo ipilit, komi maningkap 
l\lagkomirsyo wari kay ampakasolat 
Kay ka mi mangyari, anamaot mamalbwat 
Ta kay nasalian, lolog inomanak. 

14. Ando mo ipilit, komi magtrabaho 
Ta piho man ama, kay kami magtrabaho 
No kay moy na labay, mamin a kwarta mo 
Mati kamin bitil, sikay main kargo. 

15. Natale yay ama, sa kawkatoynongan 
Nangwa yay na n pilak, silay binilangan 
Sigi namay ga stos, somin angan-angan 
Ta ampasimala, konan ampangwanan. 
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16. Siyay ama tomaod, masakit a tingkap 
Ankoksa~r anamaot, gastos 1an a'l.'ranak 
Sin mabotbot ana, a pangakot pi1ak 
Namin a poonan, si1ay inomirap. 

17. Kanya bagay-bagay, sa mawmatontawo 
Iakay a anak sa sabtan trabaho 
Istorya ni Herman, wawa1i kontamo 
Sa pamagpami1ya, na1ingon masyado. 

18. Syadti nay anggawan, ma ngab1in sinyoris 
Wa~1in istorya, itanom sa isip 
Sa pasa1 ni Herman, ando nin manga1ig 
Ta inomirap s11a, sin soyot nakit. 
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BI YAY MIAMBALI 
Cirilo-Car1ota 

1. 0! Makapangyayari, sa langit tan leta 
Tan namalsan salban, 0 Diyos a Ama 
Iaboloy komon, ando pa ia11>ra 
A tambay mo kongko, no wari komana. 

2. Mabagal kon isip, abriyan mo Katawan 
Sa pangonogolit kon, maantod a biyay 
Di la mangkagari 1, a11ri t kon alangan 
Sa manpangimaton, a itin kalakan. 

J. Main miambali, wana sa istorya 
Sa babalin Grigo, sa libro nabasa 
Ngalan nan babayi, pobri si Carlota 
Siyay lalaki bale, Cirilo 0 y ngalan na. 

4. Siladtin miambali, sa babaltn Grigo 
Manpiwan anaod, mairap masyado 
Kay sila mangan, sa yabi tan awlo 
Make yay babayin, kiopa mambayo. 

5. Kay mampakitainbay, doka a lalaki 
Kenan asawa na, si Carlotan pobri 
Ta syadtin Cirilo, main yan babayi 
Angkaliwawan na, sa awlo tan yabi. 
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6. Siladtin miambali, naolit sa libro 
Main silan awanak, mapolo a hosto 
Say irap nan indo, konla manostinto 
Ta pamapaolay nan, syadtin Cirilo. 

7. Karokaan ama, lan pobrin awanak 
No siyay mangorong, sa babayi ibat 
No somin malate, pamangan maparas 
Siyay kalinka kaan, mapokpok ta sokat. 

8. Syadti si Carlota, sa topo ya mako 
Tomala kiopa, konlan mamabayo 
Sawayan nay bonso, kokati anako 
Somoso ka yapo, bayo gomlat ako. 

9. Mayari somoso, yay anak a bonso 
Alokan na ya ot, nan malabin indo 
Sa kalinkakaan, ibilin na yapo 
Ando popolayan, a ali la balo. 

10. Malbas mamasoso, nibwat yay nan tampol 
Say wanan lalaki, manakbay sa apon 
Tan miawit ka ot, balang makit mo ison 
A sarag nin ma kan, tan labas kabyayon. 
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11. Kay somin asinso, a main lan pasal 
Sa awlo tan yabi, irap anan naynay 
Saw wanan babayi, kay mangyari doman 
Sa pawpaniningkap, siko pay tambayan. 

12. Sa syadtin kalakan, anak ni Cirilo 
Saw "ranan babayi, konan intirmino 
Kay nan tandas ompos, pobrin lalaman ko 
Daoto mon irap, kiopa mambayo. 

13. Al<ranak ta halos, s11ay ma1apyangan 
Somi n anan tanda, sarag pagsagilyan 
Mano asawa ko, siko pay damayan 
Irap sa awanak, kon1an mamasiban. 

14. Say wanan inombat, odti si C1ri1o 
Somin karingoyan, manalita kongko 
Ni si1a ni ama, nang1aloy indo ko 
Kay la nasa1ian, a insogo la ko. 

15. Ba1o-balo kay na, asawa kon bongat 
Manogo kongko, padamay sa ir~p 
Say matoantawo ko, naibat sin ibat 
Kay lako insogo, pirmin pasyal bongat. 
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16. Kay na nakatnoy, nakom a kordiro 
Nan syaodtin Carlota, sa koni Cirilo 
Anya man a kalma, 1pagpasinsya ko 
Sa konlan awanak, solon manostinto. 

17. Say wanan lalaki, biig komo _ibat . 
Kaka ngamin tonggon, ngamin mamin anak 
Mat1 ka man wari, mangibat sa irap 
Nalaming mo ko ot, kay mankadaog. 

18. Sa boyat tirmino, nan lalaki kona 
Nalaglag a lo"t~ra, nan sya d tin Carlota 
Sa bay man1 t9.ngis, tan mani tpol na . 
A yay ka kalmaan ko, sabtan ondo payna. 

19. Kay balo ma ngyari, a silay polayan 
Tirmino nan indo, lo't'Ta nakasabay 
Ikamin koy salban, anggan mababa an 
Sirbi sa a-v.ranak, konla mamasi ban. 

20. Ta taganan koyna, sa Katawan a Diyos 
A daygan ko painsan, sa misoyot-soyot 
La.lo ta mapolo lalaki, a"t~ranak kon polos 
Baloon lan abig, nakom matibolos. 
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21. Kiopa mambayo, oltimon tingkapan 
Irap nin trabaho, Carlotan pinosan 
Boga tanan siyansya, silay mapasiban 
Anak nan darinto, mapo1o a bi1ang. 

22. Maparas a o1it, sin asay aw1o 
Itaw si Car1ota, nakiopa nambayo 
Sinom1ing yay doka, nakom ni Ciri1o 
A si1ay awanak, ika idistino. 

2). Idistino si1an, sa baki1 ibantak 
Wanan intirmino, sa kon1an awanak 
No asa ko tana, a mapda sa sokat 
Sa nagin opa ni, Car1otan maningkap. 

24. Maparas a o1i t, gina~ra na naod 
Inato1 sa baki1, awanak 1an potog 
Maro1mong a gawa, dinaog a ayop 
Nan syaodtin Ciri1o, somin pangingipos. 

25. Sin sain anaod, a si1ay nay nibwat 
Ayti kaon ama, say wan1an al,ranak 
Say wana nin ama, mako tamo 1ngat 
N1n mami 11 w-bi 11 11r, bawbongan baya bas • 
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26. Say wr.tnlan a '\.'rnnak, ama no l a bay mo 
Tagana n si indo, na iba t nambayo 
Ola ya bomitil, odtin bonso t u.mo 
Piga w t agon siya, huno t a.r1on mako. 

27. Sa y '..rani Cirilo, konla inombat 
Ta nda s pawporbida, kamoy a\lrana.k 
No w~ngko komoyo, t aL'lpol a na n mibwat 
No sina lita ko, somin .oakasobag. 

28. No si indo moyo, ando isipon 
Pagorong on ko ya, sa ba nda n ~pon 

Ka nya ko t aaoy na, a ndo nin magkolkol 
Samboton . y~y ora s mintras maamoy. 

29. Maparas a oli t, sin 1 t a\'J si l a y na 
Sa t agay nin bakil, kina l a pinonta 
Ma ntangis toma.od, .syadti a a li l a 
Ta pamamabitil, s a koni ama la. 

JO. ::>a poon nan ka yo, sila y sinomildle _ 
Ta pnpaimalmal, paga l lg,y pa pa son 
Sa y w~.tna nin a li, aBpa t a nart l a nom 
Ka. ka no nangyari , no k"'I.Y s omi n ka non. 
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31. Nana lita tampol, a kalinkakaan 
Wana o ali ko, sikay manatagan 
Ta maingkap ako, sobol mapangwanan 
Nin lanom pamaor, moy nan kabitilan • 

32. Sa labi nan langit, sa konlan awanak 
Nakadomog lanom, yay kaka mapa ras 
Wana o ali ko, iti nay dinawat 
Lanom ta kay somin, makan a marapat. 

33. Manda ko man 1.oJari, si lay a11T~1.nak ot 
Maronong bomilbi, sa Katawan a Diyos 
NakUcisalam9. t, sa.lban lan potog 
Sa tambay nan langit, s a y sobol nadomog. 

34. Maramsak a ama, siyay nay nagorong 
Konwari indo lay, domali nan kaon 
Syadtin si Cirilo, maligay nay nakom 
Ta nagporan nay nay, piapos nan ga'lf.ron. 

35. Ama a maaro, tan malabin daan 
Say 1N"anlan kawkaka, a binali kasan 
Ando kaliwawan, sikami orongan 
Kakaro yay ali mi, a somin pamanga n. 
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36. Ta pamama bitil, tomaod a bonso 
Ka y ot naka soso, s a ma l a bi na n indo 
Sila y ka wka ka na, tonaod ma lolo 
Ba l a ng tom~tni is ya y a li l a n mctngkf:-l. lngo 

37. Ma in a s a y m~-inok-manok, i taw mampagka nta 
s a t agay na n ka yo, a ma nsa bta n p_a l.oa 
Wa na m~ranak ko, kot m::tg p'-lS 1 nsya 
Ta ka y na m::tboyot magda ygan kaL'loy na . 

38. Aloyonon k.<-tnon, ka pa ngya rla n 
M1lagron lomato, na n na blin Ka t a wan 
Sikamoy i mbnnta k, kona n ka ba kila n 
Mcna y ka ira pa n, sa soyot inoma y. 

39. Tinominol{ bi i g , s a l ba n l a n Rvrana k 
Na intindya n h ty l a wl i non ba lika s 
Lolog ampa~kanta , ya y mqnok-manok a a nlompa r 

Nangangga tomaod, si l a y m~tmpa kr:lngap. 

40. Ta n >'Ta na ot bosi s, a ndo mag l a ngan 
Ma ngan bongan ka yo, syadtin a n-amoya n 
Tinod inta t a l a , na n ma blin Ka t a \'r:tn 
Komoyo toma od, pigaw ka mo ma byay. 



41. Maipaorong ko, koru\n matontawo 
Sin naka1ato yan, naibat nambayo 
Saway anan saway, paa-awanak ko 
Mampagsasa11ta, ayti karl nako. 

42. Sin sain a oras. naka1ato yan tampo1 
Syadti si Ciri1o, kon1an namiato1 
S11ay awanak 1a, pinastang a1o1oy 
No ayti kina 1a, ta kay ot nagorong. 

43. Say wani Ciri1o, sa kona inombat 
Anongkot tingkapon, sa1bt:-t.n 1an awanak 
Insogo ko si1an, nangon ot sin bok1as 
Kot angg ·::~. sawanin, kay si1a ot 1omwas. 

44. Say wanan babayi, kona nana1ita 
Ciri1on ni1abi, sa kongko ipakwa 
No ayti insogo, o karl namaka 
Ta sa1ban 1an a"TAranak, somin nat1a. 

45. Kaon ta si1ay nan, tombokan pariho 
No ayti kina 1an, pinanogoan mo 
Ta kakaro yay bonso, anak tan ansoso 
Ta pamamabiti1, a syansyan sigoro. 
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46. Say want Cirilo, nanalita tampol 
Sa koni Carlota, mamatotyong ka ison 
Sa kohlan a~ranakJ ando mamanomtom 
!Vlagorohg sila ~rt· ho laba.y la.n. morbng• 

47. Anya may maga\'ra • nin asay babayi 
Lalo no sowito, nan siyay laiaki 
Mantangis yan bongat, ondo pay nan pobri 
Lalo no kay na tanda no anyay nangyari. 

48. Nangangga tomaod, gawa ni Garlota 
Firmin manponasan, lowa na sa mata 
Pa-aa1Aranak ko, a lawas sa way na 
Matindi imotok nin somin kapara. 

49. Birhin a mapainaro, ipataynopan mo pa 
No panoy nolyari, pasal awanak ko 
Aloloy tomaod, tangi s yabi a1-rlo 
Olila sa a1-ranak, Carlota 'y omongo. 

50. Maipaorong ko, sa konlan a'•ranak 
Sa tagay nan bakU_, irap anan la11ras 
Lomato a yabi, pirmi silan sala k 
Sa konlan aw-ayta, tan mawmananakap. 
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51. Maitombalik koy, saytin mantotolon 
Main asay kondi, tobo sa Aragon 
Bongat naisipan, sinomlin~ sa nakom 
A mako sa bakil, mangaso sa tatalon. 

52. Nilomato sa bakil, main limay awlo 
Syadtin kondi, naolit sa libro 
Sa tagay nan bakil, tatala na mangaso 
Tongwa nitalon ya, nasa lak, nalimo. 

53. Kalalalako na, kay somin togon 
Palibhasay tomaod, siya a nitalon 
Sa toktok nan bakil, somaka lomoyson 
Somin yan pamangan, nanglalaoy paminom. 

54. s~.:t k'=twkalawakan, aloloy nan kondi 
Tambayan Katawan, bihas mon pobri 
Mipaorong komon, a pasal kon sayti 
Itaw sa kondado, tan olay kon korti. 

55. Kot sa kapingapan, nakom nan Namalsa 
Siya a ni·sagoy, sa poon nan palma 
Labong lan awanak, itaw a nakit na 
Slya a nakangap, say pamagispanta. 
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56. Ay Jesus Maria y Josep, say wanan binomtal 

Nalood a irap, saytin kakalmaan 

Lalo say awanak, biig anan lapyang 

Palibhasay nobli, siyay namin galang. 

57. Tabi pa komoyo, say wanan nanao 

Ando ikapoot, nin kabliwan moyo 

No anya kamo magsori, ayti kamo tawo 

Ngalan ot babali, ipatalos· kongko? 

58. Tampol yan inombat, a kalingkakaan 

Manitangis-tangis, a pananalaysay 

Say wana 0 sinyor, pigaw matandaan 

Taga Grigo kamin, lota inibatan. 

59. Ay magimpisay nay, kalma lari lomato 

Ta siyay Katawan, a namitaridoro 

Silay awanak, a hoston mapolo 
Domani nay s~ri rt 1 n, bilang 1 mpangako. 

60. Say wana ot kaka, kot siyam a bolan 

Mitatalakaka sa bakil, manpiwan 

Mankapatag kamin, biig anan lapyang 

Kay somin anan dolos, bongan kayoy kabyay. 
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61~ Imbati kami iti, tinod indistino 
Nin siyay am9. mi, a doka a tawo 
Kay nagkasalanan, nin pari-pariho 
Pinolayan k8.min, maketkaingaro. 

62. Kaya nakikano, a Kondin maronong 
Oya awanak ko, a daoto kon balon 
Kowon moyo odti, tampol nin gawangon 
Pigaw sitamoy, makapangan yapon. 

6). Siladtin awanak, tampol lan ginawang 
A balon nan kondi, bayo la insapang 
Balang sin maloto, silay nay nangan. 
Pasalamat lay kety somin anggawan. 

64. Sa ingangaro nin, marangal a kondi 
Sa konla tomaod, a"t<ranak polobi 
Wanan nanalita, kay doman mangyari 
Kika kamo kongkon, magorong sa korti. 

65. Mangkalo mangano, konlan awanak 
Tinoboan aro, nilabi ta sokat 
Palibhasay kondi, somin tandas anak 
Indalos na silan, norong anan syodad. 
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66. Say wanlan awanak, kona intirmino 
0 bila ng min ama, likikot min libo 

Pi gaw makabayad, kika kami komo 
Sa otang nakom min, imbin ingangaro. 

67. Sin sain anaod, silay nay nibwat 
Nin nagorong ana, sa loob nan syodad 

Kay na naboyot, omnoy a wlon bongat 

Silay nakalato, a kay somin soyat. 

68. Say kaliliktan la, a kay natandaan 
Madayo ot bali, saway anan saTrray 
Siyay kondisa ba lo, tampol dinomongaw 

Siya a nakangap ta, biig l a Trrlapyang. 

69. Sa pamakaoli, lan pari-par1ho 
Pastang nan kondisa, anyadti na kwa mo 

Ambo paytin oysa, la'!!rlapyang a tawo 
A bila n g sawanin, inlato mo kongko. 

70. Say wana nin kondi, isposa kon mabli 

Ialig mo komon, m>Janak tan dili. 
Manda ko man sila, a polos lawlaki 

Labyon tan bilg, sa konta magslrbi. 
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71. Say wanan kondisa, sa kona inombat 
Sinoy pinangwanan, tan sino awanak 
Pigaw anamaot, somin akon salak 
Nin mangaro konla, bilang dilin anak • . 

72. Say wana nan kondi, sa kona tinotol 
Nangibat ako, sa bakil nitalon 
Sa silong nin kJC\yon, palmiran nikawong 
N1kak1t ko sila, tomaod. sa silong. 

73. Imbati silaorin, ama lan maramsak 
Sa pang1ntind.1 ko, koalan awanak 
Kayna binobolta, tood nan ibantak 
Nalmay a poso ko, sin silay napatag. 

74. Say ingangaro ko, kay natalaranan 
Pamakakit konla, biig lawlapyang 
Lopan mangabitil, lapay kakalmaan 
Balon koy intorol, bayo la insapang. 

75. Sino yaman wari, sa poso nin tawo 
Makatpol sa konla, kay makaingaro 
Kinandop tomaod, nin pobrin pasal ko 
Ta ialig ta silay nan, anak tan pariho. 
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76. Kay potog maamin, mata kon ibati 

Pobrin a\'.ranak, maaypa a sori. 
~inoy makakatpol, sa anodtin nolyari 

Bilang awolila, a kay maibori. 

77. Sabay nakatangis, sa pananalita 

Mapaingangaron, kondisan nikasada 

Say labi ko konla, kay maiawa 

Pobrin awanak, malapay a kalma. 

78. Ginawa tomaod, kondisan mabli 
Sa ingangaro na, sa konla nangyari 

Binibinyan nan dolos, awanak a pobri 

Sokat ipagaysing , lan silay polobi. 

' . 

79. Silay awanak, itaw anan namatotyong 

Mampiwan matinok, sa kondadon aragon 

Balo say nakom la, pirmin angk~monong 

Say indo ama lay, lawas pipanomtom. 

80. Tongwa asay yabi, nin sang kalitongan 

Siladti awanak, nipanaynop nilngan 

Konwa ri indo lay, kadongon ampangan 

Lowa sa mawmata, pirmin amponasan. 
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81. tomato a boklas, silay nakaikna 
Nipanotol taynop, silan para-para 
Anya kart 't'Tanla, kaon tamo sila 
Indo ama tam.o, no anyay pasal la. 

82. Siladtin miambali, kondisa tan ~ondi 
Sa konlan awanak, inloslos lay labi 
Ta anyay nan abig, sLl~n mipagsirbi 
Inalig na silan, matoan dill. 

83. Maipaorong k.o, konlan miasa1-ra 
Nanagop a~-ranak, kondi tan kondisa 
Kaboyotan awlo, kot nagboblay sila 
Kay na tnbangon, masakit lan para. 

84. Say abig bomalo, odtin awanak 
Konla miambali; pirmin ampangapoap 
Balo salban doktor, biig nipagatras 
Ta say masakit la, kot masyadon mabyat. 

85. Sin angkalayam la, lowa pariho 
Kay na maligsawan, nin oman sa mondo 
Impagawa tampol, libron tistaminto 
A disposisyon, lan mangolay kandado. 
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86. Impalaman konan tistaminton m.abli 
.Manawil kondado silay, pawpolobi 
Inkamin lay salban, sa konla 1nimb1 
Maplo a bilang, awanak lawlalaki. 

87. Nakalato anay, grasyan inkanta 
Siya odtaw manok-manok, nilompar sa tobon l a 
Wanan siyay bosis, silay aagpasinsya 
A mona a irap, sa soyot daygan la. 

88. A bilang sawanin, kawkondi nan biig 
Awanak inbantak, nilabi nan langit 
Abig mipagsirbi, sa konla 1mpakit 
Kondi tan kondisa, nikatin masakit. 

89, Siladtin sawsagop, biig mangalolo 
Sa awirap lay nan, nangapibobogno 
Manda ko man wari, kawkondi nan pago 
Sino man sawayan, lan malabin indo. 

90. Bangkay miambali, kay la malakwanan 
Ampisisima na silan, ampagbantay 
Awanak a labas, tan say kakalmaan 
Kot dinama-dama, ama lan kaptogan. 
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91. Say wana sa libro, lolo nin babali 
Sa pangamati lan miambalin kondi 
Bangkay lay inlolan, sa porlon bilyanti 
Tan inaloyon ot, togtog ponibri. 

92. Sin lomato it aw, konan kamposanto 
Sa lalo nin pantyon, indoro pariho 
Mangalolo b11g, salban konsihiro 
La loy nay awanak, a 1 ta1.1r kadongo. 

93. Nayari nanabon, silay nay nagorong 
Tawtawon malabong, sa konla inmaloyon 
Tan anggan palasyo, kot st-lay inatol 
Nin salban lan potog, nakika nanabon. 

94. Sil ~tdtin awanak, matinok silay na 
Itaw sa kondadon, lota tawil la 
Kot kay syimpri mayom, odtin para-para 
Sa pamamanomtom, sa ama indo la. 

95. Say wana nin kaka, a binalikasan 
Main labas syadtin, ali kon marangal 
Pigaw na kom tamo, anay ma1nsowan 
Ama indo tampol, silay nan tombokan. 
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96. Olit lan awanak, yapo ibati ko 
Ta mako konlan, Carlota Cirilo 
Pobrin miambali, mairap masyado 
Say naisipan lay tomala kilimos. 

97. Sa kakakaraw lan, tomala kilimos 
Sa riynon Aragon, sila niabot 
Sa binali-bali, pastang la tomaod 
Konlan awanak la, no main nak~domog? 

98. Milagro nan langit, konlan miasawa 
Nipontan kastilyo, balin awanak la 
Main ot distansya, sinomaway ana 
Sikami a limosan, pobrin miasawa. 

99. Sin pamakalngo lan, bosis a sinomaway 
Sila odtin awanak, tampol dinomongaw 
0 malabin indo, kay mangyari doman 
Totolon pa tanay babalin ibatan. 

lOO.Kaya ot nakabat, tampol nanalabong 
A sawsabaw soso n"-l.n, tama sa bawboboy 
La.n silay awanak, maanlon panaon 
Nasiyay sa labi, nan indo lan poon. 
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Kalngan nanalita, lowa a mantolo 
Mahtangis tomaod, tay malabin indo 
Wana awanak kon, nangibat sa poso 
Kayko 1sipon, milagroy lomato. 

102. Pinapaptoan nan, inn lok-alokan 
A awanak nan, kalma nadomogan 
L111kot nan indo, kay maangawan 
Siyay ama la balo, ispantan nan siban • 

103. Ginawa la tomaod, lan silay awgnak 
Indo lay _niyakos, inakop maparas 

Lilikot lay labis, pantayan mairap 
Lowa sa mawmatay, bilang mangabagat. 

104. Syadtin ama, kaya noli tampol 
Itaw ya sa ayran, pirmin angkamonong 
Ta say gawgawa nay, mansomlirtg sa nakom 
A pamibantak na, sa botlay tatalon. 

105. Siladtin awanak, kay la kinomitan 
Syimpri mabli, konlay kinaotangan 
Sinakbat la yay nan, inoli sa tagay 
Kot ninganga yay lota, ama lay insamal. 
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106 . Kanya sawsinyoris, sinoman kontamo 
Ando ipagoliran gawa ni Cirilo 
Sa kon1an -awanak, kay pinmasisingaro 
Kanya ka1o1wa nay, nika sa Impyirno. 

1 -

107. Anta mamabayi _Ciri1o'y naod 
Ankaagrabyadoy, asawa han maptog 
Awanak 1an di1i, andadamsakon ot 
Imbantak sa baki1 ', dinaog a ayop. 

108. Ama katam1aran, sa· 1ayaw napa1niaw 
Nagpami 1ya ot anta popo1ayan 
Sa koni Ciri1o'y sa siban karokaan 
Kay tana na1 i mo, sa mab1in Katawan. 

109 . · Itgon koy na iti, syadti nay o1timo ~ 

-~ina1anan b iyay, Car1ota-Ciri1o 
.Makabin masibary, wawali kontamo 
Doka rnagpami1ya, nika sa Impyirno. 
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SI ~EDERICO TAN SI CAROLINA 

1. Pasantabi ako, sa komoyon salban 
Sinyoris a tipon, i tin .kamisanan 
Longon pan domali, odtin balikasan 
Ta manotol akon, maantod a biyay. 

2. Balo ta syaodti, inariglan bayo 
Yay daan original, ta main lawlingo 
Kinomposon oman, a biyay minobyo 
A nangyari naod, sa Espanyan Riyno. 

3. Sin onan panaon, wana sa istorya 
Main akon nakit, sa libron rtabasa 
Lalaki FEDERICO, babayi CAROLINA 
Idad pitoy taon, napiamigoy na. 

4. Syaodtin lalaki, mairap a tawo 
'Si Carolina balo, anak milyonaryo 
Sa pamilabi lan, naboyot a a~rlo 

Siyay babA.yi 11rana, ngali-ngalin mangano. 

5. Say wani Carolina, bongat naistpan 
Inayat si Federico, lomoob magaral 
Wanan intobalo, a binalikasan 
Labas ka pa Caroling ta anak mayaman. 
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6. Say wani Caroling, balo intirmino 
Dapat komompormi I{a, sa kongko Federico 
Sikoy makaolay, lapis tan papil mo 
Say kayamanan mi, ikamin ko komo. 

7. Syaodti si Pedring, kot na~yat yay na 
Lomoob mag-aral, lowa li Carolina 
Mangibat sa "iskol", oras mangan sila 
Mansoboan ni Caroling, mablin amigo na. 

8. Sila odtin lowa, idad _ot awanak 
Misolibay balo sa konan syaodtaw a logar 
lDmato sa bali, sa "i.skol 11 nangibat 
Bilang mitalakakaabig pamiikap. 

9. Sa oras ritiran naibat iskwilawan 
Sabay lomalako namaot sa dalan 
Gaw-on ni Caroling, Pedring mampayongan 
Tan kabotbotan ot, ~ilay miantabay. 

10. Palibhasay kalma, Diyos main nakom 
Konlan silay lowa, s~ soyot a panaon 
Say abig ayos lan lowa, nin biliw-biliwon 
Para sila balo, somin ot imagom. -
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11. Sa pamagara l lnn, lowa pariho 
Kaa biga n ka lma, na ka yari korso 
Nin "high school~' bongat, sin sain a awlo 
Sa tamba y n a n Dios, konla n miamigo. 

12. Syaodti si Caroling, kot tinomgon yay na 
Naya ri a v'high school 91

, siya y dala gi ta 
Sa koni Federico, s a y sinalita na 
Pedring ma molyari, ma ngwa ka n ka rira. 

13. Say wani Pedring nin, binalika san 
Labas ka Caroling, t a anak mayaman 
Ambo bilang kongko, sobray kairapan 
Taga bowat bongat, ma l a pay a biyay. 

14. Say 't'rani Caroling , balo intirmino 
Totolon koy potog, piga1-r no t a nda mo 
Sikay impangako, katimba ng ka lma ko 
Kapakan l a l a ma n, sa soyot a awlo. 

15. Syaodti si Federico, na koy na na ga ral 
Sa laloman ba bali, manglipay ot taaw 
Ta si Ca roling man, siya konay maka olay 
Mami konan ga stos, s a topo binolan. 
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161 tolog a~pagarai• a~pangwah kar1ra 
Odti si Federico, sa asay potinsya 
Kay somin nin togon, a pamawit kwarta 
Pirmi silay naod, nisolat a lowa. 

17. Sa pamaginakit, main kaboyotan 
Odti si Pedring, a nako nagaral 
Nakayari yay na, asay kakalmaan 
Nakwa ~qy k~riran paw~gka-Hiniral. 

18. Syaodtin si Caroling, sa kagandawan na 
Main pinmaramag, abogado kona · 
Wanan nasalita, Fernando soyot ana 
Kolang a kalma mo, ta main niona. 

19. Main akon nobyo, inkomit sa poso 
Impaaralan ko, itaw sa madayo 
Kanya no mangyari, ando ka lomolo 
Sikay maningkap, a lalomay nan inaro. 

20. Say wani Fernando, nin binalikasan 
Say kagandawan mo, Caroling kot sayang 
Sa koni Federico, sikay nilomabay 
Taga bowat bongat, mairap a biyay. 
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21. Wanan intobalo, syaodtin si Caroling 
Sa koni Fernando, mapilit sin sain 
Toyaon mo ya man, inaro kon Pedring 
Say nakom ko kona, mamirmi ya ngamin • 

22. Syaodti si Fernando, sa kapilitan na 
Mako makitotol, sa ama ni Carolina 
Siyay ama tomaod kot naayat na ya 
Sa anodtin awlo, magkasal kamoy na. 

23. Say 111ani Caroling, balo intirmino 
Somonol ako ama, sa balang labay mo 
Loob loway bolan, biyan mokon plaso 
Bayo ko· kikasal, sa koni Fernando. 

24. Siyay ama tomaod, kot mapilit yay na 
Sa kompromiso na, ipakasal si Carolina 
Loob loway bolan, kinomompormi ya 
Ta dawat nay naod, niCaroling kona. 

25. Ginwa ni Caroling, siyay sinolatan 
A pobrin nobyo na, Pedring a nagaral 
Magorong ka ~rana a ando magtantan 
Ta madani nay awlo, sikoy nay magkasal. 

31 



26 o l\1.t:lgka s a l akoy na p s a anod tin awlo 
Pedring k on ina ro, t a mpol s a mboton mo 
Impilit ni ama , s a ambo kon gosto 
Ba na lwmo Pedring , a pipapa nomtom k:o o 

27o Na ba s a ni Pe d.r ing, sola t ni Carolina 
Na l agl a g t a so ~w.t, lmm n a s a ma ta 
Say wana tomaod, ma kaondo pa y na 
A kapapasa l kon, l a bin na olila . 

28. Ni1:: ;rra t a n "ln t a mpol, odti si Federico 
Mantr~gis t omaod, lolo n a y ma syado 
Sa ya n g a na Ca roling, saytin ina kit ko 
PamangHan knrira n, pa mabli ko k:omo. 

29. Lolog ni Fed r ico, s a barkon ma nlola n 
Kolang a na y pa ngalok, nanglaloy pamangan 
Ta no si Ca roling a nay, ma panomtoman 
Sa y l m-;a s a ma ta, pirmin mamponasa no 

30. Sa y vra ni Federico, sa l a bi ingk:a yat 
La ma n g s a y pa sal ko, anodti n a n bongat 
Laba s pa sa t aaw, ba rkoy ma bagbag 
Pi gaw mati koy na n, ka y ma ka ina pat. 
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31. Paganat man wari, sa komo padandan 
No sikoy magirap, sa lotong nan taa~r 
Kay mo masikaso, katompang kon biyay 
Ayti ka Caroling, a mampasimalaan. 

32. Lomato si P3dring, sa istasyon nin barko 
Tongwa mangkalngo na, a togtog mosiko 
Nayari ana kinasa l odtin si Fernando 
Sa koni Caroling, anak milyonaryo. 

33. Bana ta si Pedring, main kaboyotan 
Sa ama tan indo, siya ay nasyay 
Lorna to tomaod, bindi syon gina-vrang 
Bayo tinomoklo, pinmapaimalmal. 

34. Wanan nanalita, nanay ni Federico 
Kay doman kibansal, Pedring anak ko 
Magkasal si Caroling, mablin amiga mo 
Sa koni Fernandon, asay abogado. 

35. Syaodti Federico, nagsagili yay na 
Insolot nan tampol, a onipormi na 
Sobli tan ribolbir, nonaoy sa bali la 
Balang makasakbat, magsalodo kona. 
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36. Sa ba li nan nobya, loma to si Pedring 
Hosto nin ampangan, odtin si Caroling 
Sa sintimyinto na, ka y nay ra .na pa tgon 
Sa y lowa s a m~ta, nalaglag ana sin sain. 

37. Si Ca roling tomaod, inomdong ya n tampol 
Ka plosan ampangan, kay nay na na itpol 
Wanan nana lita, Pedring nikawong 
Anya kot a biya y, komosta pa yapon. 

38. Say wa ni Fedrico, a nya kot a biyay? 
Nangangga Caroling, a kawkaloloan 
La.bas ka pa ingat, sika y na y n a gkasa l 
Sa koni Ferna ndo, a bogado, ma yaman. 

39. Sa y wani Caroling, kona intirmino 
Potog pa go Pedring, a nagka sal ako 
Sa koni Ferna ndo, a s a y abogado 
Kay na syimpri makwa, ingka baba yi ko. 

40. Siya odti si Federico, pinma t awo yay na 
Sa koni Ca roling, daan kanobya na 
Loma to toma od, itaw s a bali la 
Dinoma~mt bindisyon, s a ama indo na. 
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41. Sin tinomogtog anay, alas dosin yabi 
Nako ya si Pedring, sa balin babayi 
Say wani Caroling, gawon moy na iti 
Ganapon mo Pedring, igot pamilabi • 

42. Say wani Fedrico, nin binalikasan 
Sayang ana caroJing, a pinagaralan 
Ta kowon ko wari, komoy asay bagay 
Mamantsawan anay, pamagka-hiniral. 

43. Kay ka tana ngamin, nakapagriklamo 
Sa koni ama mo, no ambo mon gosto 
Kay moy na inisip, sikoy onan nobyo mo 
Sa laloman babali, kay pinmatotokso. 

44. Kay ko ambabagon a labay na n l a ngit 
Ta nalapnit kongkoy, kalma kon maabig 
Pamagpora bilang, saytin katatangis 
Ipamaor lolo, irap koy maalis. 

45. Sigoroy na komon, intakol kon kalma 
Wangko s a y panaon, kay na mabalinta 
Kot kay kapingapan, inolilan bigla 
Pobri si Pedring mon, mapapasimala. 
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46. Si Caroling sin sain, kay nakabalikas 
Sa awimotok na, ni Pedring impatnag 
Say lowa sa mata, bilang mangabagat 
Mandaloy sa lopa, a mampiponas-ponas~ 

47. Kanya ID£lgpasinsya, ka y na sa kalma .o.o 
Labyon mon labas, a kaambali mo 
Adyos ana Caroling, adyos ana Fernando 
Maligsa kamo komon, sa yabi tan awlo. 

48. Lorna to si Pedring 1 tav1 sa balaybay 
Wanan nanalita, oltimoy nay biyay 
Oltimo na nangon, nakit ko si nanay 
Makapatawoy na, lota tinoboan. 

49. Bayo na ginawa, kinway ribolbir na 
Bongat m.tgpapaltos, nagpakamati ya 
'Hanan mani tang is, adyos Caro 1 ina 
Dispidida biyay, law=ts kan maligsa. 

50. Nati na tomaod, odti si Federico 
Namalatay mabyat, a sawsintimyinto 
Lalo ta si Pedring, a kay natotokso 
Ta si C<c~.rolinay, sintan yabi tan awlo. 
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51. Nimata si Caroling, sin boklas nakit na 
Odti si Federico, sa lota nati m 
Nonaoy tomaod, manapoapon na ya 
Wanan manitangis, Pedring mibangon ka. 

52. Ginawa ni Caroling, sinagyat nay salban 
Ta si Federico, kay ana mapolmw 
Kawkababali ko, mairap mayaman 
Mamiatol anggan, lobot panabonan~ 

53. Sin lomato silay nay kombidado 
Inalsa la si Pedring, ingawa sa karo 
Say wani Caroling, papalnaon moyo 
Bangkay nan inaro, nilabi kon solo. 

54. Sin lomato silay lowa miambali 
Tatay ni Pedring tan nanay nan mabli 
Nakit la sa karo, a anak lan dili 

Natindi ta sokat, halos silan nati • 

55. 1tolanan mani tang is, nanay ni Feder 1 co 
Sin naimasmasan, a lo"t<ran pariho 
Anya y ginawa mo, Pedring anak ko 
Masyadon mabigla; saytin pamatawo. 
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56. Pinadlawan moko, tana yapon komon 
Pedring kon inaro, ma nlabi-la byon 
Say pobrin nana y mo, kay somin omaom 
Ta binigla mo kon, binya n isipon. 

57. Wangko no sikoy na, a maligan indo 
Sin sikay a nak ko, bongat anan nakalato 
Kinalma n a garal itaw s a madayo 
Diploman hinira l, kongkoy inlala to. 

58. Kayko tana napra, kayko na gkonswilo 
Kika ka y na Pedring, lomdog yay nay awlo 
Somin pangawanan, Pedring a nak ko 
Pamaoran lolo, ta kasya-sya mo. 

59. Imbis ka ligawan, imbi moy lolo 
Komi ni ama mo, Pedring kon inaro 
Tomangis ako man, nin kay maboyto 
Somin a na Pedring, ta kay moy na malngo. 

60. Anongkari ngamin, anta sinta:n bongat 
Kot pina kika an, siya y biyay mo naglat 
Hapa odti sawanin, ta binyan mon mabyat 
Kami ni ama mon, ninisipon l a was. 
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61. Tatay ni Pedring, tan Caroling kapara 
Sabay nin nanali ta, nin sila odtin lo~ra 
Wanlan imbalikas itpol, magpasinsya 
Ta labay nan langit, malato kalma na. 

62. Say wani Caroling, nin binalikasan 

6). 

64. 

Say isip ko sayti, bilang ampibalang 
Bangkay ni Pedring, no maparilapan 
Sinta sa poso ko, mamporong yan mabyay. 

Sin sain anaod, ta palastadoy na 
A bangkay ni Pedring, sa karon mabista 
Say ~rani Caroling, kot iatol yay na 
Togtogan mosiko, piga~r no maliga. 

Syaodti si Caroling, balo ta nagkolhoy 
Kaya nakilamo sa konlan malabong 
Say naisipan na, minanihon tampol 
Norong sa bali la, ta main yan ga~ron.-

Lomato si Caroling, balo sa bali la 
Gtnomawa solat ,, indore se: bolsa 
Nin oniporm1 nan, magandan bistida 
Nangwa yan ponyal ot, sa lalo baol na. 
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66. Lomato si Caroling, konan kamposanto 
1.1/anan nana 1 ita, sa lama t komoyo 
Nakidamay-damay, sa koni Federico 
Makaolay yay Dios, bomalo komoyo. 

67. Bayo na ginawa, kin,.,.ra nay ponyal na 
Bongat nagsa.saksak, nagpakamati ya 
Wanan manitangis, si Pedring nati na 
Mati koy namaot, milngan kami lowa. 

68. Napisyon-syonan nin, tawon kalabongan 
Caroling tan Pedring, main pamitipan 
Say naisipan lan, pinasasawan 
Sa lalo nan karo, sila y pinikasal. 

69. Syaodti si Fern~ndo, sa kaloloan na 
Sa kalakan gastos, na koni Carolina 
Kaboyotan awlo, kot ingkamati na 
Lalo kay na ml.k't'ra, asay 11ga-liga. 

70. Kanya matoa kon, iti ampakalngo 
Biyay ni Fedrico, tan Carolinan pago 
Makabin wawali sa ama tan indo 
Ando nin ipilit, anak a inaro. 
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71. Obligasyon balo, nin matoan t awo 
Anak a dalagay, konsihosan tamo 
Longon na tan ka1, somin tamon kargo 
Risolta sa pinal, no siyay malingo. 

72. Komoyon soltiro, anorin kapara 
Piawongon moyo, a asay dalaga 
Ando nin piliton no masosobot ya 
Pigaw no sikamoy, mapisakbat gana. 
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KANTAN BIYAY KATATAWO 

1. Sikoy pasantabi, sa kabliwan moyo 
Sinyoris a tipon, a itin kadongo 
Silinsyon do~ali, dawat ingang~ro 
Ta ikanta ko pay, biyay katatawo. 

2. Manda ko man wari, tanda tamon salban 
Katatawo tamon, daya a ibatan 
Ambo para-para, a kawkanakoman . 
Pamilbi matoa, tagon pamig~lang. 

J. Ta sa nakom dili, nakwa koy obsirba 
Ta lako angka kit, konlan kawkapara 
Kasolokan n a kom, sa konlan matoa 
Kay somin ogotan, madayo yay grasya. 

4. Daraoto doman, a kawkairapan 
Lan sila y awindo, no silay ma nginaw 
Inawit l a t a mo, nin siyam a bolan 
Sa lalo nin tiyan, kot i ta"t"r mampiwan. 

5. No maabot anay oras, tamon lomwas 
Ankalo tamoy nan, inanaway maglat 
Ikalwan patiti, sitamoy awanak 
Ta bilang manlipay, sa lotong nan layat. 
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6. Tomaod yay indo, no isip-isipon 
Biyay a poonan, sa Dios mantotpol 
Bilang si Moises, katiboyan nakom 
Sin nangwa yan "Layi Qt, nan Dios a Poon. 

7. No main tamoy nan, lowa o toloy bolan 
Itaw anan potog, a kawkaliliktan 
Lan silay matoa, say kaalimbawaan 
Bilang asay minos, kay tanda parawan. 

8. Pangolaw-kola't'T la, kontam0n awanak 
Kot nangasasari, sa boboy manlomwas 
Maniwari-wari la, sa kontamoy labas 
Migagot nin "Hnor'1 , tagom orbanidad. 

9. Sa panganlong-kanlong, tan pangolaw-kolaw 
No mant ~"tngi s tamo, no anyay baranan 
Tingkap la tomaod, indo a dalisay 
Ikanta, iyaya, dokrok, laran-laran. 

10. Makakalok tomaod, abig pamiyaya 
Nan tomaod laran-laran kanta 
Bayo la amalon, ta iparna ana 
Pigaw sitamoy, malok nin magana. 
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11. Mako yay nay indo, sa laloman ga\Ara 
Syimpri a tins yon nay , kay angkaia\Ara 
Nin manglayam-layam, makaikna bigla 
Dapokpokon tamon, mapalna; mayatna. 

12. No komaray tamoy nan, midyo manangogang 
Itaw anan potog, a kawkairapan 
Lan silay a\Arindo, lawts angkalayang 
Ta ola misorsor, pilit masakitan .. 

1). No lomalakoy nay, anak a inaro 
Itaw ana makit, a pasinsyan indo 

Lawas aloyonon, sawsilap tan tigo 
Ta ola mabigla, sa ayran manabo. 

14. Sobol a pasinsya, la nin indo tan ama 
Kontamon awanak, somin kasasawa 
Manitpol lay salban, ira p dyadya 
Pamabli kontamon, masoloksa motya. 

15. No somiban ana, ta babayi anak 
Sa liking nan indo, sitamoy kay gomlat 
Say pangala ga la, nin bonga nin masitas 
Bilang asay oybon, a kay labay maspak. 
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16. No maabot ana a kapanaonan 
Anak a lawlalaki, sa kawkakakara~r 
Nakom lan matoa, a kay madadaygan 
Pamanomtom konlan, anak a linmakwan. 

17. No babayi anak, kot layang-layangon 
Lalo no dalaga, matoan isipon 
Ta kay anggagotan a pamagnanakom 
Olano mangolay, gosto lay sonolon. 

18. Amotod sitamo, masiban a otang 
Sa ama tan indo, d.aya a ibatan 
Tartaron lay botol, katagon ot laman 
Kay ot makabaya d sa sinoson midmang. 

19. No sitamoy awanak, bigla magmasakit 
Matoanta~ro tamoy, golo-.Q;oloy isip 
Pangalok lay kolang, anggan kay omabig 
Anak lan inaro, a kay maialis. 

20. Itgon koy na i ti, ta sya dti my angga,.,ran 
Tomaod kon naa bot, lmn pinagaralan 
No main mamanos, tan mamintas bilang 
Kaolay kamoy nan, mamno kakolangan. 
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I K A L W A N P A R T I 

P I L I P I N 0 



BUHAY NI HERYlAN 
BRI LYA NT ENG A RA L 

1. Noong unang panahon, sa Reynang Berbania 
Nabasa sa aklat, ang kuwentong maganda 
At mayroon kunwaring, dalawang mag-asawa 
Herman ang lalaki, ang babae Elon~. 

2. Silang mag-asaT,ra, mayroon dalawang anak 
Parehong lalaki, makikisig lahat 
Ermini o ang panganay, ang pangalavra ay Tobias 
Lumaki sa ginhar-ra noong araw na lumipas. 

J. Ang kalagayan ni Herman, noong araw na iyon 
Mayroon ari-ariang dalav.rampung li bo 
Piso ang ginawa, pangsiguro sa bangko 
Hindi nagsasaka, ngunit nagnenegosyo. 

4. Itong mga anak basta't pinalaki 
Walang ginagawa, at di-pinapag-aral 
Sobrang pagmamahA.l, pagdadamot sa sarili 

Ang ginagawa lang, magpasyal at kumain. 

5. Ng maabot na, ang gulang ng dalav.ra 
Itong magkap<ltid, naisip mag-asavra 
Ginawa ng ama, bumilang ng pera 
Tig-isang libo, bawat isa sa kanila. 
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6. Puhunan ninyo iyan, sa kg,nyang na bigkas 
Sa paghahanapbuhay ka yo ay magsikap 

Palakihin ninyo ang ibiniga y kong pilak 
Para kayo'y hindi, magdanas n g hirap. 

7• Itong mga bata, parehong mayabang 
Malaki ang gastos, sa ara't-r-araw 
Ang ginagawa lang, matulog at mamasyal 
At dalawang libong piso, kaagad natuna\Ar. 

8. Nang mga ito'y parehong walang pera 
Kay Herman, agad silang nagpunta 
Naubos na ama, ang ibinigay mong pera 
Bigyan ka mi uli, panustos sa aming dalawa. 

9. Itong si uerman, nagalit masya do 
Ano bang kay laka s, kung magastos kayo 
Naubos agad and dalawang libong piso 
Kumain ng darak a ng bagay sa iyo. 

10. Hindi hinaharap ang pa ghanapbuhay 
Hindi magtratra ba ho, pero ma l a kas kumain 
Tulog lang ga~m at pupunta n g magpasyal 
Pagt 1 ti ~Tala n a l a ng, l a ha t sa mag ulang 
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11. Sumagot kaagad, itong si Erminie 
Itong pangyayarl riangga1ing sa inyo 
Hindi tinurua n, kaming magtrabajo 
Kaya sa pagtustos, ay baha1a kayo. 

12. Noong ma1iit kami, basta't pina1aki 
Di pinapagtrabaho, at di pinapag-ara1 
Sobrang pagmamaha1, pagdadamot sa sari1i 
Kaya nga at ikaw, ang may kasa1anan. 

13. Huwag mong ipi1it na kamiy gumawa 
Magnegosyo man, hindi makasu1at 
Hindi naman ma~aring ang kami'y magsaka 
Pagkat di-nasubukan, ni1a sa pagkabata 

14. Huwag mong ipi1it na kamiy oagtrabaho 
At sigur:::tdo am~, :·hi:ndi kami magtrabaho 
Kung ayaw mo mang pera ay ibigay 
Mamatay kami sa gutom, ikaw ang dahi1an. 

15. Wa1ang nagawa ang ama, $a matuwid na katwiran 
Kumuha ng pera, at s11ay binigyan 
Tu1y na ang gastos, wa1ang pakundangan 
At nagtitiwa1a, sa pinagkukuhanan. 

49 



17. Kaya karapat-dapat, magu1ang na tutoo 
Akayin ang anak, sa pagtratrabaho 
Ang kuwento ni Herman, ha11mbawa sa atin 
Sa pagpapami1ya, nagkama1ing masyado. 

18. Ito na ang wakas, maha1 kong kaibigan 
Ha1imbawang kuwento 1tan1m sa kaisipan 
Sa ka1agayan ni Herman, huwag gayahin 
At naghirap si1a, sa bandang hulihan. 
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BUHAY MAGASAWA 
Girilo-Carlota 

1. Oh, Makapangyarihan, ng langit at lupa 
Na lumikha ng lahat, 0, Diyos na Ama 
Pagindapatin sana, at huwag ilayo 
Ang tulong sa akin, kung karapat-dapa.t. 

2. Mahina kong isip buksan mo 0 9 Diyos 
Sa pag-uulit kong, maiksi ang buhay 
~ila 9 y nauutal, dalang pag-aalinglangan 
Sa pagmamatayag, ng karamihan • 

). Mayroon, magasawa, dito sa kuwento 
Sa bayan ng Grego, sa aklat nabasa 
Pangalan ng babae, prbreng si Carlota 
Ang lalaki naman, Cirilo'y ngalan niya 

4. Itong mag-asawa, sa bayan ng Grego 
Na nakatira, mahirap masyado 
Hindi sila kumakain sa gabi at araw 
Kung di-nakikibagbayo ang porbreng babae 

5. Hindi tumutulong kay samang lalaki 
Sa kanyang asawang, si Carlotang pobre 
Itong si Cirilo, mayroon babae 
Na nakakalimot, sa araw at ~abit. 
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6. Itong mag-asawa, naulat sa aklat 
Mayroon Silang, sampung mga anak 
Sa hirap ng ina, sa kanila'y bumuhay 
Sa pagpapabaya, itong si Cirilo. 

7. Napakasamang ama nitong mga bata 
Kung ito'y uuwi sa babae nagmumula 
Kapag walang maluto, pagkain kaagad 
Ang pangnnay nito,y masuntok na sukat. 

8. Itong si Carlota, tuwing siya'y aalis 
Sa paghahanapbuhay, sa mga nagpapabayo 

Tawagin ang bunso, halika anak ko 
Sumuso ka muna, bago aalis ako. 

9. Matapos sumuso, itong anak na bunso 
Hahalikan muna, nang pagmamahal nito 
Sa kanyang panganay, itugubilin ito 
Na huwag pabayaan, ang kapatid na bunso. 

10. Matapos magpasoso, aalis na agad 
Lalaki nagsabi, ang pag-uwi agahan 
At magdala ka, ng anuman makita mo diyan 

Na makakain, at mabuting ikakabuhay. 
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11. Walang pagunlad, sa mayroon nilang buhay 
Sa araw at gabi, hira p na walang humpay 
Sabi ng babae, hindi ba puwedeng 
Sa pa ghahanapbuhay, ako'y tulungan 

12. Sa karamihan, anak ni Cirilo 
Sabi ng babae, kanyang pina ringgan 
Hindi tatagal, pobreng kat~wan ko 
Sa kaunti mong hirap, na makikipagbayo. 

13. Mga anak natin sila'y nahubaran 
At wala ngang halos, mapagpalitan 
Ano kaya asawako, ako 'y iyong damayan 
Hira p s a mga anak, sa kanilay bumuhay 

14. Sa kanyang pagsagot, itong si Cirilo 
Wala ka nang _ hiya, magsalita ng ganyan 
Kahit na ang aking ama, lalo higit s a ina ko 
Hindi nila nasubukan na akoy utusan. 

15. Ikaw pa kaya, ssawa ko lamang 
Mag-utos sa akin, hirap ay tulungan 
Ang aking magulang, s a mula't mula pa 
Hindi nila ako inutusa n , lagi lang sa pasyalan. 
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16. ~1 na nakaimik, siya'y nagpakababa 
Itong si Cq rlota, kay Cir11o 
Itong aking palad, pagtitiisan ko 
Sa mga bata, nagi1sang bubuhay. 

17. Sabi ng lalaki, tkaw ang may-salang lahat 
Htnd1 ka humihinto, s~ iyong panganganak 
Mamatay ka man, dahilan sa hirap 
Nadamay mo pa ako, iyong nadala sa hirap. 

18. Mabigat na pananalita, ng lalak1 sa kanya 
Luha'y nalalag, nitong si Carlota 
Sabay ang pagtangis at pagpapasiyensa 
Itong aking palad, anong aking magagawa. 

19. Hindi maaaring, silay pabayaan 
Pagbanggit ng ina, luha'y nalaglag 
Gagawin kong lahat, ang aking makakaya 
Pagpalaki sa anak, sila'y paglingkuran. 

20. Aking hihintayan, sa Foong ~aykapal 
Ang aking ginhawa, sa bandang hulihan 
Lalo't higit sampung lalaki, ang lahat kong anak 
Mabuting pagganti, sa kRnila makamtan. 
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21. Makiupa ma,scayo ~ itong ha na pbuhay 
Hirap n g tra ba ho ni Ca rlota'y pinasan 
Ng d a hil lamang, sila 'y mapalaki 
Ana k na maliiit ~ s ampu ang bilang. 

22. Sa madaling saL~ t a , noong i sang araw 
Doon si Carlota ng o akiupa nagbayo 
Napunta s a isip, nitong si Cirilo 
Na a ng mga ana k, ita pon ang m.ga ito. 

23. ~ila 0 y dina l a n ga sa bundok itapon 
Ka n yang sinabi, sa kan;'j~c" :'1 r; mga anak 
Kung na g-iisa a ko'y ma gasawa 
Sa pa ghaha napbuhay, ba yad kay ?Carlota. 

24. Sa mada ling s a lita, a y ka nyang ginawa 
Dinala s a bundok, tin£ toong ganap 
Masa mang gawain s dina ig pa ang hayop 
Itong si Cirilo, vrala ng a linlangan. 

25. Sa pangyayaring iyon nang sila ay paalis 
Saan pupunta itay~ t a nong ng mga bata 
Sabi ng ama~ t a y 0 y pupunta 
~t ha ha na p, mga bunga ng ba yaba s. 
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26. Sabi ng mga bata , itay kung maaari 
Hinta yin si inay, galing s a pagbayo 
Baka gugutomin, itong ating bunso 
At upang siya rin, sasama sa atin. 

27. babi ni Cirilo, sa k~nila 8 y isinagot 
Mga suwa il, ka yong mga bata 
Pag sinabi ko sa inyo, inyong tuparin 
Pag sina lita ko, walang makahadlang. 

28. ~ng iyong ina, hu~mg ninyong isipin 
Baba lika n ko siyn , pagdating ng hapon 
Kaya tayo na, huwag ng tututol 
Samanta l a hin ang oras, habang malilir:t. 

29. Sa madaling salita, naroon na sila 
Sa taas n g bundok, ang punta nila 
Umiya k at sukat , itong bunso nila 
Sa pagpapagutom, nitong ama nila. 

)0. Sa puno ng kahoy, sila ay smmilong 
At magpa hinga, s a hirap na tinamo 
Sabi ng kapatid, pahinging mainom 
Kuya kong maaari, kung ~ralang makain. 
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31. Nagsalita kaagad, ang kanilang panganay 
Sabi niya 0 kapatid ko 1 ikaw ay maghintay 
At maghanap ako 1 ng tubig managkukunan 
Na pamatid uhaw, at sa iyong kagutoman 

32. Sa awa ng Diyos 1 rriga ka1.-.rawang bata 
Nakakita ng tubig, ang panganay kaagad 
Sabi o·kapatid, ito na ang hin1h1ngi mo 
Tubig na lamang, dahil walang makaing-dapat. 

33-. Kahit manawari, 'sila'y mga bata pa 
Marunong kumilala sa Diyos na Ama 
Nagpapasalama t tutuong lahat sila 
Sa tulong ng l9.ngi t 1 sa tubig na naki ta .• 

34J Napakasamang ama, siya'y umuw1 na 
Kunwari pa raw, sunduin niya'y ina 
Itong ·si Cirilo, palagay na ang isip niya 
Pagkat natUplh.d~a~ ang (!lasanang a!!lblsyon• 

35. Ama'ng minamahal, dating mapagmahal 
uabi ng panganay, na kanyang nasambit 
Huwag kalimutan, na kami'y balikan 
Kawawang kapatid 1 ni walang makain. 
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~a pagkakagutom, ng kawawang bunso 
Sa mapagmahal na ina hindi pa nakasuso 
Nakakatandang kapatid, lubos na malungkot 
'.L'uwing iiyak, i tong kapatid na bunso. 

37 • . , Mayroong i sang i bon, doo' y umaa\'Ti t 
Sa itaas ng punongkahoy, pangalan ay palma 
Ang sabi mga anak, ito'y pagtiisan 
Hindi magtatagal, ginha't'ra'y kamtan. 

38. ·· Sasamahan kayo, ng kapangyarihan 
Milagro ay darating, sa Diyos na makapangyarihan 
Kayong itinaponw dmto sa kabundukan 
Mauna man ang kahirapan, sa bandang hull ay ginhawa. 

39. Nagsitahimik laha.t, itong mga bata 
Naintindiha.n nila, ang linaw na bin1gkas 
Habang umaawit, ang ibon lumipad 
Nakanganga na lang, sila ay nagulat. 

40. ang sabi pa ng tinig, huwag magalangan 
Kumain nitong bungang kahoy, na s1nisilongan 
Talagang iniha.nda 0 ng Diyos na makapangyarihan 
Pagdating ng araw, kayo'y matulungan. 
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41. Ako ay babalik, sa magulang nila 
Nang dumating siya, galing sa pagbayo 
Tawag ng tawag mga anak ko 
Na nagsasalita, saan kayo nagp_unta 

42. Hindi hagtagal,dumating kaagad 
Itong si Cirilo, sa kanila'y naghatid 
Mga anak nila~y tinanong nagsusumamao 
Kung saan nagpunta, at hindi pa umiwi. 

43. Sabi ni Cirilo, sa kaniya'y isinagot 
Bakit hinahanap, lahat ng .mga anak 
Inutusan ko sila , kanina pang umaga 
Pero hanggang ngayon, hindi. pa sila lumabas. 

44. Sabi ng babae, sa kanya'y nagsalita 
Cirilo minahal, s a akin ipakuha 
Kung saan inutusan, O' saan nagpunta 
Lahat ng ating rnga anak, ni walang natira. 

45. Puntahan na na tin, sila'y ating sunduin 
Kung saan nagpunta, s a pinagutusan mo 
Kawawa ang bunso, anak nating sumususo 
At nagugutom na, lyon ay tutuo. 
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45. .:>ab ) . .. ni Cirilo, nangaral sa bigla 
Sa kay Carlota, tumahimik ka riyan 
Sa mga bata, hm·Tag magalaala 
~uwi din stla, kung gugustuhin nila. 

47 • Anong magagawa, ng i sang ba bae 
Lalo kung kayang-kaya, nitong si lalaki 
Umiiyak ng lang, itong inang pobre 
Lalo't hindi alam kung anong nangyari. 

48. Nakatanga na lar.g, i tong si Carlota 
Laging pinopunasan ang luha sa mata 
Mga anak ko, laging binibigkas niya 
Buong loob laging sa kanya 

49. Birhing maat·-rain, ipanaginip· mo nga 
Kung paanong pangyari sa aking mga anak 
Na naghihina~pisp sa araw at gabi 
Naulila sa anak, Carlota'y mabalhr na. 

50. Maibalik ko, sa crga bata 
Sa itaas n g bundok, harap nila sukat 
Pagdating ng gabi, laging nangangamba 
Baka sa mabangis na hayop, sila ay makita. 
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51. Maitumbalik ko, itong aking kuwento 
Mayroon isang konde, tubo sa Aragon 
Naisipan na lamang, kanyang naalaala 
Pumunta sa bundok, at doon mangaso. 

52. Pagdating sa bundok, mayroon limang araw 
Ito namang konde, naulit sa aklat 
Sa itaas ng bundok, ang tuangka'y mangaso 
At bigla naligaw, nangamba't natakot. 

53. Sa kalalakad, na walang tigil 
Palibhasa nga, siya a y naligaw 
t:>a 1 taas ng bundm~ pa taas, pa ba ba 
Walang makakain, Nalng pang mainom. 

54. Sa kanyang pangamba, ang konde'y dumaing 
Tulungan mo O' ~iyos, itong pobreng anak 
Na makabalik sana, sa pinangalingan 
Doon sa bayan, na aking pinakamahal. 

55. Hindi nagtagal, s a kagustuhan ng Diyos 
Sapalmang punongkahoy, siya ay napadapad 
~a dama ng bata, noo'y nakita niya 
Siya ay nagulat, at biglang nagtaka. 
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56. ~y Jesus Maria y Joseph, ang sabi niya sukat 
Nadagdagan ang hirap, nitong aking palad 
Lalo't ang mga bata, halos mahubaran 
Palibhasa 9 y maharlika, siya 0 y nagpugay-galang. 

57. Mawalang galang po, sa kanila sinabi 
Huwag ikagalit, sa kamahalan ninyo 
Kung among lahi kayo, at taga-saan kayo 
At lr'\.Ulg anong bayan~ ay sasabihin ninyo. 

58. Kaagad sumagot, ang pinaka-panganay 
Kasabay ang luha 0 sa pagsasalaysay 
.:>abi niya 0° senyor, sa iyong kasalanan 
Taga Grego kami 0 lupang tinubuan. 

59. At nag-simula na, ang mabuting suwerte 
Dahil ang Diyos, ang siyang nagturo 
Itong mga anak 0 tamang-tamang sampu 
Lumapi t na lcapalaran: na impangako• 

60. Ang sabi ng p~nganay, mayroon siyam na buwan 
Kaming magka kapa tid, sa bundol{ nanirahan 
Iyong napag~asdan, halos kami'y mahubaran 
Wala . ng lcqmit, bungang-kahoy ang ikinabubuhay. 
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62. Hindi nakakibo, ang kondeng marunong 
Ito mga anak, ang kaunti kong baon 
Kunin ninyo ito, at iyong kainin 
At ng magbalik, ang iyong kalakasan 

6J. Itong mga bata, agad kinuha 
Ang baon ng konde, kanilang sinaing 
Ng naluto na, sila na'y kumain 
Ang pagpapasalamat, na walang hanggan 

64. ~a pagbibigay awa, ng marangal na konde 
Sa kaawaawang, mga batang pulubi 
At kanyang sinabi, hindi ba maaari 
Sumama sa akin, umuwi SR korte? 

65. ~iya~y naawa, sa pobreng mga bata 
Nagkaroon ng pag!!lamahal, minahal niya at sukat 
Palibhasa'y konde, wala ni isang anak 
Dinala niya sila, umuwi sa siyodad. 
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66. Mga bata 9 y r:ae,.:::a::n~ at kanilang binggkas 
Na bilang aming a r_-:a, kasiyahan namin sukat 
Para ma t.cs.c~wacl 0 sa inyo kami sasama 
Sa utang na loob" na iyong ipinakita. 

67. Hindi nagtagal, at sila'y umalis 
At umu't':i n a , sa loob ng siyudad 
Hindi nagtagal, sa ilang araw lang 
.:>ila ay duma ting, r..a masayang sukat. 

68. Sa kanilang kasiya han walang sukat 
Malayo pa ang bahay, siya'y sumisigaw 
Itong si k or.d.esa, agad na dumungaw 
At nagtaka siya,. dahil silaey hubad. 

69. Sa nagpanhili: ni l ang sabay-sabay 
Tanong __ ng kond e sa, ano itong nakuha mo 
Hindi pa la usa, mga hubad na tao 
Kagaya sa n gayon na dinala mo dito. 

70 • Sabi ng konde ~ asmm kong mahal 
Ituring mo sanangp anak nating tunay 
Kahit man maraming, lahat ay lalaki 
Mahalin nat in sila , s a atin magsilbi. 
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71~ Sabi ~g kondesa, sa kanya binigkas 
Saan mo kinuhat kanino sila anak 
At ng sa gayon~ wala ~kong duda 

72. 

Na ituring silang, bilang mga anak. 

Sabi ng konde, sa kanya isinaysay 
Nangaling ako, sa bundok naligaw 
Sa silong ng kahoy, Palmirang pangalan 
Nakita ko sila, kawawang sa silong . 

73. Iniwanan sila, ng amang masama 
Sa pangunawa ko, dito sa mga bata 
Hindi na binalikan, tutuong sinadya 
Naawa ang puso ko, nang makita ko sila. 

74. Sa awa ko sa kanila, hindi ko namalayan 
•sa pagkakita ko, na halos mahubaran 
Mukhang nagugutom,kaawaawang kapalaran 
Kanilang isinaing, ang baon kong bigay. 

75. Sino pa kaya, sa puso ng tao 
Makatiis sa kanila, at hindi maawa 
Inampon ko na nga, ng pobreng palad ko 
At ituring na sila, anak nating pareho. 
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76. Hindi ko maatim, na silay aking iwanan 
Pobreng mga bata, na mababang uri 
Sinong makatiis, sa ganitong kalagayan 
Na par~~3 ~ ulila, na hindi maitatwa. 

77. Kasabay ang luha, sa pagsasalita 
Maawaing, kondesang mapagmahal 
Ang pag-ibig sa kanila, ay di maiwasan 
~obreng mga bata, kaawaawang kapalaran. 

78. Ginawa nga naman, ng kondesang mahal 
Sa awa niya, sa kanila nangyari 
Binigyan ng damit, mga batang pobre 
Sukat ipagdamit, itong mga pulubi. 

79. Itong mga bata, nanirahan doon 
Tumirang tahimik, sa Kondadon Aragon 
Pero nasa isip, at nakatanga 
Sa ina at ama, laging naala-ala. 

80. -Nang isang gabi, may katahimikan 
Itong mga bata, nanaginip sabay-sabay 
Kunwari ina nila, pagkain sa harapan 
Luha sa mata, laging pinupunasan. 
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81. 

82. 

A.t ng kinabukasan, nang silay magising 
Kuwentuhan ng panaginip, sila pare-pareho 
Ano kaya kung, tignan natin sila 
Ina at ama, kung napaano na. 

Itong mag-asawa Kondesa't Konde 
Ibinuhos ang pagmamahal, sa mga bata 
At ang kagandahan, naglilingkod sila 
Itinuring nilang, tunay na magulang. 

83. Maibalik ko, sa mabuting mag-asawa 
Umampon sa bata, konde at kondesa 
Sa matagal na panahon, at nang-hina s 'ila 
Hindi na nakabangon, sa tindi ng sakit nila. 

84. Sa mabuting ganti, itong mga bata 
Laging hinahaplos, itong mag-asawa 
Labat ng doktor, ay walang magawa 
Dahil sa sakit, na masyadong mabigat. 

85. Ng naramdaman na, nila pareho 
Hindi na gagaling, sa kanilang karamdaman 
Ginawa kaagad, aklat na nagpapatunay 
Ang pamamahala ng kondado, sa kanila ibigay. 
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86. Inilagay sa loob, testarnentong mahal 
Na magm~na sa kondado, sila ng mga pulubi 
Ibinuhos lahat, sa kanila'y ibinigay 
Sarnpung mga bilang, rnga anak na lalaki. 

87. Dumating na, ang biyayang inawit 
Ng ibon lumilipad, sa tapat nila durnapo 
Sabi ng tinig, silay magtiis 
Mauna ang hirap, ang ginhawa mahuli. 

88. Na kagaya ngayon, mga konde silang lahat 
Anak na itinapon, rninahal ng langit 
Mabuting rnaglingkod, sa kanila'y ipinakita 
Konde at Kondesa, namatay sa sakit. 

89. !tong mga ampon, lahat ay rnalungkot 
Sa hirap nila, sila'y nagtitiis 
Kahit ma~~wari, sila'y mga konde 
Sino naman kaya, ang rnapagrnahal na ina nila. 

90. Bangkay ng mag-asawa, hindi maiwanan 
Isa-isa silang, nangagbabantay 
Mamabuting bata, sa kabutihang palad 
Pinagwalangbahala, ama nilang tunay. 
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91. Ang sabi sa aklat ang baya'y na lungkot 
Sa pagkamatay n1tong, mag-asawang konde 

92. 

Bangkay 1s1nakay, sa karwaheng br1lyante 
Kasabay sinundan, tugtog na pon1bre. 

Nang dumating sila doon sa sementeryo 
Sa loob ng nitso, ipinasok pareho 
Nalungkot lahat, ng mga buong kalupunan 
Lalo higit ng mga bata, naroong kaharap. 

93. Matapos na ilibing, sila'y umuwi na 
Maram1ng ~a tao, sumabay s~ kanila 
Hanggang sa palasyo , inihatid sila 
Na na tc1pagl1 bing 1 sa namatay na mag -asawa. 

94. Itong nga bata, tahimik silang lahat 
Doon sa kondado, lupang mana nila 
Isip ay balisa, na walang kapara 

95. 

Sa pagalaala, s~ magulang nila. 

Sa bi rg panganay, na kanyang binigkas 
Mabut1 pa kaya, kapatid kong mahal 
Na ang isip natin, magkaroon ng katahimikan 
Mga ~agulang natin, sundin at puntahan. 



96. Pansamantala, mga bata'y iwanan 
At mabalik tayo kina Carlota, Cirilo 
Pobreng mag-asawa, ha irap masyado 
Ang naisipan nila, gagala at maglimos. 

97. Sa kalalakad nila, gumala't nakikilimos 
Sa Reynong Aragon sila umabot 
Sa ba hay-bahay, tanong sila ng tanong 
Ng mga anak, kung sinong umaampon. 

98. Milagro ng langit, s a mga mag-asawa 
Napunta sa kastilyo, bahay ng mga anak nila 
Mayroon pang kalayuan, tumawag na sila 
Kami ay limusan, pobreng mag-asawa. 

99. Nang marinig nila, tinig na tumal'-rag 
Itong mga bata, agad dumangaw 

100. 

0, mapagmahal na ina, di ba maaaring 
Sabihin sa amin, bayang pinangalingan. 

Hindi pa ;-:-.akasagot, ang suso 'y tumulo 
Ang sabaw n g soso, tama sa mga bibig 
Nltong mga bata, sa mahabang panahon 
Nahiwalay sa pag-aarUga, ng ina nilang tunay. 
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101. 

102. 

10). 

104. 

105. 

• 

Kasaba y ng salita, a ng luha y tumulo 
Umiya k ng lang at suka t, ng mapagmahal ng ina 
Sabi mga anak ko, nanga ling sa . puso 
Hindi ko maisip, hinala'y dumating. 

Isa-isang, sila'y hinalikan 
Ang kanyang mga anak, palad nanasumpungin 
Artg tuwa ng ina, hindi mapantayan 
Ngunit ang inay, namangha na lamang. 

Ang ginawa n~a nanan, itong mga anak 
Ina nila'y niyakap, kaagad binuhat 
Labis na n a siya han, ng walang kapa ntay 
Luha sa mga mata, parang ulang puma patak. 

Itong ama nila, di-pumanhik 
Doon sa hagdanan, na n a katutulala 
Dahil sa gawa niya , sumusuot sa kaisipan 
Sa pagtn. pon- -niya ,- ~nak sa kaguba tan. 

!tong mga anak, di nagtanim-isip 
Siyempre mahal, sa kanila pinagkautangan 
Sinalubong siyang iakyat sa itaas 
Ngunit bumaka antg lupa, nalibing ang ama • 
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106. 

107. 

108. 

109. 

Kaya mga kaibigan, sino man sa atin 

Huwag gagayahin, gawa ni Ciri1o 
Sa kanyang mga anak, na hindi naawa 
Kaya maitim ang baga at ka1u1uwa. 

At nambababae, itong si Ciri1o 
Naagrqbyado, asawang tapat 
~inawang masama, sari1ing mga anak 
Higit pa sa ha;)llop, itinapon sa gubat. 

Tamad naama, lumaki sa layaw 
Nagawa ba kayang iiwanan 
Na kay Cirilo masyadong kasamahan 
Hindi na natakot, sa Diyos ·na mahal. 

Hinihinto na ako, ito na ang huli 
~inaanan buhay, Carlota-Cirilo 
Na nagbigay-ara1, sa ating sarili 
Pupunta sa impiyerno asawang di mabuti. 
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FEDERICO AT CAROLINA 

1. Sa inyo pong lahat ako'y nagpupugay 
Mabunying naritong mga kamahalan 
Ang ilalahad ko'y sandaling pak1nggan 
Aking uulitin, maikling salysay. 

2. N~unit ito ngayo'y inayos, binago 
Na galing sa lumang sipi na magulo 
Upang pagtugmain buhay ng magnobio 
Na noo'y nangyari sa Espania ng Reyno. 

3. Nang unang panahon ayon sa istorya 
Isang luma~~ aklat ay aking nabqasa 
Lalaki'y Federico, babae'y Carolina 
Sapol pagkabata'y magkaibigan na. 

4. .· I tong Feder1 co i y !'laral1 tang tao 
S1 Carolina nama'y anak milyonario 
Sa pagtit1nginan ang dalagang ito 
_fly nagdalang habag sa·kay Federico. 

5. Itong s1 Caroling kay Pedring 1nalok 
Na kapwa magaral sa iskol papasok 
Mabuti ka aniya, kay Pedring aa sagot 
Anak kang mayaman na mayroong itustus. 
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6. Gilt nl Caroling dlto sa binata 
Ang alok ko sa lyo'y di naman masaQa 
Ano ang dahlla'y wala kang tiwala 
Lapis at papel mo, ako ang bahala. 

7. Ang binatang ito'y pumayag na siya 
Na s a paarala'y papasok na sila 
Kahlt sa pagkain laging magkasama 
Kaibigang Pedring, sinusubuan pa.-

8. Ang dalawang ito bata pa ang idad 

Magkapit-bahay na't halos magkatapat 

Pagdating sa bahay sa iskol ay buhat 

Parang mag ka p.~ tid kung s i la 8 y magus a p. 

9. Sa oras paglabas gallng paaralan 
Saba y sa paglakad pauwi ng bahay 
Ito ngang st Pedring ay pinapayongan 
At kadalasan pa'y laging Qagkaakbay. 

10. Kung kapalaran man na ga ling sa Diyos 
Na sa bandang huli sila ay mabuklod 

Ngunit ang sa ngayo 8 y wala pa sa loob 

At wala pang malay sa gawang pag-lrog. 
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11. Natapos ng 'high school' ang dala't'rang ito 
Kahit kung tawagin ay mababang korso 
Ngunit mahalaga bagama't ganito 

12. 

Sa tulong ng Jangit kanilang tinamo • 

Kaya si Caroling huminto na siya 
Na ngayo 'y ganap nang isang dalagita 
Ngunit ikaw Pedring ang Nika sa kanya 
Ay tutuloy pa rin kukuhang karera. 

13. Sagot ni Federico ganitong tinoran 
Mabuti ka Caroling anak kang mayaman 
Hindi katulad kong dala'y kahirapan 
Sa aba kong palad taga bukid lamang. 

14. Si Caroling naman ganito ang sagot 
Sabihin · k:> Pedring nang iyong matarok 
Sa puso ko'y walang iba ng makapasok 
Kundi ikaw lamang ang mutya kong irog. 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Haban:2; nag-aara1 sa pangangarera 
Itong Federico ay na katalaga 
Wa1a namang tigi 1 pada1a sa kanya 
Laging nagpa1itang 1iham ang da1awa. 

Bunga ng tiyaga ng maraming araw 
Sa wakas nata pos at ka n yang nakamta n 
At da1a narahil isang kapalaran 
Na siya a y na g ing ganap n g Heneral. 

J,J 

Dito ka y Caroling sa angkin na ganda 

Isang abogadon'g na lumigaw sa kanya 
Fernando ang sagot n aman ng dalaga 
Kulang ang palad mo 8 t mayroong nauna. 

Ako ay may nobyong nakinta1 sa puso 
Pinaaaralan doon sa malayo 
Kaya 0 t ang mabuti akin naring samo 
Hahanap ka ng ng iba mong ka suyo. 

Sagot ni Fernando gani to ang saysay 
Ang kagandahan mo Caroling ay sayang 

Bakit si Federico 8 y natutong minahal 
Isang taga bukid na mahirap lamang. 
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't 

21. 

22. 

Sagot ni Caroling dito kay Fernando 
Ang gawang paghamak ng isang tulad mo 
Pag-ibig sa kanya'y di na magbabago 
Pagka 't si Pedring lang ang taning mahal ko • 

Palibhasa'y hari sa puso'y pag-ibig 
Itong si Fernando ~Y nagpupumilit 
Sa ~rna ni Caroling siya ay lumapit 
At nagkasunduan ang dalawang panig. 

23. Hiling ng dalaga, mahal na ama ko 

24. 

Ako ay susunod sa kagustuhan mo 
Dalawang buwan muna ang hingin sa iyo 
Bago magpakasal dito kay Fernando. 

Ang ama'y mapilit na mapakasal na 
Itong kanyang anak na· si Carolina 
Sa da.lawang bm~~Tan pumayag na siya 
Palibhasa'y hiling ng anak sa ka nya. 

Itong si Cnroling, agad sinulatan 
Nobyo niyang si Pedring ang sintang hinirang 
Umuwi ka aniya't huwag nang magpaliban 
At nalalapit nang ako ay makasal. 
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26. Sa ganitong araw ikakasal ako 
Nang iyong abutan sana'y dal11n mo 
Mapilit si ama sa hindi ko gusto 
Ngunit paano ka, Pedring na mahal ko. 

27. Nabasa ni Pedring sulat ng dalaga 
Noon d1°y nalaglag ang luha sa mata 
Kung kapalaran ko 0 y masadlak sa dusa 
Pilit kong tanggapin pusong naulila. 

28. Gumayak na a gad itong Federico 
Na tigib ng lumbay habang nasa barko 
Sayang lang Caroling ang malasakit ko 
Nagtiis pasakit nang dahil sa iyo. 

29. Habang nasa barko binatang si Pedring 
Kulang na sa tulog, di rin makakain 
Lalo kung sumaglit sintang s1 Caroling 
Ang luha sa mata 0 y di niya mapigil. 

)0. Nawika ni Pedring , 0 aba kong puso 
Kung yaoan din lamang palad ko'y mabigo 
Mabuti pang a ko'y tuluyang maglaho 
Kaysa kamtin ko ang sawi sa pagsuyo • 
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31. Tawagin man kita'y di mo rin marinig 
Upang saklolohan, laot ng pasakit 
Nasaan Caroling ang iyong pag-ibig 
Akala ko noo'y magpahanggang l a ngit. 

32. Paglunsa d ni Pedring sa daongang barko 
Ang na uliniga 'y tugtog ng musilto 
Hudya t na tapos na kasal si Fernando 
Sa kay Carolina ng anak milyonario. 

33. Dahil sa si Pedring malaong nawa lay 
Sa ama at ina na kanyang magulang 
Kaya 1 t iginawad pagdating ng bahay 
Bago siya naupo~ inabot ang kamay. 

34ft Ang s a bi ng ina nitong Fede~ico 
May kasa l a n ngayon di ka ba dadalo 
Ka s a l ni Caroling na ka ibigan mo 
Dito ka.y Fernando ng isa ng abogado. 

35. 0i Federico noo'y nanaog ng bahay 
S.a maga r a ng d~u!li t suot ng Henera l 
Bawat masalubong na t a o sa daa n 
Bumati sa kanya bilang pagpupugay. 
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36. Sa bahay kasalan pagdating ni Pedring 
Si Caroling nama'y hustong kumakain 
At nagkasalubong malungko na tingin 
May luha _sa matane; di ·niya napigil • 

. 
37. Kahit kumakain tumindag kaagad 

!tong si Caroling at saka nangusap 
O' Pedring aniya, kumusta ang lakad 
Ano ang buhay mo sa 1 bayong daga t. 

38. Sagot · ni Federico ano na aniya 
Laging kalung kutan aking dala-dala 
Mabuti ka pa nga't 1k1nasal ka na 
Sa isang mayaman at abogado pa. 

39. Totoo nga Pedring ikinasal ako 
Sabi ni Caroling dito kay Fernando 
Di niya makamtan ang pagkatao ko 
Ang pinaglaanan ko'y t anging sa iyo • 

40. Si Federico naman ngayo'y nagpaalam 
Dito kay Caroling na dating katipan 
Humayo ·na siya't pagdating ng bahay 
Huminging bindisiyon sa mga magulang. 
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41. Hating gabi noong manaog si Pedring 
Ang tungo'y doon sa bahay ni Caroling 
Wika ng babae, mahal ko'y ikaw rin 
Gawin no na ngayo n ang nais sa akin. 

42. 

43. 

44. 

Sabi ni Federico ayaw kong masayang 
Kung sa isang iglap ikaw ay dungisan 
Pagkababae_mo't aking pagka-Heneral 
Mga puny~gi ko'y mawalan ng saysay • 

.... 
Di ka nangatuwiran bakit naman kasi 
Yamang di mo gusto sana ay tumanggi 
Di mo na nilingap ang kasuyo ng dati 
Na di nahumaling sa ibang babae. 

Di ako salungat sa gusto ng langit 
Sadyang wa palad ko'y di kita m~kamit 
Papawiin na lang sa isang pagtangis 
Nang upang mapararn lahat kong hinagpis. 

Ako ay umasa sa maling akala 
Di man lang sumagi sa isip ang daya 
Panaho'y nagbago, inulilang bigla 
Abang Federico pagasa'y nawala. 
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46. Si Caroling noo'y di nakapangusap 
Dahilan kay Pedring na isinasaad 
Ang luha sa mata 1y malayang pumatak 
Na animo 0 y ulan na kusang malaglag. 

47. Kaya 0 t magtiis ka ani Federico 
Mahalin Caroling itong si Fernando 
Lalaktng mapalad tunay mong esposo 
Paalam Caroling, paalam na ako. 

48. Pagdating sa iupa sa harap ng hagdan 
Sabi niya 0 y wala ring halaga ang buhay 
Butihin kong ina'y di na masilayan . 
Ako'y paalam na lupang tinoboan. 

49. Bago niya nogot, baril ay kinuha 
Nabigkas sa labi, adios Carolina 
Mamata y man ako kung maligaya ka 
Ligaya ko na rin, paalam na sinta. 

50. Namatay at sukat itong Federico 
Nawalan ng buhay, pumanaw sa mundo 
Sa ibang kandungan ay hindi natukso 

Dahil kay Caroling na sintang toboo. 
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51. Nang kinabukasan ay agad nakita 
Itong s1 Pedring ay. wala ng hininga 
Sa laki ng habag hinaplos-haplos 
Sabi ni Caroling. Pedring magbangon ka. 

Wika ni Carling, ~a kababayan 
Yaman din si Pedring ngayon ay pumanaw 
Sa inyo pong lahat ang hiling ko lamang 
Atin siyang ihatid sa huling hantungan. 

5) • Nagsidating na ang maraming tao 
Binuhat si Pedring. inilagay sa karo 
Sabi ni Caroling dahan-dahan kayo 
At baka masktan Pedring na mahal ko. 

54. Noon di'y dumating ang kanyang magulang 
Ang ama at ina niyang managmahal 
Anak nilang sinta sa karo'y namasdan 
Sa laking himutok; halos hinimatay. 

55 • Ang ikinalulungkot ng inang dakila 
Matapos mapawi sa mata ang luha 
Pedring na bunso ko. ano ang ginawa 
Di nagtunos d111it pumanaw kang bigla. 
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56. ~ana man lang ik~'y nagbig~y hiwatig 
Pedring n<l. mahal .ltong pinaka-11 big 
Sa abang ina mo ay wala sa isip 
Na ako'y bigyan mong kaliligalig. 

57. Akala'y ako na ang inang mapalad 
Nang pagkagaling mo sa · ibayong dagat 
Dala mo'y tagumpay bungang pagsisikap 
Diplomang Herner~l sa aki'y i g inawad. 

58. Ngayon ay paano, wala ka na Pedring 
Ating ay palubog, iwan ay hilahil 
Wala nang . magdulot ng tuwa sa akin 
Pagka't ikaw laflang ang bugtong kong supling. 

59. Sa halip na tmra baki t kalungkutan 
Dulot mo sa amin Pedring kong mahal 
Tumang is man ako'y di malulunasan 
Wala na ring silbi't di mo mapakinggan. 

60. B~kit dahil lamang sa isang diwata 
Pati ang buhay mo'y pinatid mong kusa 
Naatang sa ami'y mabigat na sumpa 
Lllflbay ang sakbibi't mapait na luha. 
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61. Ang ama ni Pedring, saka ni Caroling 
Sabay na nag"t<rikang, g nni to ang turing 
Sadyang kapalaran ay ating tiisin 
Dulot ng Maykapal, may lalang sa atin. 

62. Sa ganoong bay, Carling ganito ang saad 
Ang kalooban ko ay nababagabag 
Kapag bangkay niya'y natonton sa sulyap 
Ay parang buhay pa ang mahal kong liyag. 

63. Noon nga ang lahat gayak ng talaga 
Ang bangkay sa karo'y inayos na sila 
Sabi ni Caroling ang nais ko sana 
Sasabay sa atin, tugtog ng musika. 

64. H~bang naglalakad patuloy ang libing 
Si Caroling nama'y lumihis noon din 
Nabuo sa isip ang isang malagim 
Bumalik ng bahay at may balak ga~rln. 

Agad si Caroling pagdating ng bahay 
Noon di'y sumulat ng maiksing liham 
Sa bulsa ng kanyang damit na mainam 
Mayroong nakatago na isang balaraw. 
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66. Doon sa libingan ngang siya'y dumating 
Ay nagpasalamat sa nagsipaglibing 
Diyos ang gaganti ngang dahil sa akin. 

67. Bago niya kinuha ang kangayang balaraw 
Yamang din a niya, na\\ralan ng saysay 
Mabuti pg.ng nko'y tuluyang mamatay 
Nang karring dalawa'y ilibing na sabay. 

68. Kaya't ang pa siya ng maraming tao 
Caroling at Pedring na dating magnobio 
Sila a y kinasal, batas matrimonio 
Bago pinagsama sa iisang nitso. 

69. Buhay ni Fernando ay t1g1b ng lumbay 
Sa hki ng gasta ay nanghihinayang 
Dumating ang takda nang siya'y mamatay 
Bango ni Caroling, di man lang nakamtan. 

70. Sa mga aagulang dito'y nak1k1n1g 
Pedring at Caroling aking isinulit 
Kung ayat-r ang anak huwag na ting ipili t 
Ang nangingibabaw, na batas ng pag-ibig. 

86 



71. Nguni t katungkulan ng ba~rat magulang 
Anak na dalaga'y dapat ding payuhan 
Pakinggan ma 0 t hindi ating nagampanan 
Wala n~ sa atin ang pananagutan. 

72. Sa mga binata, palaging mag-ingat 
Suriing mabuti king ano ang dapat 
Huwag ninyong pitasin kung ayaw mapitas 
Nang kap~Ta tan:uhin, ·. ang t11nay na sarap. 



1. Kaniki-usap ako, sa tnyong kamahalan 

Senores nandito sa aking harapan 

Kunting katahimikan, aking paki-usap 

Aking aawitin, buhay nattng ganap. 

2. Aking sasabihin alam ninyong lahat 

Na ang buhay natin, sa dugo nagbuhat 

Hindi ito atin l!lalitis 
Pagkilala sa magulang sabay ang paggalang. 

3. Sa aktng palagay, ating napapansin 

Maraming naktktta, samang kapwa natin 

Matigas ang ulo, sa magulang ntla 
Kaya walang nangyart, malayo ang grasya. 

4. Kakaunti baga, kanilang paghihtrap 

Ng mga magulang, sa kanilang mga anak 

Dtnadala tayo, styal!l na buwan ganap 

Sa loob ng tiyan, tayo'y nakatira. 

5. Kung darating ang oras, tayo'y lalabas 

Gumagalaw tayo, sa hiniga naghihirap 

Bigay ng tadhana, tayong mga anak 

Na parang tatawid, sa gitna ng dagat. 
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6. Kawawang magulang kung a .ting isipin 
Buhay ang puhunan, sa Diyos naghain 
Na parang si Moises, malakas ang loobin 
Nang g umawa siya ng batas, ng Diyos natin 

Kung tayo'y maryoon, dalat<ra o tatlong buwan 
Marahil ay doon na, ang kaligayahan 
Na para bagang ang ating magulang 
Gaya ng ba liw, na di-mailarawan. 

8, Sa pangaliw nila, sa ating mga anak 
A ibat-ibang salita, sa bibig lumalabas 
Nagbabakasakal1, ay mabuti balang arat<r 
Humawak ng dangal, at sa pamamahalaan. 

9. Sa Pagkakandong at pangaaliw 
Kung umiyak tayo, anuman ang dahilan 
Hahanapin niya, magulang na mahal 
Aawitin tutuong-tutuo, ang indak. 

10. Tayo;y makatulog sa mabuting pag-indak 
Na ngayon na lamang, laruan-laruan 
Bago dahan-dahan na siya ihiga na 
Upang tayo ay mahimbing na matulog. 
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11. Pupimta na ang ina, sa i bang ga1-'rain 
Ngunit ang ang atinsyon ay iisipin 
Sa pakikiramdam, ay big,lang pagisip 
Tayo'y lalapitan, mula sa patulugin. 

12. Kung gagapan~ tayo at luluhod 
Tuloy ito na, ang nakukapagod, 
Ng magulang natin, ay susunod-sunod 
At baka tayo ay, biglang mahulog. 

13. Kung lumalakad na ang anak na mahal 
Doon makikita, pagmahal ng magulang 
Laging sumusunod sa tingin ~t galaw 
Baka mahulog, sa taas ng hagdan. 

14. Walang sawang paseniya, and ama at ina 
Sa anak ay, di ibina-bahala 
Lahat pinagtitiyagahan, sakit at hirap 
Pagma mahal sa atin higit pa sa mutya. 

15. Kung lumaki na ang anak na baba e 
Sa tabi ng ina, sila ay di-aalis 
Sa pangaalaga rig isang bunga 
Parang isang itlog na mabasag. 
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16. Kung maabot na ang kapanahunan 
Anak na1a1ak1, sa pan111igaw 
Isip ng magu1ang, ay hindi tatahimik 
Sa pag-aa1a1a, sa anak na uma1is. 

17. Kun~ babae ang anak, higit na iniingatan 
Higit kung da1aga, magu1ang nag-aa1a1a 
At hindi matarok ang kaisipan 
Baka mapabayaan,, sundin a ng kagustuhan. 

18. Kaya nga tayo'y ma1aki ang utang 
Sa ama at ina, dugong pinanga1ingan 
Tadtarin man ang buto, ganoon din ang 1aman 
Hindi pa makabayad sa ating sa magu1ang. 

19. Kung tayong mga anak, big1ang magkasakit 
Mga magu1ang natin, g u1ung-gu1o ang isip 
Ku1ang sa pagtu1og, hanggang hindi makatu1og 
Anak na minaha1, ay hindi maiwanan. 
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