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FOREV/ORD 

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 superstructure 
of national language and culture. 

The present book is one of many designed for this purpose. 
It recognizes the pedagogical 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 
accomplishment gives the drive and confidence he needs to learn 
the national language. His ability to read, furthermore, is the 
indispensable tool for the study this program will require. 

The Department of Education 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 



One of.the noble aims of Education is to equip every 
citizen to participate meaningfully in his society and to 
share in shaping the destiny of his country. Providing 
literacy instruction in each man's vernacular is a basic 
step in realizing this goal. To promote this purpose the 
Summer Institute of Linguistics works in agreement with and 
under the auspices of the Department of Education in the 
preparation of instructional and supplementary reading 
materials for the various Cultural Minorities of our 
country. 

The Bureau of Public Schools takes pleasure, therefore, 
in presenting this volume of literacy material which is part 
of its list of approved supplementary reading materials 
prepared for use by the Public School in the areas using the 
vernacular of these materials. 

LICERIA BRILLANTES SORIANO 
Director, Bureau of Elementary 

Education 



PREFACE 

This booklet has been prepared for use in the 
adult literacy program in the municipalities of Zambales 
where Sambali Tina is spoken. It is hoped that this will 
help speakers of Sambali Tina achieve skills of literacy 
and communication in their own dialect which will help 
them easily achieve the same skills in Filipino. 

Special thanks are due to Mr. Pascual Agagas who 
contributed most of the contents, and to Dr. and Mrs. 
Ibalo who helped with the translation into English. 

Margaret Schuster 
Priscilla Ramiscal 
Summer Institute of Linguistics 



TABLE OF CONTENTS 

No Anongkot Firmin Ampangaykay A Toan Manok ••••••••••••••• 
Ari A Mab ayani ............... o .............................. . 

No Ayti Ya Naibat a Poon Batag •••••••••••••••••••••••••••• 
Istorya Ni Kolita Tan Si Papagot •••••••••••••••••••••••••• 
No Anongkot Ambo Pari-parihoy pogal Lan Mawmanok-manok •••• 
Si Bako Tan Si Korolong Ayon Sa Salaysay Ni Ruperta Edu ••• 
Anongkot Candelaria Yay Ngalan Nin Babali ••••••••••••••··~ 
Istoryan Alindayat Tan Silay Tombaga •••••••••••••••••••••• 
Siyay Pinakasoyot A Tombaga ··············•·••••••••••••••• 
Kawkasali taan ..... o •••••• e e. _ ••• ••• o •••• o ••••••• ••••••••••• 

0 Martan Bitoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . 
Sampagui ta .••..••. i1 ••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• 

Pasima1a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 

Pawpakta Sa Ayop .•••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Pawpakta Sa I1iminto • • • • • • ~ • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • 

1 

3 
7 

10 

12 

15 
22 
24 

25 
26 

29 
30 
31 
32 
34 



NO ANONGKOT P~IIN AMPANGAYKAY A TOAN MANOK 

Sin onan panaon main nangyarin istorya li Balawoy tan 
si Manok. Si Balawoy tan si Manok ay minobyo tan nobya. 
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Bilang pamaptog nin igot pamilabi la, nami si Balawoy riin 
singsing koni Manok. Si Balawoy awlo-awlo yan anlompar ta 
ampamiliw maari nan irigalo koni Manok. 

Asay awlo lomato yay Balawoy. Nakit na a ambo nan solot 
ni Manok a singsing a inimbi na. Pinastang na balo no 
anongkot ambo nan solot. Wani Manok napirdi na yay singsing. 
Nanobsob ya si Balawoy ta kay somin kwinta payti a prinda na. 
Wana koni Manok, "Bayaran mo nin anak mo yarin a singsing 
anggan- kay mo maiorong kongko." Pamakasalita na ay nilompar 
yay na. 

Kanya sawanin, topo magkamain yan tyimpo si Balawoy ay 
ampangwa ya nin sisiw ni Manok. Solong anan solong a 
pamimiliw na nin singsing. Amotor pirmi yan ampangaykay. 
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ARI A MABAYANI 

Yadti ari a mabayani mailig sa istorya, balo ta kana 
labay a istoryan main anggawan. Kanya impabando na sa 
intiron kaarian ta no sinoy makapangistorya kona nin kay 
somin anggawan ay maipagkakalmaan nay anak nan prinsisa. 
Balo ta no magkaanggawan a istorya looy a kasagilyan. Kay 
somin ampilion. Mairap man o mayaman o anya man a 
kawkatongkolan ansagyaton lomaban sa hamon nan ari. 
Palibhasay magand~ si Prinsisa Isabel a anak nan ar~ lako 
a namitaya nin olo ta ampanowari makalmaan. Kot silay 
laloma maabot a kapikna awlo nin pangingistorya ay 
nagkaanggawan ana kanya pinotosan silan olo sa plasa. Silay 
laloma namaot angkaabot nin asay linggo tan asay bolan 
ampagkaanggawan anamaot. Kanya angkapotosan silay namaot 
nin olo. 

Asay awlo yadti si Juan Toso ay nabalitaan nay pabando 
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nan ari. Yadti si Juan palibhasay taga bowat kay na ya 
masyadon inasikaso nin gwardya. Bana ta mapilit si Juan 
inawit na yan gwardya konan ari. Wani Juan konan ari, 
"Galang a idaton ko sinyor ari. .Nako ko _iti bana sa pabando 
mo." Nabigla yay ari sa pirsonalidad ni Juan. Sinilap na 
yan paibat ayi anggan olo bayo ya nanalita. "Tanda moy 
riglaminto?" 

"Iya sinyor ari." 

"Matibolos doman a nakom mo a mapotosan kan olo?" 

"Iya sinyor ari no yarin a ka_ilangan. In taya koy nay 
salban biyay ko tan lalaman ta ola ~ari makalmaan ko yay 
primyon anibi mo a kay somin laloma no ambo yay magandan 
anak mo si Prinsisa Isabel." 

Nagtrompita yay gwardya ta imbalita sa kalabongan a 
main nin nananggap hamon nan ari a nagngalan Juan Toso. 
Kanya ta imparihado lay na a totokloan ni Juan ta ompisawan 
anay istorya. Matinok yay ari ta antaganan nay nan magompisa 
yay istorya. 
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Wani Juan, "Sin . onan panaon, sin kaplosan na ot 
ampalsawon nin Dios a salban iti sa babon sansinakhan, asa 

yadti si olandis a ambibilinan. Bana ta si olandis kot 
matiboy a olo tan tolok, kay na angkatalosan tampol a salita 
nan Dios. Salban imbalita nan Dios anipaolit ni olandis. 
Main asay bibilin koni olandis a dilikado. Wanan bibilin 

no mangayat ka mati yay makayat mo ta main kan dita. Yarin 
dita mo armas nin lalaman mo bana ta makalog ka." 

"Pano? No mangayat ka mati yay makayat mo." Wanay 
naman ni olandis, "Anya ya?" 

Sa pamitlon _pastang ni olandis : inoman nan Dios a 
bibilin kona. "No mangayat ka patyon la ka." 

"Silaodti olandis," wani Juan, "ay masyadon mangasipog 
tan mangagalang. Tan main silay namaot ari a ansonolon. 
Masyadon silan disiplinado. Kay sila anpipilngan no kay 
ampipapaonggan sila. Anya man ot no isip-isipon tamo mas 
magalang, mas masipog, mas masonol, mas disiplinado tan 
maptog silay olandis konan ari la nin sitamoy tawo. 
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Awlo-awlo ampagpasyal sila ta ampamiliw nin pamangan a maika 
la itaw sa bodiga nan ari la. Yay polta sa bodiga mama k a ting, 
kanya kailangan asa-asa. Kay sila mapilngan ta mamaka ting a 
polta, kanya asa-asa. Anodtaw anan anodtaw pirmi, kailangan 
asa-asa ta kay sila mapilngan ta mamakating a polta ..... " 
Anodtaw anan anodtaw anggan sinmawa yay ari. Wanan ari koni 
Juan: 

"Tama na Juan, sinmawa akoy na. Nanalo ka.. Pagkasalan 
mo yay na a anak kon prinsisa." 

Kanya sa taktika ni Juan maski taga bowat dinaog na 
silay kawkabalyiro. 
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NO AYTI YA NAIBAT A POON BATAG 

·sin onan panaon, matalag ot a tawtawo. Main dalaga tan 
anaka-bayo a ampiparamag. Sin yadtaw a panaon masyadon 
mahigpit a mawmatontawo. Amotor siyay labi ~in awanak 
masyadon maptog. Somin imbati sa maptog a pamimipol 
mapaptogan nan yadtin klasin istorya. 

Bana anaod ta kay sila mapitoloy ta kay la ya labay 
matontawo a anak-a-bayo, nag-imotok yay dalaga. Linmolo ya 
tan nagmasakit toloy inkamati. Bana anaod ta maptog a 
pamilabi lan lalaki tan babayi kinawili nan lalaki a tinabon 
nan babayi. 

Inawlo-awlo angkacn nnn biliwon ta kana labay toboan 
dikot a tinabon. Pirmi nan anboboan pigaw kay magkamain 
gabok. Firmin topak yay lota~ 

Asay boklas nag-ispanta yay lalaki ta main antomobo a 
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tanaman sa babo na 
Siban a kaliliktan na ta 
naisip na olano milagro. 
Balang awlo antomobo tan 
ansomiban yay tanaman~ 
Sin masiban , yay na nagkamain 
yan belong a mangalapar. Kay 
na tanda no anya yan klasin 
tanaman. Sin maabot anay 
pamomonga nagkamain yan 
bolak a kortin poso. Kanya 
ta sawanin no main batag a 
mamonga ampamoso yay na bana 
ta yay inkamati nan babayi 
kot nangibat sa maptog a 
labi kanya ta poso anamaot a 
impamolak na. 
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ARAL: 
Yadti a istorya nangibatan nin batag. No namoso yay 

nay batag toloy nay nan ikamati. Palibhasay miminghan yan 
bongat manlabi. Kaysomin tamon makit a mamilwan mamoso a 
batag sa kaptogan nin labi anggan ikamati. 
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I STORYA NI KOLITA TAN SI PAPAGOT 

Sin onan panaon longo kon istorya antotolon lan awakolaw 
tan mawmasikon ~~a a nangyari konli Papagot tan si Kolita. 

Asay awlo, wani Kolita koni Papagot, "Ipangwa mo kon bali 
ko ison sa lalo bato ta opaan kata .. " 

Wani Papagot, "Anya may iopa mo kongko?" 

Inombat si Kolita, "Angkakit mo yadti pitoy gamat ko7 
Say angkadakop kon pamangan ay sobra-sobra kongko, kanya ta 
yay laloma ibi koy na komo." Bana ta lawlalako a ngipon ni 
Papagot pinmayag ya nin gomwa nin lobot sa bato ta ipagbali 
ni Kolita. 

Sin malalo ana, wani Kolita koni Papagot, "Salion ko pan 
domoro no doman ta maari ana." Sin nakadoro yay na si Kolita, 
wana koni Papagot, "Amigo, iti ha babon lota yay kabibiyay 
loloway bagay. Main anongo-ongowon tan mangongo-ongo. Kanya 
komamat kayna ha tambol mayor." 
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Sinambot na ya ni Papagot ta kinayat. Say nakayat na 
asay gamat kanya ta sawanin sa1ban ko1ita main bakas a 
napotosan gamat. 
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NO ANONGKOT AMBO PARI-PARIHOY FOGAL LAN MAV~UNOK-MANOK 

Sin kapanaonan nin pamitoro ni pamangwa pogal o panalay 
lan silaodtin pawpakpakan ay main asay maistro. Tinipon silay 
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salban klasin main pakpak. Wanan maistro, "Pakabilyon moyon 
labas tan tandaan moyo. t' Impakit nan bongat a mostra na sa 
lota. 

"Tanda koy na," wani Bakaw. "Tanda koy na," wani Kolap. 
"Tanda koy na," wani Saraksak. 

Kanya nako silay na. Kanya makit tamo sawanin salay lan 
Tikling, Pogo, Bakaw, Kolap tan Saraksak basta insalay s a lota. 
Pa libhasay kay la _nakit- pamimostra nan bongat anodti ay tanda 
la~~a kano. Kanya sawanin somin silan tanda tan yay salay la 
kot ampitatatayak. 

Impatoloy nan maistro a mostrasyon. . . . . ,gwa nan dotak, 
"Tanda koy na," wani Owak. "Tanda koy na," wani Dolaw. 

Amotor makit yay pogal lan Owak, dawdowi, yawyangat, 
katagon yadti si Palakpak tan Bato-bato. Yay Kalapati basta 
inpolon, main bongat mahandaan a salay. Kanya kay sila 
makasalay lako. Nangangga silan bongat sa tolo. No linmampas 
manabo ana bana ta waso-wasoy pamangwa lan pogal kanya dilikado. 

13 



Impatoloy anaman nin maistro a mostrasyon. Insasa lansan 
na anggan main anan lingling. Ison lako anay ginomlat. 
"Tanda koy na" wani Layno. "Tanda koy na," wanlan laloma 
kanya inomalis silay na. Yay natla tana si Bagtis. 
Pinagpasinsyawan ni Bagtis anggan nayari. Kanya salban anan 
pinakamagandan pogal si Bagtis. Anya may kosaw b agyo kay 
masira a pogal na ta maganda tan matibay a pamakayari. 
Talagan inimatonan nan l abas a pamangwa. Ambo bilang k onlan 
hawhambog. Lako konlay angkapirdi anak bana ta ambo sigorado. 

ARAL: No main tamon dapat matandaan pagpasinsyawan tamo pigaw 
mapalasan a karonongan tamo tan pakinabang nin kabibiyay. 
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SI BAKO TAN SI KOROLONG . 

AYON SA SALAYSAY 
NI l.JPERTO EDU 

Sin onan panaon main n1n miamigo, si Bako tan si Korolong. 
Asay awlo wani Bako koni Korolong: 

"Amigo," wana "mako ta magpasyal." 

"A, iya," wana namaot ni Korolong. 
Nako sila nagpasyal. Iti sa dalan ampagpasyalan la nakakit 
sila nin asay poon batag. 

"Anya yadti?" wani Korolong koni Bako~ 

"Poon batag." wana, Kowon ta ingat?" 

"A, iya kowon ta tan pipotosan ta." wana ni Korolong • 
. Yay ginwa ni Bako, pinotos nay poon batag. Bana ta yadtin 
Bako, kot main syimpri nin katosowan, kingwa nan parti yay 
main bolong ta dati nan main bolong. Imbi na koni Korolong 
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sawanin yay poon a somin bolong. Yadti Korolong syimpri 
kontinto. Sawanin yay ginwa la norong silay na. 

Pamakalato la sa kanya-kanyan bali, inmola la sawanin 
yadti poon batag. Sa kaparasan tototolon, tinmobo yay batag, 
anggan siyay batag ni Korolong binmonga yay na. 

Sawanin asay awloy naman napikit silay miamigo; wani 
Bako: 

"0 komosta? Komosta yadtaw inmola tan batag?" wana. 

"Labas," wanay namaot ni Korolong, "yay batag ko, main 
yay nan bonga tan mangaloto anay bonga na." 

"Hapay namaot a batag mo?" wana koni Bako. 

"Mangkalanos, mangkalalay," wana, "ta kay tinmobo! 
Nalanos a batag ko." 

"Labay mo, ta potingon tay na nonin yay batag ko?" wani 
Korolong koni Bako. 

"A, iya." wani Bako. Nako silay na sa bali ni Korolong. 
Lomato sila itaw, "Antoy nay batag." wani Korolong koni Bako. 
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"A; managan ka iti, ta olion ko." Inoii ni Bako yay 
pooh batag. Lomato ya itaw sa tagay, nakit ni Bako yay 
mangaloto a bongan batag, hay gawganda! Nangan ya sawanin, 
nangan yay nan nangan. 

"Ay," wani Korolong i taw sa silong, "Amigo,'' wana, 
"Naboan mo koy namaot ta pigaw matawayan koy batag." 

"A, managan yapon," wani Bako, "mantimon-timonon ko ot." 
wana. Nangan yay nan nangan si Bako. 

"A, amigo, naboan mo koy namaot ta pigaw matawayan koy 
batag." wani Korolong naman. 

"A, iya, domali bongat ta mantimon-timonon ko ot." wani 
Bako. 

Sawanin sin inomamot anay olo ni Korolong ta ka na ya 
binyan nin batag, ginwa ni Korolong sawanin, binyan nan 
dawdowi a poon batag. Paibat sa poon anggataw sa botlay 
binyan nan dawdowi. 
batag. Nonaoy ya. 

Sawanin namin nay na ni Bako a bonga nan 
Anyaman mo sawanin? Pamonaoy ni Bako, ay 
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nanga~odowi ya nin inigwa ni Korolong. Inmamot a olo ni 
Bako. Sawanin nagolo ya. Kinamat na si Korolong. Nadakop 
na ya. Sawanin wani Bako koni Korolong: 

"Sawanin pagbayaran mo yad ti ginwa mo ko~<>n p~a]ra~owi 
ko." 

"A doka," wani Korolong, "Ingarowan mo koy na." 

"Kay maari. Mako ka iti. Yay gawon ke- komo," wani Bako 
koni Korolong, "tatartaron kata." 

"Ha! Labay-labay ko ta tartaron mo ko, lomako ako." wana. 

"A, kai." naisip ni Bako. "Ambo lawon lab as a gawon ko 
kona." 

"A, kai payti!" wana. "Yay gawon ko komo ipool kata 
iti sa apoy." 

"A, labay-labay ko," wani Korolong, "ta no ipool mo ko 
magin akon matibya, gomanda ko." 

t~A, ambo lab as," naisipan ni Bako, "yay gawon ko konan !' 
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yadti, ibantak ko ya sa lanom." - "Yay gawon kokomo" wana, 
"ibantak ka.ta sa ~lanom. "-

"Ay! Doka! Doka! wana kon{ Korolong. "Bilang moy nan 
ingangaro Amigo. Doka mo ko ibantak iti sa lanom, ta 
malilimos ako." 

"A kay maari. " wani Bako. Sinampa t na ya, imban tak na 
ya aa _ilog. Kadorpa ni Korolong sa lanom labay-labay na. 
Ni tomos-toi:nos ya ta talagan maronong yan tomangoy. I _taw ya 
sinmiban sa lanom. Nanomos siya. Nakakwa ya ot nin olang. 
Sawanin nakit nay naman ni Bako. 

"A, anyarin nakwa mo Amigo?" 

"Olang." wani Korolong, "Malasap yadti olang." wana 
mintras angkanon na. 

"Biyan mo ko pa." 

"A, kay maari." wani Korolong. "Mako ka iti, namaot 
ta makakwa ka itin awolang." 

"Pano kot a gawon ko pigaw namaot makakwa kon yarin ol~ng?" 
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"A, maparas. Mako ka iti. Angkakit mo yarin a batos?" 

"Iya." wani Bako. 

"Angkakit mo yarin a wakay?" 

"Iya." wani Bako anaman. 
"Kowon mo yarin a wakay ta itakol mo sa bato·s. Bisa 

·itakol mo sa awak mo. Magtaboy ka iti." wani Korolong. 
"Kinwa ni Bako a wakay; kinwa nay batos; intakol na sa 

awak na. Nagtaboy ya itaw sa ilog a malalo. Nalilimos si 
Bako. 
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ANONGKOT CANDELARIA YAY NGALAN NIN BABALI 

Bayo nagin babali yadtin Candelaria, yadti a logar ay 

baryo nin Masinloc, pinangalanan San Vicente. Sin taon 1872, 

napiasasawan nin tawtaga baryo tan silay namaot ampamoon sa 

monisipyo nin Masinloc a gawon yan babali ta misiyay yay nan 

monisipyo. Lako a inimbin pawpamilian ipangalan nan babali: 

(1) San Vicente, (2) Candelaria, tan laloma ot. Bana ta 

San Vicente yay ngalan nin baryo kailangan San Vicente namaot 

yay ngalan nan babali. Aprobadoy na komon odti kot lako a 

howawi. Main anamaot namibalita a kailangan Candelaria 

bilang pamamin dangal tan galang konan Gobernador Heneral a 

kastila sin yadtaw a panaon. Kanya Candelaria yay napili 

ipagngalan n~n babali bana ta main yan anak a dalaga odtin 

Gobernador a siyay ngalan kot Candelaria. Pinibotowan no 

ayti konan lowa, Candelaria o San Vicente. Lako a malabay 

Candelaria, ona, bana ta howawi sa ngalan nin salban monisipyo 

22 



sa Zambales. Ikalwa, bilang parangal anaor konan Gobernador 
kanya ta yay napahinayon ay Candelaria. 

Anggan sawanin angkabanggit ya ot a San Vicente bana 
ko~an ilog San Vicente tan babon San Vicente. 
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ISTORYAN ALINDAYAT TAN SILAY TOJ.V!BAGA 

Sin onan panaon iti konan siyaodtin dogal (Zambales), 
lawlalako a tawon ampiwan. Itaw sa dogal a ansawayan Pampanga 
sawanin kot main silan pinaramagan a magandan dalaga. Say 
salita nan dalaga konan Tombaga: 

"No maidalos moy bakil Zambales iti sa Pampanga kot labayon 
kata." Impangako ni Tombaga a masonol a labay nan dalaga. Kanya 
nanagyat yan lamo na ta inalsa lay bakil ta inika la itaw sa 
Pampanga. Siyay nangibatan nan bakil kot nagin lanom a no 
sawayan sawanin "Alindayat." Siyay ngalan nan bakil a inika 
sa Pampanga kot bakil "Arayat." Bana konlan Tombaga nagkamain 
Alindayat. 

No nitoloy doman niambali silay lowa, dalagan Pampanga tan 
Tombagan Zambales ay kay na natandaan. 
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SIYAY PINAKASOYOT A TOMBAGA 

Tombaga a saway konlan siladtaw a mawmangasiban a tawon 
niwan iti sa Zambales sin ona. Mangaksaw siladtin Tombaga. 
Say katagayan la anom-a-polo a dangan. 

Asay awlo nagkamain pool sa Pangasinan. Nako ya 
dinomandan odti a asay Tombaga. Lomato ya itaw, namotbot yan 
poon mangga ta inpapaspas na sa apoy. Nalop a pool kot 
nangasisira a namaot a bawbali. 

Sa panandali na nanabo a pangasaan nan siban a bato ison 
sa Santa Cruz. Konwari ta main yan toyot iti sa Candelaria, 
Masinloc tan Santa Cruz. Anggan sawanin ankakit ot, ta 
nikotkot a ayi na sa baton dampay. Ison sa Santa Cruz siyay 
dogal a kamainan toyot na ansawayan lan "Matoyot". 

Itaw yay na nati ta napasma ya. Ginawa lan tawtawo itaw 
intabon lay botol na ta inomon ta pigaw kanon matawil lay 
kosaw na. Yadti nay anggawan tototolon konan pinakasoyot a 
tombaga. 
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KAWI(&SALITAAN 

No matnoy a tan matinpog, kawang a lalo say laman kot lopot. 
* Kay maari pipolon a sobran tototolon. 
No masiban a ohalis, masiban a namaot a botonis. 
* Angkakit moy kapintasan laloma yay sarili mo kay mo tanda. 

-Bayo ka mangalis laloman balaybay, kalisan mo yapon a sarilin 
logar. 

* Bayo ka makiomon sa laloma, sarili mo yapon a asikasowon mo. 
Kay angkadakop a kona sa ikoy. 
* Yay sikrito mo, komo ot bongat angkatandaan. 
Pinakamaanlos man a libot, sa simbaan syimpri ogot. 

* Malawat man anay naabot-abot mo, sa sarilin bali syimpri 
magorong. 

Maningkap kan ambo bilbi, bilang mamiliw karayom sa bonton 
dayami. 
*Ando pagabalaan a kay pakinabangan. 
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No makalarkar, mababoy lanom, no matinok, malalo a libtong. 

* No malabir a tawo kay somin sa gawa, kot no matinok 
makapapasalak. 

No main irap, main inomay. 
* Bonga nan trabaho a inomay. 
Ando ka lomora tangal. 
* Siyay ambo labas a gawa anpipaorong sa sarili. 
Ambo salban amiga tan amigo kot maptog makilamo komo. 
* Makibagay kot pagaralan mo a tawtigo lan lawlamo mo. 
Mati man no kagostowan kay somin solsolon ni sinoman. 
* Kay mo sinonol a wawali, kay somin kan dapat solsolon. 
Sa babon mondo kay somin bomato. 
* Salban bagay sa mondo main anggawan. 
No solong anan solong sa soyot konsomisyon. 
* Mangimaton yapon bayo gawon. 
Kay somin ikalwan langit. 

* Yay daygan ando abosowon. 
Tawon basta mipol sa basta tototolon, kay somin sarilin nakom. 
* Tingkapon a kaptogan bayo magaksyon. 
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Masaraan moy nay bangan, boboy tawo kay masaraan. 
* Yay anihaharya mon sikrito, itotol lan laloman tawo. 
Somin koron a kay malapatan sakob. 
* Main nin katimbang a _mabayanin tawo. 
Tawon mapasinsya, ampakakit indolhinsya. 

- -

* Main inomay a mapasinsyan tawo. 
No main inmola main lapton. 
* Yay gawa a labas ay daygan sa soyot. 
Kay mamongan katol a bayabas. 
* Palilisan a doka a gawa pigaw kay la aligon nin awanak. 
Somin ma siban a -ampakapoling. 
* Doka manglolopaw kapara mon tawo. 
Siyay tawon mapili, angkapamilian. 

* Ando mo ponawon a kapara mo ta mipaorong ot bongat komo. 
Kay matartar a karni no somin papasnaana 

* 
No 

* 

Ando ka mamibara sa sarili mon gawa. 
mamalangkap ando payobilan. 
No nanglimos ka ando mo taganan a kabayaran. 
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0 martan bitoon 
Toyo sa mayanan 
Ayop-ayop lopot 
Mamontan bagatan 
Siyay sori linggas mo 
Sa mondo nilomtaw 
Bobokod mo Neneng 
Sintan kanakoman. 

0 MARTAN BITOON 
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SAMPAGUlTA 

0 mayangyang kon sampaguita 
Siyay banglos mo kay s omin kapara 
Ta sikan bongat a makapaligsa 
Nin pawposo nin parapara. 

Mantomangis lawas yay poso 
Bana komo ola pakadayo 
Bolak kan nakabihag aro 
Liwaliwan pasal a malolo. 

Sa ganda mo, poti tan linggas 
Bolak kan makapapaayat 
Sampaguita kan Pilipinas 
Awlo yabi manlabyon kan lawa~. 
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lASIMALA 

Siko biyay a mampasimala 
Bilang awlon sinomila 
Wangkoy na no kalma 
Sa samit mon iya 
Anta payti kababo-babo 
Somin sa lalo kolop mo 
Matpolan mo wari a siko 
Lomolo masyado 
Ando komon sikoy polayan 
Mati kon kay mo matandaan. 
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PA~VPAKTA SA AYOP 

No mamataaw a lopar panilan, maari a main bagyon domalan. 
No matagay a lopar kalintotoray, kay somin abagat a masakbay. 
No manalomarim nin Byirnis Santo, maolol sa bolan Honyo, Holyo 

tan Agosto. 
No lompar a andalarok ta ampangabagat, kay na maboyot main 

ligat. 
No bomaon a damolag, masindog anay abagat. 
No antagool a aso, main silan natawon maligno. 
No yabi ta komotak a opah a manok, main dalagan madisgrasya. 
No masiban a mangitit sa mata nan posa, matab. No @akating 

bilang bongat ingolit, makati. 
No milamos a posa sa arap nin ayran, main lomato a bisita. 
No matakaan kan tiki siyay lahor mo makalma. 
No tomnoy a tiki sa kvrarto tan sa dorwangan, main balita o 

solat a mataganan. 
No tomnoy a tiki sa kosina o sa ayran, main bisitan mataganan. 
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No ligat ta magdoymon a baboy, main lomato a abagati 
Siyay manok no nalayon a anlomloman, mairap mapasiban a sisiw. 
No yabi ta tomnoy a kolap, masindog anay boklas. 
No matnoy silay talakba, main maksaw a abagat. 
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No boklas ta masakbay a lolom, kay somin abagat sa apon. 
No sa lalo kalobkob bolan main lolom a makarat, main maksaw a 

lopot a lomabas. 
No matibya a kalobkob nan awlo main lomato a abagat. 
No birdi a kalobkob nan awlo, labay totolon sigi ot a ligat. 
No mapoti a kalobkob nan awlo, main lopot a maksaw a lomato. 
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BAKIT LAGING KUMAKAHIG ANG INAHING MANOK 

Noong unang panahon ay may nangyaring kasaysayan 
nina Lawin at ang 1nahing manok. Si Lawin at s1 Manok 
ay magkasintahan. Bilang palatandaan ng kanilang 
pag-11b1gan, si Lawin ay nagbigay ng s1ngs1ng kay 
Manok. Araw-araw si Lawin ay abala sa kaniyang paghahanap 
ng maaari pang ibigay kay Manok. 

Isang araw ay dumating si Law1n. Napansin niya 
na hindi suot ni Manok ang singsing na ibinigay niya . 
Tinanong ni ya kung bakit hindi niya ito 1sinuot. Sinabi 
ni Manok na nawala ang singsing. Nagalit si Lawin 
sapagkat wala palang halaga ang kaniyang handog. 
S1nab1 niya kay Manok, <'Babayaran mo ng sisiw ang 
singsing na iyan hanggang hindi mo ito na1sasaul1 
sa akin . '' Pagkasabi ng ganito ay lumipad na siya. 

Kanya ngayon sa tuwing may pagkakataon, si Lawin 
ay kumukuha ng sisiw ni Manok. Samantala, patuloy 
ang paghahanap ng 1nahing manok sa naturang singeing 
kaya't lagi siyang kumakahig. 
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ANG HARING MATAPANG 

Itong haring matapang ay mahilig sa mga kuwento 
ngunit ayaw niya ang kuwentong may katapusan. Kaya 
siya n~gpabalita sa buong kaharian na ang sino mang 
makakapagkuwento sa kaniya ng walang katapusan ay inaalok 
niya ang kaniyang anak na prinsesa upang maging asawa 
nito. Ngunit sa sandaling magwakas ang kuwento, pupugutan 
naman ng ulo bilang kapalit. Walang pinipili, mahirap man 
o mayaman, maging anuman ang katungkulan ay inaanyayahan 
na tanggapin ang hamon ng hari. Palibhasa'y maganda ang 
kaniyang anak na si Prinsesa Isabel ay marami ang nagtaya 
ng ulo sa pagbabakasakali. Ngunit ang iba, matapos 
lamang ang kalahating araw ng pagkukuwento ay natatapos 
na, kaya't pinupugutan sila ng ulo sa plasa. Png 
iba ay umaabot ng isang lfnggo at ang iba naman ay 
isang buwan ngunit natatapos din kaya't sila'y pinugutan 
din ng ulo. 

Tsang araw, nabalitaan ito ni Juan Toso. Sapagkat 
si Juan ay isang taga bukid lamang, hindi siya gaanong 
pinansin ng tanod. Dahil sa siya ay mapilit, sinamahan 
ng tanod upang makipagkita sa hari. Ako po ay naparito 
dahilan sa inyong pabalita. Sabi ni Juan sa hari, 
''Pagpupugay ang sumasainyo, mahal na hari. Ako po 
ay naparito dahilan sa inyong pabalita.'' Namangha 
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ang hari s a anyo ni Juan. Pinagmasdan siyang mabut i m~la paa hanggang u l o. Pagkatapos ay s1nab1ng, ''~atid mona ba ang tuntunin?'' 
''Opo mahal na hart.'' 
I ' 

I ' 'Nakahanda ka bang mapugutan ng ulo? ' 'Opo, mahal na hari, kung iyang k1naka11angan. Itinataya ko na ang lahat sa buhay ko at ang aking buong katawan baka sakaling palarin na makamtan ang 1n1hahandog ntnyong gantimpala na walang i ba kund1 a ng 1yong magandang anak nasi Prinsesa Isabel. '' Tumunog ang trumpeta ng tanod at 1p1nahayag sa madla na mayroong tumanggap sa hamon ng hari na ang pa.ngalan a.y Juan Toso. Kaya 1nihanda na ang upuan para kay Juan upang simulan na ang pagkukuwento. Matahimik na. naghintay ·ang hari sa kaniyang pagsisimula. Sinimulan ni Juan: ''Noong unang panapon, nang kasalukuyan pang nililikha ng Panginoon ang lahat sa ibabaw ng mundong ito, itong si Langgam ay pinagbibilinan. Dahil sa matigas ang ulo nito at bingi pa ay hindi niya agad-agad nauunawaan ang ipinagbib111n ng Panginoon. Lahat ng mga iniuutos ng Panginoon ay ipinauulit pa ni Langgam. May isang b111n sa kaniya na mapanganib. Ang bilin ay ''kung mangangagat ka ay mamamatay ang bawat makagat mo sapagkat ikaw ay may kamandag. ftng kamandag na ito ang siyang pinakakalasag mo dahil ikaw ay mal11t.' ' ''Paano? Kung mangagat ka ay mamatay ang makagat mo?'' Paulit na tanong n1 Langgam, ' ' Ano iyon?'' Sa 1katlong ulit na nagtanong s1 Langgam ay p1nal1t an 
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ng Panginoon ang bilin sa kaniya, ''Kung mangagat ka ay 
papatayin ka nila.'' 

''!tong mga langgam," wika ni Juan, ''ay napakasipag 
at napakagalang. Mayroon pa silang hari na sinusunod. 
Tunay ang kanilang disiplina. Hindi sila nagsasabay 
kundi nagbibigayan. Ano pa't kung ating iisipin ay 
h1g1t silang magalang, higit na masipag, higit na 
masunurin at higit ang disiplina. Sila ay matapat sa 
kanilang hari kaysa sa atin. Araw-araw, sila ay gumagala't 
naghahanap ng pagkain upang may madala sa kanilang 
kamalig. Ang pintuan sa kanilang kamalig ay maliit 
lamang kaya't hindi maaaring magsabay-sabay. Ang pintuan 
ng kanilang kamalig ay mal11t kaya't kailangang isa-isa. 
Palaging ganyan nang ganyan. Kailangang 1sa-1sa hindi 

maaaring magsabay dahil sa napakaliit ng pinto •••• '' 
Paulit-ulit na sinabi niya ang ganito hanggang sa 

magsawa ang hari. Sa wakas ay sinabi ng haring: 
''Tama na Juan, ako'y sawa na. Ikaw ay nanalo. 

Pakasalan mona ang aking prinsesa.'' 
Kanya nga sa paraang ito ni Juan, bagama't siya 

ay hamak na magbubukid lamang ay dinaig niya ang mga 
karaniwang tao na maginoo. 
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KUNG SAAN NANGGALING ANG HALAMANG SAGING 

Noong unang panahon na kakaunti pa ang mga t ao, may 1sang dalaga at binata na nagligawan. Noong panahong 
l yon ay sadyang mahigpit ang mga magulang. Kaya't ang 
pagmamahalan ng mag-anak ay matapat. Ang lahat ng tungko l sa matapat na pag-iibigan ay makikita sa kuwentong 
ito. 

Dahilan sa hindi maaaring ipagpatuloy ang kanilang 
pag-11b1gan, sapagkat tutol ang magulang ng dalaga sa 
blnata ay naghimotok ang dalaga. Labis niyang ikinalungkot na naging sanhi ng pagkakasakit hanggang sa slya ay 
tuluyang namatay. Ganoon na lamang ang katapatan ng lalaki sa kanyang pag-ibig kaya't inalagaan nlya ang llbingan 
ng kas l ntahan. 

Dinadalaw nlya ito araw-araw upang malwasan ang 
pagtubo ng anumang damo. Laging din1d111gan upang mawal a ang alikabok kaya ' t ang lupa ay laging basa. 

Isang umaga ay nagtaka ang lalakl sapagkat may 
tumubong lsang halaman sa lbabaw ng hukay. Tuwang-tuwa siya at naisaloob tuloy na baka 1to'y lsang himala. Bawat araw ay lumalakl ang halaman hanggang nagkaroon ito ng 
dahon na malalapad. Hindi niya alam kung anong uring 
halaman ito. Nang ito ay bumunga, ang bulaklak ay hug1spuso. Ito ngayon ang saging na bumubunga at hugls-puso 
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sapagkat ang 1k1namatay ng dalaga ay dahil sa kantyang 
matapat na pag~1b1g na galing sa puso na ngayo'y s1yang 
bulaklak. 

ARAL: Ito ang alamat ng saging. Sa sandaling may pus-o 'na 
ang saging ito ay tuluyan na namamatay sapagkat 
m1m1nsan lamang kung siya ay um1b1g. Wala tayong 
mak1k1tang saging na dalawang ul1t na magkaroon 
ng puso. Katunayan na ang naturang pag-1blg ay 
hanggang sa kamatayan. 
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SINA PUGITA AT PAPAGOT 

Noong unang panahon n£1jr 'cuwento ang mga matatanda , 
tungkol kiria Pug1::::t at ang :isua na ang pangalan ay Papagot. 

Isang araw, sabi n1 Pugita kay Papagot, ''lgawa 
mo ako ng bahay diyan sa 1lalim n~ bato at uupahan kita.'' 

Ang sagot naman ni Papagot, 'Ano ang iuupa mo sa 
akin?'' 

Tumugon si Pugita, ''Nak1ki ta rno ba itong pitong 
kamay ko? Ang nahuhuli kong pagkain ay sobra-sobra para 
sa akin kaya 't ang iba ay ibibigay ko na sa iyo.'' 
Sapagkat malalaki ang ngipin ng 1sang si Papagot ay 
pumayag na siyang gagawa ng butas sa mga bato na pagbabahayan ni Pugita. · 

Nang malalim na, wika ni Pugita kay Papagot , 
t Is I J ubukan ko ngang pumasok kung talagang pwede naa 
Nang makapa~ok na si Pugita, sinabi niya kay Papagot~ 
''Kaibigan, dito sa ibabaw ng mundo ang pamumuhay ay sa 
pamamagitan ng dadalawang bagay lamang. May isang 
niloloko at isang manloloko, kaya maghabol ka na sa t arnbol 
mayor.'' 

Sinunggaban siya ni Papagot at kinagat. Nakagat niya 
ang isang kamay nito; kanya ngayon lahat ng Pugita ay may 
bakas na naputulan ng kamay. 
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BAKIT HINDI MAGKAKAHAWIG ANG PUGAD NG MGA IBON? 

Noong kapanahunang pinag-aaralan ang tungkol sa 
paggawa ng pugad ng mga ibon ay mayroong isang tagapagturo. 
Tinipon niya ang lahat ng uri ng may pakpak, at sinabing: 
~'Tingnan ninyong mabuti at tandaan ninyo.'' Ipinapakita 
pa lang sa pamamagitan ng halimbawa ay, ''Alam ko na.'' 
wika ni Tagak. 

''Ala~ ko na.'' wika ni Kuwago. ''Alam ko na.'' 
wika ni Susulbot. 

Kanya umalis na sila. Ngayon nakikita natin. ,ang 
pugad ng Pugo, Pugong-gubat, Tagak, Kuwago at Susulbot 
ay basta na lang sa lupa sapagkat hindi nila nakita ang 
lahat. Sinisimulan pa lang sa ~~mam~gitan ng guhit 
sa lupa ay alam na raw kaagad nila. Kaya ngayon ay wala 
silang alam at ang pugad nila ay walang hitsura. 

Nagpatuloy an~ guro sa kaniyang paliwanag. Pagdampot 
pa lang ng putik, 'Alam ko na , '' sabi ni Owak. ''Alam 
ko na.'' sabi ng ibong dilaw, na ang pangalan ay Dolaw. 

Kaya makikita natin na ang pugad n1tong si Owak 
ay mga tinik at yagit, pati itong si Kalapating-parang 
at Batubato. Ang kalapat1 ay basta patong-patong 
lamang, mayroon lamang bahagyang mapaglagyan ng itlog, 
kaya't hind i sila nakakapangitlog ng marami, hanggang 
tatlo lamang. Kung lumampas ay nagkakandahulog na 
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sapagkat masagwa ang pagkayari. , 
Nagpatuloy pa rin ang guro sa p~gpapaliwanag. Inayos niya hang~ang may paran9 dingding. Dito ay marami ang ' umalis. 'A lam ko na, ' S·abi ng Maya. ''A lam ko na,'' 

~abi p~ ng iba, kaya nagsialis na sila. Ang naiwan na 
1a~ang si Mayang-bato. Pinagtiyagaan ·n1ya hanggang sa matapos. Kaya 't artg pinakamagandang , pugad sa lahat ay sf Mayang-bato. Kahit bumag~o ng malakas ay hindi ito masisira sapagkat maganda at matibay ang pagkakayari. 
Sady~ng t1nfngnanniyang mabut± · ang paggawa, hindi katula4 ng ibang mga hambog. Maramt sa kanilang rriga anak ang namamatay pagkat walang katiyakan ang pugad. 

ARAL' Kung mayroon tayong dapat na malaman, pagtitsan nat1n ang pagmamasid upaflg · madagdagan ang kal"UfllU"ga,. na pinakikinabangan sa buhay. · · 
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S! ONGGOY AT SI PAGONG 
ayon sa salaysay ni G. Ruperto Edu 

Noong unang panahon ay mayroong magkaibigan, si Onggoy at si Pagong. !sang araw, sinabJ n1 Onggoy kay 
PagonEp 

'Ka1b1gan, tayo nang mamasyal.'' · 
''Aba, oo,'' sagot naman ni Pagong. 
Sila nga ay namasyal. Habang nasa daan ay nakakita sila n~ isang punong saging. · 
' Ano ito?'' ang tanong ni Pagon9 kay Onggoy. 
''Puno ng sag ::. ng, '' sagot n1ya, 'mabuti pang kunin natin.'' 
''Aba, oo, paghahatian natin.'' ang sabi ni Pagong. Ang ginawa ni Onggoy, pinutol niya ang punong sag1ng. Sapagkat i tong si Onggoy ay may kasakiman kinuha niya ang dulong may dahon. Ib1n1gay niya kay Pagong yaong dulong walang dahon at palagay na rin siya. 

Pagkatapos ay umuwi na sila. 
Pagdating sa kani-kanilang bahay ay itinanim na nga ang saging. Sa madali't sabi ay tumubo ang saging hanggang sa ang saging na ito ni Pagong ay bumunga. 
Isang araw ay nagkita ang magkaibigan. Sabi n1 Onggoy, ''0, kumusta? Kumusta ang 1t1nan1m nat i ng saging?'' 
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''Mabuti,'' sajot naman ni Pagong, ''Hinog na ~tg bu"ga. ng ~~g1 ng ko. ' · · 
''Kung gusto mo ay pitasin na natin ang saging ko,'' Mungkahi ni Pagong kay Onggoy. 
''Aba, oo.'' sagot ni Onggoy. Umuwi na sila sa bahay ni Pagong. Pagdating nifa doon. ''H~yun n~ ang saging ko. '' wika n1 P:tgong kay Onggoy. 
''Maghintay ka rito at aakyat1n ko.'' Inakya.t ni Onggoy ang punong saging. Pagdating sa itaas ay natuklasan niya ha hinog na at magaganda. Kumain siya. Kumain na siya ng kumain. · 
'' Aba, '' sabi ni Pagong habang nakatingala, _' 'Kai'bigaft, hulugan mo naman ako para mat·ikman ko ang saging. '' ' "Hintay muna,' sagot n1 Onggoy, ''tinitikman ko y-Ja 

laman~·'' Kumain na siya nang kUmain. · 
'Aba, kaibigan, bigyan mo naman ako para matikma!\ ko rin.'' Pakiusap ni Pagong. 

''Oo, sandali lang at tinitikman ko pa,'' sagot ni Onggoy. 
Nang uminit na ang ulo ni Pagong dahil hindi siya binigyan ng saging ay nilagyan niya ng mga tinik ang puno nito hanggang sa gitna. Sa.mantala, · naubos na ni Onggoy ang saging at pumanaog siya. Di ano ngEtyo• ang nangyari? Natinik siya. Dahil sa tindi ng galit niya ay hinabol at dinak::l.p si Pagong. Sinabi nt Onggoy kay Pa~ong: 

'Ngayon ay pagbabayaran mo itong ginawa mo sa akin. ' ' 
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... 

~~Huwag,'' pakiusap ni Pagong, ~'maawa kana sa akin.'' 
. ~'Hindi maaari. Halika rito. Ang gagawin ko sa _ 

iyo,'' sabi ni Onggoy, ''ay tatadtarin kita.'' 
. ''Ano? Gustong-gusto ko kung tatadtarin mo ako, 

dadami ako.'' sa~ot niya. 
''A, hindi. ' naisip ni Onggoy, ''Hindi yata mabuti 

ang gagawin ko sa kaniya. A, hindi pala,'' sab1 niya 
''ihahagis kita sa apoy.'' 

''Aba, gust ong-gusto ko,'' sagot ni Pagong, ''sapagkat 
kung susunu~in mo ako, ako'y magiging mapula at ako'y 
gaganda pa. ' 

''A, hindi tama , '' naisip muli ni Onggoy, ''Ang 
gagawin ko r i to ay itatapon ko siya sa tubig. Ihahagis 
kita sa tubig . '' 

''0, huwag ! Huwag! '' pakiusap n1 Pagong. ''Maawa 
ka sa akin ka1bigan. Huwag mo akong itapon sa tubig 
sapagkat malulunod ako.'' 

''Hind1 maaari.'' giit ni Onggoy. Hinawakan siya 
at itinapon' siya sa ilog. PA.glagpak n1ya sa tubig ay 
tuwang-tuwa siya. Sumjsid siya nang sumisid sapagkat 
sadyang doon siya lumaki. Sumisid uli siya. Nakahuli siya 
ng hi-pon. Kitang-k:1 ta ito ni Onggoy. 

'Ano iyang nahuli mo, kaibigan?'' 
''Hipon,'' sagot ni Pagong. ''Masarap itong 

h~pon.'' Dagdag pa niya habang ng:t nunguya ito. 
''P"'r.ede bang makahingi?'' . 
''Hindi pwede,'' sagot n1 Pagong. ''Halika r1to 

'at makahuhuli karin ng mga hipon.'' 
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'~Paano ba ang gagawin para makahuli rin ng hipon? ,; 
, .A, madali iyan, hal1ka rito. Nak1k1ta mo ba ang 

mga batong iyan?'' 
''Oo, '' sagot n1 Onggoy. 
''Nakik1ta mo rin ba ang baging na iyan?'' 
' ·oo .'' sagot muii ni Onggoy . 
' ' Kumuha ka ng baging na 1yan a t talian mo ang i sang 

bato. P.ng kabilang dul o ay 1 tali mo sa :lyong baywang . 
Pagkatapos, lumundag ka rito.'' utos ni Pagong. 

Kinuha ni Onggoy ang bag1ng. Tinalian ang isang 
bat o, itinali sa kaniyang baywang at saka lumundag sa 1log 
na malalim. Nalunod si Onggoy. 



BAKIT CANDfLAPIA ANG PANGALAN NG BAYAN 

Bago naging bayan 1tong Candelaria, ang pook na ito ay 
nayon ng Mas1nloc na pinangalanang San Vicente. Nong taong 
1872 napagkaisahan ng mga taga nayon at ang ang pamunuan 
ng bayang Masinloc na gawin itong bayan at mahiwalay 
na. Maraming mga pangalan ang iminungkahi na pagpipilian: 
(l) San Vicente, (2) Candelaria, at iba pa. Dahil 

sa San Vicente ang pangalan ng nayon, kinakailangang maging 
San Vicente na. rin ang pangalan ng bayan. Ito na 
sana ang dapat na mapagkaisahan subali't marami pa rin ang 
hindi sang-ayon. Mayroong nagsabi na kinakailangang 
Candelaria bilang pagbibigay-galang sa Gobernador Heneral 
na Kastila noong panahong yaon. Kanya Candelaria ang 
napili na pangalan ng bayan sapagkat may anak siyang 
dalaga na ang pangalan ay Candelaria. Ang dalawang 
pangalang ito, Candelaria o San Vicente ay dinaan sa 
halalan. Nanalo ang Candelaria. Una, sapagkat walang 
kapangalan sa alin mang bayan ang lalawigang Zambales. 
Ikalawa, bilang parangal na iniukol sa Gobernador Heneral. 
Kaya ang napagkaisahan ay Candelaria. 

Hanggang ngayon ay nababanggit pa rin ang San 
Vicente dahil sa ilog ng San Vicente at ang gulod San 
Vicente. 
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KUWEN:TO NCl LA"tJ.!A AT ANG MGA TOMBAGA 0 HIGANTI 

Noong unang panahon ang n~katira rito sa lalawigan 
ng Z.ambales ay mga higanti. Doon sa pook na sinasabi 
nilang Pampanga ngayon ay mayroong niligawan na magandang 
dalagang niligawan ng mga higanting ito. Sinabi ng 
dalaga sa isang Tombaga: 

''Kung mailipat mo ang bundok ng Zambales dito 
sa Pampanga ay iibigin kita.'' Ipinangako ng Tombaga na 
masusunod ang kagustuhan ng dalaga. Kaya nag-anyaya 
siya ng mga kasama at binuhat ang naging lawa na tinawag 
nila ngayong ''Alindayat'' (na ibig sabihin ay lawa). 
Ang pangalan ng bundok na dinala sa Pampanga ay bundok 
''Arayat.'' Dahil dito, ang mga Tombaga ay nagkaroon 
ng Alindayat. 

Kung natuloy man o hindi ang pag-aasawa ng dalawa, 
ang dalagang taga Pampanga o ang Tombagang taga Zambales 
ay hindi na nabalitaan. 
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ANG PINAKAHULING TOMBAGA 

Tombaga. Ang tawag doon sa mga h1gant1 na tumira 
dito sa Zambales noong una. M~lalakas itong mga Tombaga. 

Ang taas nila ay anim na pong talampakan. 
Isang araw, nagkaroon ng sunog sa Pangasinan. 

Sumaklolo ang isang Tombaga. Pagdating niya doon, binunot 
ang isang punong mangga at inihampas sa apoy. Namatay ang 
sunog ngunit nasira naman ang mga bahay. . ~ · · 

Sa pagmamadalt ay hahulog. ang kanfyang batong hasaan 
sa Santa Cruz. Kunwari ay may bakas ng paa siya sa 
Candelaria, Masinloc at Santa Cruz. Hangga ngayon ay 
nakikita pa sapagkat bumaon ang paa niya sa isang batong 
burol. Diyan sa Sant a Cruz, ang pook na kinalala~yan 
ng kanyang bakas ay tinatawag nilang ''Matuyot'' {na ang 
1big sabihin ay mabakas). 

Doon na siya narnatay sapagkat ang dahilan ay pasma. 
Ang ginawa ng mga tao roon ay inilaga nila ang kaniyang 
buto bago ito inurnin upang narnnarnin daw nila ang kaniyang 
lakas. Ito na ang katapusang kuwento tungkol sa pinakahuling 
Tombaga. 
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MGA KAWIKAAN 

Kung makalampag ang lata, hangin ang na,sa loob. * Mahirap paniwalaan ang mga kuwentong- labi s sa pagkaka-sal aysa y:. 
Kung malaki ang ohalis, malaki rin ang botonis. * Nakikita mo ang kapintasan ng iba samantalang ang sarili'y 
hindi nakikilala. 
Bago ka magwalis sa looban ng iba, ang iyong bakuran 
ang walisan muna. 
* Bago manghimasok sa iba, ang iyong sarili ang asikasuhin 
muna. 

Hindi nahuhuli ang isda sa buntot. ft.ng isda'y nahuhuli sa 
bunganga. 
* Ang lihim mo ay nalalaman din sa iyo. 
Pagkahaba-haba man ng prosisyon, sa simbahan din humahantong. * Kahit malayo na ang iyong nararating, sa sariling bahay 
umuuwi rin. 

Kung hindi mo alam ang iyong hinahanap, parang karayom sa 
bunton ng dayam1 ang hinahalungkat. 
* Huwag pag-abalahan ang hindi pakikinabangan. 
Kapag maingay ang tubig, tiyak na ito'y mababaw, ngunit 
kapag tahimik ito ay malalim. 
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I * Ahg taong masalita ay wala sa gawa, ngunit kung matahi mik , 
ito'y mapanganib. 

Kung may hirap may ginhawa. 
* Ang bunga ng pagpapagod ay pagtatagumpay. 
Huwag kang dumura ng patingala. 
* Ang gawang hindi mabuti ay nauuwi sa s arili. 
Hindi lahat ng kaibigan ay t apa t. 
* Mak1bagay ngunit pag-aralan ang kilos ng iyong pinak1kibagayan. 
Mamatay man kung iyan ~ng gu~t, walang s1sisih1n kahlt 
sino. 
* Kung payo'y di sundin, wala kang dapat na sisihin. 
Sa ibabaw ng mundo walang taong tumatagal tulad ng 
bato. 
* Lahat ng mga bagay sa mundo, may hanggahan ang mga 
ito. 

·Kung sigi ng sig:i, konsumisyon sa bandang huli. 
* Dapat pag-aralan bago umpisahan. 
Walang pangalawang lang1t. 
* Ang grasya ay huwag abusuh1.n .. 
Ang taong naniniwala sa sab1-sab1, walang tiwala sa 
sar111. 
*~angatwiran muna bago kumilos. 
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Masasarhan mo ang daloy ng 1log, ang bibig ng tao'y 
hindi maitiklop. 
* Ang 1n1lil1him mong sekreto, sinasabi ng ibang tac. 

Walang palayok na hindi malalapatan ng takip. 
* Mayroong katimbang ang taong matapang. 
fmg taong matiyaga, nakakak:tta ng ilalaga. 
* May ginhawa ang taong may pasinsya. 

Kung may itinanim, mayroon ding aanihin. 
* Ang gawang mabuti ay hinahangaan sa huli. 

Hindi namumunga ng santol ang bayabas. 
* Iwasan ang mga gawang masama upang hindi gayahin 
ng mga bata. 
Walang malaki na nakapupuwing. 
* Huwag kang mag-alipusta sa iyong mga kapwa. 
Ang taong pihikan ay nagwawakas sa kasamaan. 
* Huwa~ mong pintasan ang kapwa mo sapagkat bumabalik 
sa iyo. 

Hindi matatadtad ang karne kung walang sangkalan. 
* Huwag sa iba iparatang ang sarili mong kagagawan. 
Kung magbibigay, huwag tatalian. 
* Kung nagbigay ka limos, huwag hintayin na ibalik 
ang kaloob. 
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0 MALIHANAG NA BITUIN 

0 maliwanag na b1tu1n 
Ilaw sa hilagaan 
Hihip ng hanging 
Tungong katimugan. 
Ang 1yong kariktan 
Sa mundo ' y lumitaw 
Neneng ikaw lamang 
Sin1s1ntang hirang. 
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SAMPAGUITA 

0 Sampaguita kong kay busilak 
Ang iyong bango'y walang katulad 
Ikaw lang ang nakapagliligtas 
Sa mga pusong may hirap! 

Ang puso ko'y namamanglaw 
Kung lalayo ka mutyang hirang 
Binjhag mo yartng buhay 
Aliw sa pusong may lumbay. 

Sa kutis mo ' t iyong ganda 
Bulaklak kang may halina 
Sampaguitang Filipina 
Araw't gab1, mahal kita. 
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PAGHIHINTAY 

Mahal ko ako'y naghihintay 
Tulad sa sikat rig araw 
Akala ko'y tunay 
Ang ' ' Oo'' mo hirang. 
Iyon pala ay walang halaga 
Sa dibd1b mo'y walang kuwenta 
Ako'y matiis mo ba 
Na walang ligaya 
Huwag sana akong pabayaan 
Mamatay na di mo nalalaman. 
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Kung ang lipad ng pukyot ay patungong karagatan, m~ar1ng . 
may bagyo na daraan. 

Kung ang lipad ng tutubi ay may kataasan, walang maagang 
ulan. 
Kung aambon ng Biyernes Santo, mauod sa buwan ng Hunyo, 
Hulyo at Agosto. 

Kung lumilipad ang kulisap habang paulan-ulan, hindi 
magtatagal ay mayroong tagtuyo. 
Kung umuubo ang kalabaw ay malapit na ang ulan. 
Kung tumatahoi eng aso, may nakikitang ~ltos 

Kung sa gabi ay mag-iingay ang inahing manok, may 
dalaga na masisiraan ng puri. 

Kung malaki ang itim sa mata ng pusa, malaki ang tubig, 
kung maliit na parang iginuhit, kati. 

Kung maghilamos ang pusa sa harap ng hagdan, may darating 
na panauhin. 
Kung ikaw ay mataihan ng butiki, ang lakad mo ay mapalad. 
Kung aalatiit ang butiki sa kusina o sa hagdan, may 
panauhin na mahihintay. 

Kung sa tagtuyo at mag-iipon ng basura ang baboy, 
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may ulan na darating. 

Kung ang itlog ng manok na pipisahan ay inabutan ng 
lindol, mahirap palakihin ang si s iw. 
Sa gabi kung ang kuwago'y humuni na, malapit na ang 
umaga. 

~ung maingay ang mga palaka, may ulan na malakas. 
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MGA PANGHUHULA BATAY SA MGA BAHAGI NG PANAHON 

Kung sa umaga ay may ulap, sa hapon ay walang ulan. 

Kung sa loob ng kubkob ng buwan ay may ulap na magalaw; 
may malakas na hangin na daraan. 

Kung pula ang kubkob ng araw, may darating na ulan. 

Kting kulay luntian ang kubkob ng araw, ang 1b1g sabihin 
ay tuloy pa ring walang ulan. 

Kung puti ang kubkob ng araw, may darating hanging 
malakas. 
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