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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 oh 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 beingthe 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 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 



PREFACE ' 

These stories were translated, compiled and illustrated by 
Mr. Madarsad Butuhasan while participating in a Writer's 
Workshop sponsored by the Summer Institute of Linguistics 
at Nasuli, Malaybalay, Bukidnon, RP July-August, 1977. 
Miss Neri Zamora translated the Filipino of each story. 

The last story was told by Amil Kawi'Amil and recorded by 
Charles and Janice Walton, members of the Institute 
studying the Sama Pangutaran language. 

These stories are written to provide additional reading 
materials for readers of Pangutaran in both the Sama 
Pangutaran language and the National language. 

The letters of the Pangutaran alphabet follow the National 
language equivalents except that Pangutaran contains seven 
vowels: a, el ol o, and u. The e is pronounced as 
the e in The English word eme ' is pronounced as the e 
in tre Ilocano word atep.  ' is only symbolize7 
between consonants but also precedes two consonants at the 
beginning of a word. The o is pronounced similarly to the 
German o 'umlaut'. 
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BAWANTA MAKA AS IN 

Niya' dako' anu fliyal bay dako'i'lla iy3nan si Bawanta. 

Niya' dako' llaw hi' si Bawanta bay patabu' bay m'lli asin 

suga' musim pangulan. 
Pag t'kka si Bawanta paluma' hi' tiyawwu' uk na asin na 

padimay kaban mehe. 

Pag'llaw dako' ina' si Bawanta bay maghinang wadjit. 

Pag bay ja' tiyogna' uk na hi' iya paluwasan pa halaman.luma' 

da. Pag anu kiyoblaan na iya sabab niya' na api magkallab 

na madimay lapuhan. Mugti na iya padai'padai' padiyom 

lapuhan matayan api. Jadi si Bawanta taintOm na asin, mugti 

na iya pasigla' padimay lapuhan ng'lloan asin hi' bo' sa' 
taabut uk api. 

Jadi talanggal pikil si Bawanta "tawwu' ku" uk na 

"kaban asin tu padimay bohe' bo' sa' taabut api" h'lling 

madidina. Jadi pag anu hi' na iya pahi' pa bohe' nawwu' 





kaban asin maka pene' 	uk na dimay 13m manna nawwu' asin 

na bo' peen sa' taabut api. 

Pag niya' ja' t'llung 1law palabay hi' na hi' na si 

Bawanta pahi' ng'llo' asin na. Pag hi' ja' iya taabut na 

nak kalOman bohe' hi' pagangkat na kaban aSin na gaan na. 

"Angay tu?" h'lling si Bawanta "sa1i' sa' na niya' madimay 

kaban.ta tu. !'Ay" uk na "bay katawwa' asin tu?" Uk na 

"Say bay paytu bay magk'llo' asin ku?" 

Pag ungkad si Bawanta kaban na nsa' na mag133n suga' 
iya hi' du madimay na kagang diki' diki' sali' tammon iya 

si Bawanta sa' na h'lling laos na b'nsi. Mugti bila' uk na 

kagang hi' piyatay sabab bang ma iya kagang hi' bay mangan 
asin na. 

Istori tu sali' pamintangan makiia palangay aa dupang 

sali' sa' niya' pikilan; maka sa' 	dawhu' ian bista uk na 

hinang na t'Wwa' ka atawa nsa' bo' ian bang niya na katawwa' 

hinang na bo' s'ddihan aa iya klllo' uk na laat. 
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SI BAWANTA AT ANG ASIN 

Noong araw ay may isang binatang nagngangalang Bawanta. 
Isang araw nagtungo siya sa palengke upang bumili ng asin. 
Tag-araw noon. 

Nang makabalik si Bawanta sa kaniyang bahay, inilagay 
niya ang asin sa loob ng isang malaking kahon. 

Makalipas ang isang araw, nagluto ng malagkit ang ina ni 
Bawanta. Habang ito ay nakasalang lumabas siya upang maglinis 
ng bakuran. Walang anu-ano'y nagulantang siya sapagka't 
nagliliyab ang kanilang kusina. Kaagad siyang pumaroon upang 
patayin ang apoy. Naisip agad ni Bawanta ang asin. Nagtatakbo 
siyang paloob at kinuha ang kahong may lamang asin. Mabuti na 
lamang at di ito naabot ng apoy. 

"Ilalagay ko itong aaing 	sa tubig upang di maabot ng 
apoy", bulong ni Bawanta sa sarili Kaya't siya ay lumakad na 
at inilagay ang kahong may asin sa malalim na bahagi ng ilog. 

Makaraan ang tatlong araw, bumalik siya sa ilog upang 
kunin ang 	Lumusong siya sa tubig at kinuha ang asin. 
Nagulat siya sapagka't ang kahon ay napakagaan. "Bakit ganito 
ito?" tanong ni Bawanta, "mukhang walang laman ang kahong ito. 
Anaing nangyari sa aking asin? Sino ang kumuha ng aking asin?" 

Nang buksan ni Bawanta ang kaniyang kahon, talagang wala 
itong laman kundi ilang maliliit na talangka. Galit na galit 
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si Bawanta. Pinagdu-durog niya ang mga talangka sapagka't 
sila ang kaniyang sinisisi sa pagkain ng kaniyang asin. 

Ang kuwentong ito ay nagtutuwid ng ilang gawi ng mga 
taong tanga. Hindi nila iniisip ang kanilang ginagawa. At 
pagka minsan ay isinisisi nild sa iba ang kanilang 
kat',Igahan. 
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MvA1 MAKA ANAK NA L'LLA 

Niya' dako' l'lla bay hekka.anak na. Anak na sikamemon 

l'lla iya hinang sigam duwal'magsual jawab duwal kab'nsihan uk 
mma' da. 

Jadi bay liyang uk mma' da ha' soho' hangat magkuliyatan. 

Na jadi tammun na sigam sikamemon suga' sa' du ba baya' sa' 

du pike uk da h'lling mma' da. 

Pag anu muwan mma' da pikilan piyanduan sigam. Ng'llo' 

sassapu sali' hantangan da bang nsa' magsulut-sulut uhi' 
pamintangan na sigam. 

Mugti 	da bay ng'llo' sassapu mehe letok saran bay 
hinang. Letok hi' sali' anak sassapu hi'. Na linganan na 
uk na anak na pa'mman na. 

Pag hi' ja' sigam magtipun man mma' da pa ma siyaka 

ka'u" uk na "sassapu tu bod na hopoun." Na jadi 

mugti siyulayan uk na hiyopo' sassipu bo' nsa' tahopo',na. 
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Na jadi sassapu hi' nsa' bay hopo'. 

Pag anu pas'lle' nasab danakan na dakayo' nulay ngahopo' 

sassapu hi' man danakan na kuwan masiyay bo' masiyay hi' sali' 

du ka danakan na masiyakp, nsa' du basag nsa' -ainsan ta bakkut 

na pa tuut na suga' masi na peen hiyopo' uk na sassapu hi'. 

Na pag ha' ja' tahopo' na uk mma' da pabaik sassapu man 

anak na. Bo' hi' liyag-lag41 uk na ma pangingkotan na. Pag 

hi' ja' kanat-kanat bo' bay pimuwan uk na ma anak na dalamba-

dalamba bo' soho' hiyopo' masigam na ay ba sikamemon sigam 

sali' kaluhayan ja' sabab bay sikkat-sikkat. 

"Na butti' manga anak ku tahatibi na ay ay pandu' ku?" 

h'lling mma' da, "Nsa' du tahopo' bi letok saran bang bay 

pigdako' nda' nu?" 

Uk anak na sikamemon "Aho'n sabab sa' anu na uk sigam 

sali' b'nnal du pandu' mma' da. 

Maka pag anu h'lling mma' da man anak na, "Na salayiyu 

du uk bi magdanakan bang magdako' pikilan maka daa na kaam 
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magdiskas hangat. Sali' du kaam letok sasSapu bang bay 
ingkotan pigdakayo' tuwas sigam nsa' tahopo'. Bo' bang kaam 
magdanakan duwal magsual jawab sali' du letok sassapu bay 
sikkat-sikkat luhay pikaatan sabab bang sigam malambahan sa' 
sigam  tuwas.." 

Tapataha'-taha' ta h'lling mma' da ma anak na, "Butti' 
bang kaam" uk na "manga anak sikamemon kaam sali' nsa' 
magsulut dangan padangan kaluhay aa ngandaog makaam hangkan 
subay kaam iya' nsa' ayad kaam magsagga' magdanakan. Subay 
kaam magdako' pikilan bo' kaam kadaog bang niya' aa baya' 
ngalaogan. Ngandaog makaam nsa' kaam diyaog maka bang kaam 
magsulut-sulut sali' ayad ja' palassahan ta." 

• 
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ANG AMA AT ANG KANIYANG MGA ANAK 

Minsan ay may isang lalaking maraming Mga anak. Puro 
lalaki ang kaniyang anak at ang mga ito-ay laging nagtatalo. 
Ito ay kaniyang ikinalungkot. 

Sinikap niyang pagsabihan silang huwag mag-away upang 
magkaroon ng kata-himikan ang kanilang mag-anak. Nguni't 
hindi nila pinakinggan ang anumang sabihin niya sa kanila. 
Kaya't sinimulan niya silang turuang- magbago sa pamnmagitan 
ng talinghaga na mas mahusay kaysa kaniyang sariling kuro. 

Kumuha ang ama ng isang malaking walls na tingting na 
kahalintulad fig mga bata sa rand. Pagkatapos ay tinawag 
niya ang kaniyang mga anak. 

Nang makalapit na ang mga ito sa kaniya, sinabi niya 
sa kaniyang panganay "Hawakan mo itong walis na ito.at 
baliin mo." Sinikap niyang baliin .ang walis ngunit wala 
siyang sapat na lakas. Hindi-mabali ang walis. Ang kaniyang 
kapatid namang sumunod sa kaniya ang sumubok at hindi rin 
niya kaya. Bawa't isa, mula sa panganay hanggang sa bunso ay 
sumubok na baliin ang walis. Nguni't ang bunso ay tulad din 
ng kaniyang ibang mga kapatid, hindi niya makayang baliin ang 
walis. Kaniya pa ngang isinangkayaw sa kaniyang tuhod nguni't 
di pa rin //iya mabali ang walla. 

At kinuhang muli ng nma ang walis sa kaniyang mga 
anak. Kinalag niya ang tali na siyang nagbibigkis sa mga 
tingting. Binigyan niya sila ng tigisang tingting. Nagwika 
ang ama 
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sa kaniyang mga anak, "Baliin ninyo ang mga tingting." 
Napatunayan nilang mas madaling baliin ang tingting nga 
walis sapagka't ang mga ito'y magkakahiwalay. 

"Ngayon, mga anak, nauunawaan na ba ninyo ang nais kong 
ipakita sa inyo?" tanong ng ama. "Hindi ninyo mababali ang 
mga tingting kung ang mga ito ay nabibigkis. Nguni't kung 
ang mga ito ay magkakahiwalay, madaling-madali ang mga itong 
mababali, hindi ba?" Sumang-ayong lahat ang kaniyang mga anak 
sapagka't batid nilang totoo ang sinabi.ng kanilang ama. 

Nangusap na muli ang kanilang ama na sinasabi, "Ang 
magkakapatid ay ganiyan din kung magkakasundo at di nag-aaway. 
Tulad sila ng mga tingting na binigkis upang maging walis. 
Sila ay matitilqay at hindi mababali. Nguni't ang magka-
kapatid na nagtatalu-talo at nag-aaway-away ay tulad ng 
tingting ng walis na magkakahiwalay. Madali silang mabali 
sapagka't mahina siya kung siya ay nag-iisa." 

At idinagdag pa ng ama, "Ngayon, kung kayo, mga anak ay 
magkakasundu-sundo, walang maaaring tumalo sa inyo nguni't 
kung kayo ay magtatalu-talo at maghihiwa-hiwalay, magiging 
madali kayong magapi ng ibang tao. Dapat kayong mahiyang 
magtalu-talo sa harap ng ibang tao. Magkaisa kayo at 
magmahalan at magpakatapang upang kayo ay lumigaya at 
magiging maayos ng paraan ng inyong pamumuhay. 
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NMA' MAKA ANAK NA MAKA KURA' DA 

Niya' bay dako' aa bay taga anak l'lla subul. Jadi 
pikilan sigam m'ngngan pa kakaddayan mag pab'llihan kura' da 
sabab kura' da song na pato'a. 

Jadi pag anu hi' na sigam m'ngngan maka kura' da kuwan 
mma' maka aaak tudju pakadday. 

Pag sa' 	ta tal'ngngan da palabay na sigam man d'nda 
maglarut pai'kayu marimay huma da. Sakali' bay sigam t'nda' 
uk maas d'nda hi' mma' maka anak palabay mag bo kura' da. 
"Na laun ba manga aa hi'. Angay nsa' kiyuraan kura' da?" 
Jadi magt'ttohan na manga d'nda hi'. T'ttohan mma' maka 
anak palabay nsa' magkuraan kura' da. Pag anu take da t'tto 
manga d'nda hi' sukat nsa' sigam bay ngura'. "Na, b'nnal 
ko' hi'. Subay kiyuraan kura' ta" hilling mma' man anak na 
"Ngura' na ka'u" uk na "majatallaral-, 	na mi_ngngam." 
Na jadi kuwan onde' hi' hi' na ngura' majata' kura' bo' da 
pala'us na m'ngngan. 
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Pag ta ta ja' talingnganan da magsnmpang na sigam maka 

l'lla mad'ddok. Aa hi' bay powe' na bay massi. Mugti sigam 

soho' padohong uk l'lla hi' maka biyaan na uk na mma' onde' 

hi, "Maas l'lla, angay baya' ka'u anak nu longkoyan? Iya iya 

ngura' bo' iya basag 	m'ngngan ka ka'u ha' na kowe' 

m'ngngan ka'u malalaas /la; Subay ka'u ngura' iya m'ngngan." 

"B'nnal ihi' uk na" uk na 	"Anak ku, duwa'i ka'u 

ta kura' bo' aku kakura'." Pag anu duwa'i na du sab anak na. 

Hi' na mma' na pas'lle' uk na ngura'. Na bo' da pala'us na 

m'ngngan tudju pakadday. 

Jadi pag anu sa' 	ta bay tal'ngngan dal man bay mman 

da palabay nasab sigam man bohe' gumba. Niya' d'nda magdak-

dak maka anak da iya hinang nasab magkuwi-kuwi ma bohe' 

magpandi-Dandi. Pag anu t'nda' SigaM palabay uk dakayo' d'nda 

hi', "Iya mma' onde' hi' ngura'. Iya anak na m'ngngan paturul 

man buwian kura'. Uy ay kat'wwa' maas l'lla ian nsa' maase' 

ma anak na iya. Iya ngura' anak na m'ngngan." La'us d'nda 

I 7 



1 8 



h'lling "Dupang maas l'lla hi' iya ja' sab ngura' sa' 

biyo iyuk na anak na mag'nduwa." 

Pag take uk na iya h'lling d'nda hi' diyOm pikilan na 

sali' b'nnal h'lling d'nda hi'. Mugti na du sab siyoho' na 

anak nangura'. Jadi ngura' na.du sab anak na mag induwa na 

sigam majata' kura' da toa bo' da palanjal na m'ngngan tudju 
pakadday. 

Pag ganta' sik3t ja' slum  pakadday paglabay da song 

pakadday niya' aa nasab magsongket lahing. Jadi t'nda' sigam 

uk aa magSongket lahing Bldg induwa mma' maka anak majata' 

kura' Mugti paluwas aa madiy3m pagsongketan na lahing. 
"uy bagay song paingga kaam iyu?" 

"Mo ba aku kura' ku pib'llihan pakadday." h'lling mma' 

onde' hi' pamcn aa hi'. 

"uy pib'llihan kura' iyu?" 
"Aho' pib'llihanL" 

"Bang ba iyu pib'llihan subay nsa' na kaam ngura' 

9 



karagun kura' bi toa na maka pagtikka bi payhi' pag aa lamma 

na kura' bi bo' kura' toa 	sab. Sa' niya' aa baya' milli." 

iya h'lling aa hi'. Jadi duwa'i na du sab sigam kaduwa 

manjata' kura' da. 

Jadi pag anu sini' m'ngngan na sigam launun-launun 

iyabay-abay na uk da kura' da. Pag t'kka ja' sigam pa tulay 

ganta' naytay na sigam palintan padambiya' song sabab 

kakaddayan hi' hi' man dambiya' song, pag anu iya kura' da ha' 

na baya' m'ngngan palintas mataytayan hi'. "Uy" h'lling mma' 

"Na, lamma na tood kura' ta kalandu' na miyale' nsa' na manga 

kowe'-m'ngngan majata' taytayan tu. Jadi si Oto'" uk na anak 

na, "ng'llo' bahan maka bolo' pangingkotan ta kura' tu bo' 

tanggung ta sung pakadday." 

Jadi hi' na du sab ngasip anak ng'llo' bahan maka bolo'. 

Jadi ingkotan na uk da kura' da bo' da maglanggung. 

Manjadi hi' na du sab biyo uk da pa'untas pa dambiya' 

song pagjata' taytayan ja' maka aa hekka du sab aa magsali 
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indu tudju pakadday pag'nda' da mma' mak°. anak maglanggung 

kura' pa'untas padambiya' song. Magt'ttohan sigam. Jadi pag 

anu kura' hi' hi' bay kiyoblaan kura' pag take na niya' aa 

maghebok. Pag kiyoblaan kura'-da mugti magtadjangan. Pag 

tadjang hi' b'kkat ingkot na. Na jadi iya kura' hi' na hug 

padiyOm song. Pag iya 'tura' li' hi' na limbo. 

Jadi paghi' ja' bay hug kura' da sali' mehe tOOd iya' 

mma' sabab ay ay bay pandu' aa ma* iya sagannap na bay 

labayan abay na bo' na salayhi' bay katawa' lana' da. Jadi 

ha' na sigam kat'wwa' sin sabab kura' da hi' na matay bay hug 

diyOm song. 

Maka susa na sigam bang maingga na man da nawwu' pa 

patayaan kura' da bo' so' t'nda' uk aa bo' a' tabissala uk 

aa palahat hi' na bay matay kura' -da. 
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A 
ANG MAG-AMA AT ANG KANILANG KABAYO 

Minsan, may isang lalaking may anak na binata. Isang 
araw, ipinasiya nilang maglakbay palusong sa ilog. Gusto ng 
amang dalhin ang kaniyang kabayo palusong sa ilog upang ito'y 
ipagbili sapagka't ang kabayo ay patanda na nang.patanta. 

Kaya't ang mag-ama at ang kanilang kabayo ay nagsimula 
• narig maglakbay. 

Hindi pa sila halos nakalalayo sa landas na kanilang 
tinatahak, naraanan nila ang ilang babaeng nangunguha ng 
cassava sa kanilang-tafiiman. Nakita ng mga 'babaeng ito ang 
mag-ama at ang kabayo sa pagdaan ng mga ito sa landas. 
"Nakikita ba ninyo iyon?" tanong ng isa sa mga babae. 
"Hangal na lalaki. Hayun at may kabayo naman ano't ayaw 
nilang sakyan? Pinagtawanan ng mga babae ang mag-ama. 
"Totoo ang kanilang sinabi," wika ng ama sa kaniyang anak. 
"Ikaw ang sumakay sa kabayo at ako'y lalakad na lang." 
Kaya't ang binata ay sumakay na sa kabayo at sila ay nag-
patuloy, na sa kanilang paglalakbay. 

Hindi pa sila gaanong nakalalayo nang maraanan nila ang 
isang lalaking kaisang landas nila ang dina7raanan. Ang 
lalaki'y kagagaling lang sa kaniyang panggabing pangingisda. 
Tumigil ang lalaki sa paglakad at nagwika sa ama ng binata. 
"Aba, Mamat Ano ang gusto mo. Gusto mo bang turuan ang 
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iyong anak ng katamaran? Bakit siya ang nakasakay habang 
ikaw naman ay naglalakad? Siya ay bata pa at ikaw naman ay 
matanda na. Ikaw sana ang nakasakay sa kabayo sa halip na 
siya." 

"Totoo ang sinabi ng lalaking iyon," ang sabi ng lalaki 
sa kaniyang anak. "Sige, anak bumaba ka na sa kabayo at ako 
ang sasakay." Kaya't ang anak ay bumaba na sa kabayo at 
sumakay naman ang ama. At sila'y nagpatuloy na sa kanilang 
paglalakbay. 

Kakaunti pa ang kanilang nalalakbay nang may naraanan 
naman silang ilang babaeng nagsisipaglaba sa may balon. Ang 
mga bata naman ay naliligo at naglalaro sa tubig. Nakita 
nilang lnhat ang amang nakasakay sa mabilis na tumatakbong 
kabayo at ang mak na nakasunod sa hulihan. "Naku, maka-
sariling matanda! Hindi marunong maawa sa kaniyang mga 
binti ay masyadong binatans yaon sa kabayo sapagka't ang 
kaniyang mga binti ay masyadong maikli," ang puna ng isa sa 
mga babae. Sari-saring masasama ang sinabi nila tungkol sa 
ama ng binata. Nang marinig ito ng ama, naisip niyang tama 
nga sila'sa kanilang pinagsasabi kaya't pinasakay niya ang 
kaniyang anak sa kabayo. At silang dalawa ay nagpatuloy na 
sa paglalakbay habang parehong lulan ng kabayo papunta sa 
bayan, 

Malapit na nilang sapiting ang bayan nang maraanan 
naMan nila ang isang lalaking nanunungkit ng niyog. Nakita 
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ng lalaki ang mag-amang sakay sa kabayo. Tinawag niya sila, 
"Kaibigan, ano ang nais ninyong gawin?" 

"Dadalhin namin ang aming kabayo sa bayan upang 
ipagbili" sagot ng ama sa lalaki. 

"Hindi, hindi ninyo maipagbibili iyang kabayong iyan 
pagdating ninyo doon sa dahilang iyan ay pagod na pagod na 
at isa pa ay wala nang magnanais na bumili ng isang pagod at 
matandang kabayo," paliwanag ns lalaki. "Hindi ninyo sana 
siya sinakyan", dagdag pa niya. 

"Siyanga, totoo ang sinabi niya," sabi ng ama sa 
kaniyang anak at pkapagdaka'y bumaba sila sa kabayo.. "Naku, 
talagang pagod na pagod ang kabayong ito," bulalas ng ama, 

Marahang marahan silang lumakag na umaagapay sa kabayo. 
Nakarating sila'sa isang tulay na makatawid ngjiog. Ang 
bayan ay nasa kabila ng tulay. Ayaw ng kabayong tumawid sa 
tulay. "Nakul" pagulat na sabi ng ama, "masyado nang pagod 
ang ating kabayo." Hindi na niya magawang tumawid sa tulay. 
Nag-utos ang ama aa kahiyang anak. "Anak, humayo ka at 
kumuha ka ng baging at tikin. Itatali natin ang kabayo sa 
tikin. at da.dalhin natin siya sa bayan. Lumakad na ang bin 
binata at nakatagpo siya ng baging at isang mahabang kawayan. 
Itinali nila ang mga paa ng kabayo sa tikin sa pamamagitan 
ng baging. Pagkatapos, inilagay nila ang tikin sa kanilang 
balikat at tumawid na sila sa tulay. Sa pagkakataong ito 
naman ay maraming mga taong patungo sa bayan. Nakita nila 
ang mag-amang may dala-dalang kabayo habang tumatawid sa 
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tulay. Tumawa nang tumawa ang mga tao. Nagulat ang kabayo 
nang marinig niya ang tawanan ng mga tao kaya't ito'y 
naglulukso at nagsisipa. Nasipa niya ang baging at napatid 
ito kaya't ang kabayo ay nahulog mula sa tikin. Tuloy-tuloy 
ito sa ilog at nalonod. 

Hiyang-hiya ang ama. Sinikap niyang makinig sa mga 
payo ng mga taong naraanan nila.sa  landas na patungo sa 
bayan. At ano nga ang nangyari? Nalunod anrkaniyang 
kabayo at. ngayon at wala ang pinagbilhan ng kaniyang hayop 
sapagka't ito'y nalunod na sa ilog. Malungkot na malungkot 
ang mag-ama. 

Pagsinikap nating bigyan ng kasiyahan ang bawa't tao 
darating ang sandaling ni isa man ay wala tayong nabigyan 
ng kasiyahan. 
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SAGING 

Niya' bay dako' kohap niya' dako' subul ningko'-ningko' 

ma halaman. Sali' lamma-lamma sabab hangkan iya landu' lamma 

magdukka' iya maka susahan iya. Iya kasusahan nal na huma na 

heka huma-hulia na mabihing luma' na bo' heka manga tiyanTim-

tanOman na. Maka h'lling ma di na bang uk na niya' ja' bay 

sehe-sehe ku sa' kalandu' susa ku. 

Jadi pag dako' subu niya' budjang bay paluwas budjang 

hap d'nda. Mugti sigi na uk subul hi' budjang hap d'nda hi' 

jadi iya h'lling d'nda hi' sab "Buwanan nu kono' aku 

sumping-sumping nu minsan laasa t'llu." Sa' 	minsan ubus 

h'lling na ngamu' mugti du hi' subul ngilloan budjang hi' 

t'llu sumping-sumping pene' uk na ihil maayad bo' paihi' na 

uk na sumping hi' mman budjang hi'. Mugti du sab siyambut 

uk na padai'-dai' la'us h'lling magsukul bo' hi' na pa ta. 

Na jadi subul hi' h'lling ma di na say baha' uk na 
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d'nda hi: nsa' bay t'nda' ku man sibuwa tagna' budjang man 

maingga baha? Jadi l'lla hi' iyamuwan uk na bulakat budjang 

hap d'nda hi' supaya niya' dako' llaw uk na kapayhi' pabaik. 

Jadi pag dako' llaw iyu nasab bay pabing man subul 

hi'. Jadi kiyOgan diyOm atay subul hi' suga' ihi' isab 

ka'inu-unuhan na mugti pa ta. Maka satuk na pahi' t'llu 

da' sumping-sumping iyamu' uk na. Na jadi nasdik na atay 

sali' niya' na baya' na na budjang hap d'nda hi' iya kuwan 

subUl hi'. 

Pag dako' llaw na sab iyu nasab pabaik ngamu' sumping-

sumping man subul hi'. Jadi hi' du killoan uk budjang hi' 

t'llu sumping-sumping ihi' maayad tO3d bo' pimuwan na Uk 

na man budjang hi' bo' laos intanan na uk na tangan d'nda 

hi'. Sal na piusik batan sa' na pipowe' uk na. Na jadi 

maghella' na sigam. Jadi tigg31 maka t'ggi51. na sigam 

maghella' man tangan hi' b'kka' tangan budjang hi' na jadi 

hi' bay kaligtas budjang hi'. Iya laa t'mban ma iya duwal 

tangan. 
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Jadi laat palassan subul hi' iya du bay t'mban ma iya 

duwal tangan maka sambil na nangis. Mugti liyogos uk na 

di ng'llo' tatugal bo' tiyugalan na ka tangan budjang hi' 

liyobong mat'ngnga' huma-huma na. 



Pag subu hi' m'ngngan pahi' pag ndas na mabay tongod 

pangalobongan na tangan budjang hi' na iyu na tomo'. Uy 

sali' mugti iya kiyOgan. Jadi pagt'gg31 ja' kuwan ma bay 

tomo' mehe na maka kayu iya tomo' hi' kayu takakan buwa' na. 

Jadi pag buwa' kayu hi'uk na "painay uk kayu iyu buwa' 

na sali' dagb3s anak tangan budjang hi' bay t'mban?" "Uy" 

uk na kuwan bay t'mban pangintOman ku ma budjang hi" 

h'lling subul hi'. 

Pag tahak ja' buwa' kayu hi' ayad lassa na. Na jadi 

kuwan kayu magbuwa' tangan hi' Onan na Wena Saging batan 

heka maglingkit-lingkit maka tahinang na na pangintOman na 

ma bay ase' na ma budjang hi'. 

• 

• 
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ANG SAGING 

Hapon noon at doon sa bakuran pLy.nakaupo ang isang 
binata. Mukha siyang nalulungkot sapagka't iniisip niya 
ang kaniyang problema. Mayroon akong bahay-kubo na maganda ang 
kapaligiran sapagkaLt taramihg 	"Kung ako lamang ay 
may kasama," wika niya. 

Isang utagal lumitaw ang isang babaeng batang-bata at 
napakaganda. Natuwa ang binata. "Pahingi naman ako ng 
bulaklak, kahit tatlo Lang," ang hiling ng dalaga. Hindi 
pa siya halos natatapos sa kaniyahg sinasabi ay nakapias 
na ang binata ng tatlong pinakama-gagandang bulaklak. 

Mabilis itOng kinuha ng.dalagal nagpasalamat at kapagdaka'y 
umalis. 

"Sino kaya ang babaeng iyon. Ngayon ko lang siya 
nakita. Saan kaya siya galing?" Inasam  ng binatang magbalik 
ang dalaga Sa kinabukasan. 

Nang mag-umaga nal naroon Siyang muli at ito'y ikina-
tuwa ng binata nguni't mabilis:ito4g lumi6an. At lagi siyang 
bumabalik at humihingi ng tatlong bulaklak. Naligalig ang 
binata sa dahilang nadarama niyang siya'y umiibig sa 
magandang dalaga. 
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Isang araw, naroon siyang muli at humingi na naman ng 
mga bulaklak at pinitas ng lalaki ang tatlong pinaka-
magagandang bulaklak ng gardenia at ibinigay ang mga ito sa 
dalaga. Hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong mahawakan 
ang mga kamay ng dalaga kaya't nang maramdaman niyang ito na 
ang pagkakataon ay di na niya ito hinayaang makalampas. 
Nagpumiglas ito nguni't hindi niya siya pinakawalan. Binaltak 
niya nang ubod lakas ang kaniyang kamay kaya't natanggal ito 
sa kaniyang braso. Salm lamang siya nakahulagpos datapuwa't 
naiwan ang kaniyang kamay. 

At ang lalaki ay naiwang hawak-hawak ang putol na kamay, 
umiyak at halos mabaliw. Napilitan siyang kumuha ng tulos 
at ibinaon ang kamay sa gitna ng halamang gardenia. Kina-
umagahan, dinalaw niya ang lugar na iyon. May kung anong 
tumubo roon. Natuwa siya at naghintay. Lumago at nagbunga 
ang kanyang itinanim. 

"AbaL Bakit ang bunga nito ay. parang mga daliri? Ang 
naiwan ng dilag na iyon ang tangi niyang alaala sa akin", 
sabi ng binata. Masarap ang lasa nito nang ito ay mahinog. 
Tinawag niya. iton&saging at ito'y kaniyang pinarami 
sapgka't ito ang nagsilbing alaala ng kaniyang pag-ibig sa 
dalaga. 
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ANAK SULTAN T'LLU NAGDANAKAN CLLA 

Ma waktu jaman jamulay, niya' dakayo' Sultan, kawasa, 

dayahan. Salta' hekka manga ipattan na ka hay3p-hay-cipan. 

Jinisan maglamud lamugay l'lla maka d'nda maka manga 

ipattan na isab jinisan manuk-manuk lamud lamugay diki' maka 

mehe. Sultan, taga ipattan lagi' gadja dakayo' mehe du 

isab.* Ki'iloggan uk na kilasahan sabab makahati bang biyo 

magbissala tasoho'-soho' tagbo ay ay na peen kabayaan 

Sultan. In gadja itu kilasaha bay hinangan luma' hap 

piyagal maka basi itingan bo' nsa' iya maka 

Tuwan Sultan, tagihan magkuwikuwi sugal bono' sugal 

ungkuwian magbe'-be' hadja' iya maka h'nda na si Tuwan 

Pangiiyan. In Tuwan:SUltan maka Pangiiyan taga anak t'llu 

l'lla. In anak na siyaka' On na si Radja Baginda'. In 

anak na t'ngngaan On na si Radja Pahallawan. In anak na 
kabungsuhan si Datu Abdulsalam. 
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Dakayo' waktu Tuwan Sultan maka h'nda na bay magkuwikuwi 

ni luma' kabagayan na. Paglikut na sa' may'an ma 

pagkuwikuwihan. 

In anak na dakayo' kabungsuhan umul sangpo' tahun 

maglang3g mariiyO' maka bola na. Pagt'gg31-t'gg31 maglangOg 

in bola na hi kasTid ni dimay koral gadja. Pagmayhi' peen 

bola na dimay kural gadja, h'lling na onde'-onde' iyan, 

mbo' gadja, paluwassun boka ku iyu." 

Iya sambung si mbo' gadja, "Nsa' paluwas ku bola nu 

bang nsa' ungkaran nu lawang luma' ku iyu." 

Irk onde'-onde' hi' "Maase' na ba ka'u mbo' gadja, 

luwassun na,bola-bola ku iyu na bang sa' luwassan nu aku 

tu nsa' niya' na paglang3glangOggan ku." 

Iyan sambung 	mbo', si mbo' gadja "Bang sa' ungkaran 

nu bo' pagal ku iyu nsa' du pay iyu ku bolaTbola nu tu." 

Pagkat'.gg31 sin t'gg31 sigam maglogus, iyungkaran na 

iyuk onde'-onde' hi' iyuk si Abdulsalam, until sangpo' tahun, 
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bo' pagal iya na lawang kural na hi'. 

Pagungkad hi' na si.mbo' gadja, palahi, paragan ni 

dimay kataunan. Pagkahi' na iyan paragan onde'-onde' iyan 

magtangis na maka bola na hi' na naka ni iya. 

Pagostana ha' tigg61 tkka na Appa' na na Tuwan na 

Sultan. Magbe' maka mma' na pagt'kka tiyaw na manga anak 

na bang maingga na gadja. 

Pagsambung manga anak nal "Hi' na" iyuk na Appa' "l'ppa 

pasal sa' pipowe" iyuk na "bola ku bang sa' ungkaran 

lawang." 

Tag bay l'ppa peen saldhi' ta sa' iyu pa iyuk Sultan 

anak na hi' liiyubakan iyuk na. Pip'ddian tO3d liiyubakan 

maka buway. 

Pagka'ubus na bay ngalubak anak na, ngal'mma na 

liyahodan na p'ddi' na baron na maka magtangis hadja' na. 

Pagtapikilan uk onde'-onde' iyan anak na kabungsuhan iyan, 

pagka'iya bay na liiyubakan iyuk Appa' na iya palahi. 
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Paglahi, palahi na ni dimay taun manga kulang labi 

manga min sangpo' batu min luma' sigam ta langgal na 

ipattan sigam hi' gadja. 

Pag ta langgal tiyaw na iyuk mbo' gadja hi', "Angay 

ka'u" uk na "Magtangis?" iya h'lling gadja. 

Iyuk onde'-onde' hi', "Aku" uk nal "hangkan ka'urul na" 

uk na "palahi sabab ka'u kal'ppa bay," ma'ma' na onde' tu 

ni si mbo' gadja. Hatihan na bay na iya liiyubakan iyuk 

Appa' na. 

Uk si mbo' gadja h'lling na ma' anak Sultan hi' "Daa na 

ka'u" uk na "susa me' na ka'u" uk na "ma aku paingga-paingga 

na kita." 

Pag kaabut manga liman tahun tigg31 sigam mapaglahihan 

Tuwan Sultan hi' sa' na manga bay hap baran na magkasakihan 

na sabab in anak na hi' na du sab lungay palahi gadja na 

iduwa du hi na magbe'be' sigam duwangngan na anak na. 

T'mban duwa siyaka' maka t'ngngaan. 
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Pag magsosong-magsosong llaw Sultan iyan pasong sab 

saki na pamehe na saki naiyan. Na iya na tapikil Sultan aa 

pananambal, aa ta'umutika' bang say iya katambal saki na 

bang ay iyan nan tambal na. Na-ostana na pag makak'llo' na 

pananambal. Pag nda' sali' ma kitab hi' iya tambal na subay 

niya' garing gadja ena biggaang gadja ma mehe hi' iya hi' 

subay tambal Sultan bo' ka'ulian. 

Pag ka kita'uhan peen tambal na ma'ma' na Sultan ni 

Anak na duwangngan hi' siyaka' hi' ngumul manga duwampia' 

tahun, t'ngngaan hi' pasunu' ngumul na manga sarigpolka walu', 

iyu na ma anak na duwa, "Pahi' kono' kaam Oto', pehahin bi 

tambal garing gadja." 

Na ostana duwangngan hi' ba' iya du sab. Pag l'ngngan 

sigam ni katahan sali' manga dimay taun hi'. Maglanggal na 

sigam maka ena maka bay siyay sigam hi', bo' siyay sigam 

bay palabi kakila ma sigam. Na gadja sali' may'an hi' 

hatihan na ma tapukan uk siyay sigam hi' tiyaw na iya na 
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duwangngan hi' bang ay gawi sigam. 

Na ma'ma' na duwangngan gawi sigam iyan meha tambal 

Appa' sigam. Na tiyaw na uk onde'-onde' hi' uk nal "Ay 

tambal Appa' bi?" 

Na ma'ma' na duwangngan iyan tambal Appa' sigam iyan 

subay kono' niya' garing gadja. 

onde'-onde' hi' uk na bang niya' sali' manga iyamu' 

man sigam duwangngan iiyan tapamuwan. 
1 

Uk duwangngan iiyan bang uk na sa ganta' makapatay 

makahap du sab tapamuwan sadja' basta iya isab kabuwanan 

hadja' garing gadja. Bo' in iya iyan sa' takila hatina 

siyay hi'. Iya du makakila iya. Iya takila na masi 

siyaka' na duwangngan pagsalahi' uk na, "Ngagad na kaam ma 

itu." ,Hatihan na bo' na lagi' nda' iya na gadja. Na hi' 

iya na bay ipattan bay palahi hi'. 

Pag'abut mahi' hatihan na tiyaw na uk na gadja hi' 

bang makatulung ka'iya. Katabang ka'iya hatihan na sali' 
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Appa' na. Appa' sigam hi hi' na saki bo' tambal na subay 

garing gadja. Hatihan na biggaang ma mehe. Na uk mbo' gadja 

hi' ma iya sambung na bang uk na "Sabab.nu mboho' ni ha' ni 

pagtambal minsan isab makamatay ni mbO' gadja, nulung iya. 

Makatabang.iya. 

Pag ka salahi', pabing na iya iya onde'-ondel hi' pahi' 

ni siyaka' na duwa hi' uk na iya, "Mo uk bi tambal. Na niya' 

na suga' subay kaam kat'ndaan niya sap makaam bang kaam kabo 

garing gadja tu in t'nda' na" uk na "tumbukan" uk na "bukut 

bi siyappan maka basi pasu'." Iya hi' bay amu' onde'-onde' 

hi'. Na in duwangngan iyan magdanakan l'lla du sab bista 

sigam kabuwanan minsan siyappan na bukut sigam maka basi. 

Bay tiyunu' siyandalan na pasu' bang peen hi' kabuwanan tambal 

hi' bo pag ka na dauhu' lagi' sigam siyappan bo' Sigam 

biyuwanan tambal. ,Billa bay iyakkalan na ha' sab ko' hi' 

ngakkal, pasal in sigam:hil, magdanakan bay t'llungngan in 

dakayo' kabungsuhan hi' bay dan na hi' bay palahi pasal 
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gadja hi'. Iya bay makalippa na iya hi' tahan pa'urul na ni 

gadja hi'. Bo' Appa' sigam saki na bo' dimay ndaan hi subay 

gadja hi' garing gadja hi' bo' tambal na. 

Na bo ba'ba' Lltan hasta iya ka'ulian naman saki na 

iy'iyan in say say maka keulif ma anak na iy'iyan bay 

kak'llo' tambal iya na paganti' ,uk na magsultan. Na hangkan 

kotjii' nu iyu isab manga duwangngan iy'iyan pasal ba' iya 

sigam magsultan. Ba' iya kawasa mapaglahat. Na saki 

magbissala na sigam may'an iyan siyappan na uk na maka basi 

dandkan na hi' duwangan hi' sal na bidda' basta bay ja''IlJa 

kasapparf mman bukut, Na hi' na ubus peen magsap biyuwanan na 

uk na tambal"hi' garing gadja. Na biyo na mowe' iyuk 

duwangngan hi'. 

. Pag t'kka sigam ni luma' Appa' sigam hatihan na panambal 

na ma'ma' na sigam tiya' na uk na Appa' "Iyan tambal nu 

garing gadja."- 

Na iya sambungSultan iya, "Na hap na ko' iyu manga- 
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Oto' hatihan na tapehahan bi du aku tambal." Na siyoho na 

pipis na tiyanay, hiyagOman bO' inum na. 

Pag inum Tuwan Sultan ostana kowe' na du sab baag na 

sali' na bay baran na tagna'. Pag basag na kata'uhan nu na 

bay k3s3g Sultan tagna' hi' basta sali' manga magkaba'iyaan 

ay bang ay subay iyu magtuwi. Na pag lisag 	agung, tipun 

na manga manusiya' kamemon.- Magtiyaw na bang ay iyanan sali' 

kasusahan ni Tuwan na Sultan. Na uk Sultan, iyan anak na 

duwangngan hi' iya magsultan, hatihan na iya na maas na ha' 

na .iya ba' iya magkawasa. 

Na pag sali' ostana manga saong iya.na Sultan 'ha manga 

duwangngan hi' paluwa' na tO3d iya na siyay hi' ta min 

dimay taun bay palahi hi'. Pagluwa' na pay'an sa' iya 

takila. Uk manga aa lahat iyan bang aa mininggahan iya 

sampay Appa' na manga danakan na hi' siyaka na sa! du 

kakila ma iya. -Ubus may'an niyaw na iya, iya h'lling iya na 

anak Sultan, iya na bay kabungsuhan palahi hi' uk na, 
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daa kanm  magmagay maglami-lami iyu sali' niya' kasambung 

kaba'ba' ma iya buttihi'" uk na pag Sultan. Sin anak Sultan 

duwa iyu pasal sigaM,duwangngan iyu bay makak'llo' tambal 

Maka.ka'uli' ma Appa' na Magsultan. 

Mugti iya pahi' ni Appa' sigam hi' bay Ampun na 

"Sultan" uk na !'Ampun" uk na "Sultan, ba' iya aku sali' 

manga missala bang makajari." 

Tuwan na Sultan bo' angay isab sa' makajari basta 

bissala ni kapappan du. 

Uk onde'-onde' hi' ganta' ngumul na manga sangpo' ka 

lima, mehe na ba, lasag na -CO-6d jari na du sab minsan manga 

magsultan uk na "Angay kalu" iyuk na "maka pahinang saliyu 
in aku tu?" 

Uk na "Hangkan dku basag kowe' sabab bay min anak ku 

duwangngan hi" iya h'lling Sultan hi' uk ha pasal ay 

hatihan na niya' tambal bay tak'llo' uk onde' na duwangngan. 

"Bang" uk na "pasal sin taMbal aku" uk na "bay kak'llo'l 
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pasal aku" uk na "niya'" uk na "ma' aku" uk na "tambal iyu 

bay in garing gadja iya na b'ggaang ma mehe hi'". 

Na bay uk Tuwan Sultan, "Angay" uk na "sa' ka'u bay 

magbo pa itu bang ka'u bay kak'llo' na" uk na "gadja hi'?" 

Uk na "Bang sa' du aku" uk na "Sa' niya" uk na 

kasikOt h'lling kabungsuhan hi' "mono'" iyuk na "gadja hi' 

suga'" uk na "bang ka'u sa' magkahagad aku iya dapu gadja 

maim sigam iyu" iyuk na "bay tOOd biyuwanan uk ku niya' bay 

pajanjian kami ka sigam.". 

' 	Nal uk nal "Ay bay pag janjian bi?" h'lling Sultan. 

"In pag janjian kami in Onde' nu duwangngan, iyu bay 

siyappan bukut sigam bo' kabuwanan." 

Na pag ka salahi' uk Tuwan na Sultan, na ka jadi nda' 

onae' duwangngan hi' bang sa' niya' sap na bang kali iya 

siyumbay iya k'lloan k'llong na bang sa' b'nnal bay bissala 

na hi'. Na bang binnal iya iya pipagsultan. Hatina iya du 

bay kabuwan tambal. Na taabut peen salahi' manga missala 
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na Tuwan Sultan ni anak na duwa uk na, "Niya' tu" uk na 

"l'lla iya na sali' subul-subul na missala ma itu" uk na "in 

kaam duwangngan iyu nsa! kaam bay kak'llo' tambal in bay 

makak'llo' iya tu." In kabungsuhan sa' kita'uhan uk Tuwan 

Sultan hi' ha' manga kata'uhan iyan anak na. Awam pasal bay 

palahi onde'-onde' hi' diki'-diki' 	bo' suwig na bay ma 

palahihan mag'ipat na bay maka gadja hi'. 

Pag'nda' maduwangngan hi' na hi' na t'nda' bay siyappan 

bukut sigam. Na uk onde' hi' iya na kabungsuhan hi' iya 

"Na nda' nu" na uk na Tuwan ni Sultan. Hatihan na in 

makak'llo' trimbal. 

Iyuk na, "Aku du pasal aku dU" uk nartaga gadja". 

Na sa' 	t!gg61 magt'gg31 tiyaw na uk Sultan bang maingga 

iya:bay magk'llo' gadja. Uk na "In gadja tu" biyaan na uk 

no. 	bay= poon hil" Hatihan na bay in sigam iyan magtay' 

anak du sab hangkan na iya bay kak'llo' gadja hatihan na 

gadja da Appa' sigam Sultan du sab. 
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Na ostana pag kaka'ulian na Sultan hi' in hinang na uk 

na Sultan iya na anak na na kabungsuhan hi' salta' in gadja. 

Na hi' biyo na du sab uk na pabing ni Appa' na. Na hatihan 

na magtawwa,na sigam na pag magtawwa' na ha' niya' na. 



Ang Tatlong Anak na Lalaki ng Sultan 

At nangyari noong panahong una na may isang Sultan na 
napakayaman.. -May hayupan siya na nasa sarili niyang panga-
ngalaga. Iba't-ibang uri ang kaniyang mga hayop, sama-sama ang 
mga barako at inahin. Mayroon din silang iba't-ibang uri ng 
ibon, sama-sama rin ang mga maliliit at malalaki. May alaga 
rin siyang isang malaking elepante. Alagang-alaga ito dahil sa 
may matalas itong pag-iisip. Pag may narinig siyang bagay na 
dapat makarating sa Sultan ay ipinaabot niya rito. 

Isang bahay ang ginawa para lang sa elepanteng ito. 
Nababakurang mabuti ng bakal ang paligid nitong bahay na ito 
upang di makawala ang.elepante. 

Mahilig magsugal ang Sultan at nangyari na sumama Sa 
kaniya ang asawa niya upang magsugal. Kamahal7mahalang 
Pangiiyan ang-kaniyang pangalan. Ang mag-anak ay binubuo ng 
Kamahal-mahalang Sultan at Pangiiyan at ng tatlo nilang anak 
na lalaki. Si Raha Baginda ang panganay. Sumunod si Radja 
Pahallawan at Datu Abdusalam naman ang pangalan ng bunso nilang 
anak. 

Isang araw nga'y magkasamang nagtungo ang mag-asawa sa 
bahay ng kanilang kaibigan upang magsugal. Ayaw man lamang 
ng Sultang lumiban sa kinagawiang pagsusugal. 

Ang isa sa kanilang anak, ang bunso, mga sampung taon ang 
gulang ay naglaro ng bola. Ang bola ay ;.umiban sa loob ng 
kulungan ng elepante. 
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Nang nasa loob na ng kulungan ng elepante ang bola, sinabi 
ng bata, "0, ihagis mo rito sa akin ang aking bola." 

Sumagot ang matanda nang elepante, "Hindi ko ihahagis diyan 
ang iyong bola maliban nang buksan mo ang pintuan ng aking 
bahay." "Maawa ka, ihagis mo na rito ang bola ko pagka't 
hindi mo inihagis, wala akong mapaglalaruan," pagmamakaawa ng 
bata. 

"Kung hindi mo bubuksan diyan ang bakod hindi ko rin kukunin 
dito ang iyong bola," wika ng elepante. 

Makaraan ang ilang sandali napilitan na ring buksan ni 
Abdusalam, sampung taong gulang ang pinto ng kulungan. 

Nang ito'y mabuksan na tumakas ang elepante at nagtungo sa 
gubat. Ang bata nama'y tumakbong umiiyak sa loob ng kulungan 
at kinuha doon ang kaniyang bola. 

Di nagtagal, dumating ang ama ng bata, ang Kamahal-mahalang 
Sultan. Pagdating na pagdating niya'y ang elepante kaagad ang 
itinanong niya sa kaniyang mga anak. 

Ganito ang naging sagot ng kaniyang bunsong anak. "Hayun 
po, Ama, Tumakas ang elepante pagka't ayaw niyang ihagis sa akin 
ang bola ko kung hindi ko bubuksan ang tarangkahan. Tumakas 
siya patungo roon sa malayung-malayong lugar. 

Pinalo ng Sultan ang bata. Yantok ang kaniyang ipinamalo 
kaya't ito'y napakasakit. Nanghina at malungkot na malungkot 
ang bata matapos siyang mapalo. Masakit ang kaniyang katawan 
kaya't malakas ang kaniyang iyak at matagal siyang nag-iiyak 
nang nag-iiyak. 
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Napahiya ang nakababatang anak na iyon ng Sultan Sa dahilang 
siya'y napalo kaya't naglayas siya. 

Nagtatakbo siya hanggang sa siya'y makarating sa gitna ng 
kagubatan, mga sampung kilometro an& layo sa kanilang tahanan. 
Sa paglalakad niya'y nasalubong niya ang elepanteng inalagaan 
nila noon. 

Tinanong siya ng elepante na ngayo'y matanda na, ''13akit ka 
umiiyak?" 

Sumagot ang bata, "Ahg dahilan ay ang pagkakatakas mo." 
Sinabi rin niyang siya'y napalo ng kaniyang ama. 

"Huwag ka nang malungkot," ang alo ng elepanteng matanda 
sa anak ng SUltan. "Sumama ka na lang sa akin. Magsasama tayo 
saanman tayo makarating." 

Makaraan ang limang taon, matapos nilang takasan ang Sultan, 
Nanghina ang katawan nitong huli at nagkasakit dahil sa pag-
aalaala sa nawawala niyang anak at sa tumakas na elepante. 
Dalawa na lang ang natira sa kaniyang anak, ang panganay at ang 
sinimunod. 

Sa pagdaraan ng mga araw, lalong lumubha ang karamdaman ng 
'Sultan. Nag-isip siya kung sino ang maaaring gumamot sa kaniyang 
karamdaman at kung mayroon pa kayang gamot na makalulunas dito. 

Nabasa ng manggagamot sa isang aklat na sa isang elepante 
lamang dapat na mangaling ang gamot sa karamdaman ng Sultan. 
Ito'y walang iba kundi ang kaniyang pangil. Kaya't ipinagbigay-
alam kaagad ng manggagamot sa Sultan ang kaniyang natuklasan. 
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Sinabi naman nitong huli sa kaniyang dalawang anak, dalawampung 
taon na ang panganay at ang sinimunod nama'y labing-walo, ang 
natuklasan ng manggagamot. 

"Humayo kayo at hanapin ninyo ang gamot na sa isang elepante 
lang matatagpuan," wika ng Sultan sa kaniyang dalawang anak. 

Mabilis namang tamalima ang dalawa sa sinabi sa kanila. 
Pumunta sila sa kagubatan. Nakita sila ng kanilang bunsong 
kapatid nang sila'y nagdaraan at nakilala agad sila. Alam niyang 
hindi niya dapat ipaalam ang kinaroroonan ng elepante. 
Pinuntahan niya ang dalawaat itinanong ang zadya 

Sinabi ng dalawa ang kanilang sadya, na naghahanap sila ng 
gamot para sa kanilang ama. "Ano ang gamot sa karamdaman ng 
inyong ama?" tanong ng nakababata nilang kapatid. 

Sinabi nilang ang gamot ay dapat na magbuhat sa isang 
elepante. 

Sinabi ng bata na kung mayroon sana siya ng ganoon ay 
kaniyang ipagkakaloob. 

Hindi nila nakikilala na siya ang kanilang nakababatang 
kapatid nguni't alam naman niya. 

"Maghintay kayong dalawa," wika niya. Balak niyang umalis 
at makipagkita sa elepante. Kaya't siya'y umalis upang maki-
pagkita sa isa ring takas na tulad niya. 

.Nang makarating siya sa kinaroroonan ng elepante, sinabi 
niya ang lahat at tinanong ang elepante kung matutulungan siya. 
Ang tulong ay para sa kaniyang ama. Ang ama nila ay may sakit 

56 



at ang gamot ay dapat na magbuhat sa isang elepante. Sa katu-
nayan, ito ay pangil ng isang elepante. 

"Sapagka't ikaw ang nangangailangan, buhay ko man ay handa 
kong ipagkaloob sukdang ikasawi." Paliwanag ng elepanteng 
matanda. At tinulungan nga siya ng elepante. Ibinigay niya sa 
binata ang kaniyang 

Bumalik anglatinSo sa kinaroroonan ng kaniyang dalawang 
kapatid. Sinabi niya sa mga ito, "Madadala ninyo ang gamot 
nguni't sa isang kundisyon. Kailangan ko munang tatakan ang 
inyong likod sa pamamagitan ng mainit na bakal." Pagka't nang 
mga sandaling yao'y may kung anong naglalaro sa kaniyang isipan. 
"Gagawing Sultan marahil ng aking ama ang sinuman sa kaniyang 
mga anak na makatatagpo ng gamot na makalulunas sa kaniyang 
karamdaman. Ito marahil ang dahilan kaya sila'y narito. 
Mapapasakanila ang buong kapangyarihan at mga lupain at sila ang 
mamumuno rito sakaling sila'y maging Sultan. Matanda na nga ang 
aming ama." 

Ang karamdaman ng kanilang ama ang nagtulak sa magkapatid 
na kapuwa magpatatak. Alalaon baga'y wala namang mawawala sa 
kanila. 

Nang matapos silang matatakan, ibinigay na ng nakababata 
ang gamot sa kanila. At umuwi na silang dala-dala ang gamot. 

Nang silasy makarating sa kanilang bahay, ipinag-bigay 
alam nila sa kanilang ama na puwede na siyang magamot. Sinabi 
nilang dala na nila ang gamot na galing sa elePante. 
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Ipinadurog ito ng Sultan, ipinalagay sa tubig at pagka-
tapos ay ininom. 

Kapagdaka'y gumaling ang Sultan pagkainom niya nito. 
Lumakas siya at nanauli sa dati ang kaniyang Dangangatawan. 
Gayon na lamang ang kalakasang kaniyang nadama kaya't siya'y 
nakakatulog nang muli. 

Tinugtog ang agong. Nagkatipon ang mga tao. Tinanong 
nila ang Sultan kung bakit nalulungkot. Sinabi niya, "Batid 
ninyo marahil na matanda na ako at kailangang may humalili sa 
akin. Ang aking dalawang anak ay gagawin kong Sultan." 

Bago dumating ang kinabukasan, ang araw ng pagiging Sultan 
ng magkapatid, dumating ang nakababata nilang kapatid na 
naglayas. Sa gubat pa siya galing at hindi siya nakilala ng 
mga taong tinanong niya kung saaff pupunta. Sinabi nila sa 
kaniya, "Huwag natin siyang intindihin. Hindi dapat maabala 
ang ating pagsasaya," wika ng mga taong nasalubong niya. 

Doon nga'y nakita niya ang kaniyang dalawang kapatid na 
binigyan niya ng gamot para sa kanilang amang Sultan. Hindi 
rin nila, pati na ng Sultan, siya nakilala. 

Gayunpama'y, kaagad niyang tinungo ang kaniyang ama, 
yumukod at nagwika, "Sultan," sabi niya, "nagpupugay ako sa 
inyo. Mayroon po sana akong sasabihin sa inyo kung inyo pong 
ipahihintulot." 

Sumagot ang Sultan sa paraang patanong, "Bakit hindi ko 
ipahihintulot kung mabuti naman ang sasabihin mo?" 
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Labing-limang taon na ngayon ang batang ito. Mabikas at 
maaari ring maging Sultan. 

"Narito po ako," sabi niya, "malakas ring tulad ng dalawa 
kong kapatid. Ang gamot na dinala nila rito ay galing sa akin. 
Ibinigay ko sa kanila. Ako ang kumuha sa elepante ng pangil 
niya," 

"Bakit hindi ikaw ang nagdala rito kung ikaw talaga ang 
nakakUha noon sa elepante?" tanong ng Amang Sultan. 

"Wala pong,iba kundi ako, tugon niya habang papalapit sa 
Sultan. Patayin ninyo ang elepante kung ayaw ninyo akong 
paniwalaan. Talagang ako ang nagbigay noon. Sa katunayan 
pa nga'y nagkaroon kami ng kasunduan." - 

"Ano ang kasunduang iyon?" tanong ng Sultan. Napagkasunduan 
namin ng inyong dalawang anak na magpapatatak muna sila bago 
ko ibigay sa kanila ang gamot. Sinabi ng Sultan sa kaniya 
kung hindi niya makikita ang tat6 sa likod ng magkapatid, siya 
ay ipapapatay. Lalaslasin ang kaniyang lalamunan kung 
mapapatunayang hindi totoo ang sinasabi niya nguni't kung totoo 
naman, siya ang magiging Sultan. 

Binalingan niya ang kaniyang dalawang anak at kinausap 
ang mga ito. "May isang binata rito na nakipag-usap sa akin 
at sinabing hindi raw kayong dalawa ang humanap ng gamot na 
dinala :171n7o rito." 

Hindi nakikilala ng Sultan na siya ang kaniyang bunsong 
anak. Hindi niya namamalayan na siya ang kaniyang anak. Ito 
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marahil ay sa dahilang maliit pa siya nang siya ay maglayas 
at ngayon ay malaki na at siya ring nag-alaga sa elepante doon 
sa gubat. 

Nakita nga ng Sultan ang tatak sa likod ng dalawa niyang 
anak. 

Nggyon, nakita na ninyo?" sabi ng bunso sa Sultan. 
Nagpapatunay lang ito na sa akin galing ang gamot. Nagkataon 
din pong may elepante ako." 

"Saan naman galing ang iyong elepante?t, tanong ng Sultan. 
Sinabi niyang kanila iyon. Ikinuwento niya'mula sa pasimula 
ang mga pangyayari pati ang katotohanang siya rin ay anak niya 
at ang elepanteng kinunan ng gamot ay sa Sultan din. 

At lubusan nang gumaling ang Sultan. Sa bunso niya 
ipinamana ang elepante. Dahil dito'y nagtungo sa gubat ang 
bunso upang kunin ang elepante. Pagkatapos, dinala niya ito 
sa kaniyang ama. 

Anupa't naging mabuti sa kaniya ang takbo ng mga 
pangyayari. 
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