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FOREYVORD 

' Some of the glory of the Philippines Hes in the 
beautiful variety of people and languages within 
its coasts. It is to the great credit of the 
n~tional leadership over the years that no 
attempt has been made to destroy -this national 
heritage. The goal has been instead l9 pre
serve 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 u~derstands best, the 
resulting satisfaction in his accomplishment 
gives the drive and confidence he needs to 
learn the national language. His abilit_y to 
read, furthermore, is the indispensable tool 
for the study this program will require. 

The Ministry of Education and Culture of the 
Philippines is proud to present this latest 
volume on a nationwide series designed to teach 
the-.national language through literacy_ in the 
vemaculars • It wi 1l strengthen both the parts of 
the nation and the whole. 

JUAN L. MANUEL 
Minister of Education and Culture 



PREFACE 

This ts a book of two Ata Manobo stories 
relating to their customs before and were 'written 
by Sinton Among and Cipriano Bat-aw during rhe 
1979 Wrtterst Workshop held at Nasuli, Malaybalay, 
Bukidnon _headquarters of the. Summer Institute of 
L tnguistics. Thi;; purpose of the book is to put into 
writing the customs that they practiced before. · It 
is hope t_hat this could also encourage the new 
literates to practice and improve thetr reading skills. 

The symbolization of Ata Manobo sounds is 
similar to their counterparts tn Pilipino except for 
£_which is sometimes pronounced similar to the~ in 
"but" or similar to e in the Pangasinan Language. 
The letter y tn many areas is pronounced similar to 
dy of Piltpino when it occurs between vowels . 

. Glottal stop is symboli.zed by hypen (-) wi.thin 
a word and by (') in word final position. Vowels 
which occur together without a symbolized glottal 
stop are pronounced, therefore, without a break. 
When.the t\Wo vowels occuri.ng together are alike, 
such as ~' they are pronounced as if they were 
one long sustained vowel. 
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"KA ALUNGGUN NO OGP.A11l-IG" 

Piglimud ka mgo mo-irob, kamanga 1 ka 

wasoy no war6 pad subong, ka mgo dagdakol woy 

malalab no mundt\ 1 ka maintok no mgo dawwn, ka 

mgo malay~t woy moilow woy malalab no balatung 

woy- ka mgo dagdakol no homoy woy insabuk tibii 

to lirong no dakol. So-ini ka nighi:mu 

kunto-on to alunggun no d16 n1g-ugp6 to 

bubungan to pog-a.ndam to pogpanu-ig. Di to 

anak dan.no lukos, igkabolongbolong din so-i 

lagboy no nig-ins6 to amoy to, "Am~, ogmonuon 

n1 1n6 ka mgo kalaglagan no piglimudlirnud din 

di6 to dakol no lirong41" 

"To, so-1 no bat6, ogkalingawan din on 

na-an ka mgo batasan to Manobo," 

nigpo-iom-iom ka amoy no nigkagi. "Taka, 

li bu as ka pad woy pi tawa ka kayu no 
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oghingaranan ta to kapayawi woy 11bong ka kai 

woy ignangon nu kodd:f. ko nokoy ka nigkita nu." 

Niglibuas so-ini. WA mataga-taga no 

bat6 woy namitow-pitow dut kapayaWi. W! 

malingonngon, l'lig-ulaloy kunto-on so-ini bati&, 

"Wow Am6, ogkahunak on ka doun to kayu l " 

"Sikan 1an ka i~danan no maga-an on ka 

tiglongdong woy maroyow on ogpanu-ig," kagi 

to amoy. 

Nigpanoik ka bat6 di6 to baloy woy 

nigkita kunto-on ka amoy no n:1gku6 to manuk 

no lumansad. Nigpangumow-umow kunto-on ki 

Imbaba~uk woy ki Kalayag oyow ogbantayan 

sikandin no ogkakamot voy kon~ ogkatigbas 

sikand1n. Takas sikan, niggilang ~in on ka 

11-og dut manuk no malalab woy impamunaspunas 

ka langosa di6 to m~o suloy woy to paspasanan 

4 



5 



. ·oyow war6 ogpokapanoik no maro-ot to baloy. 

Ward pad amana nasabuti to bat6 ko malli.6 

so-ini, di lagboy din 1gkarag6 ka poghimatoy 

to manuk, su natagaan din no manuk angkuan ka 

iglabung dan• 

Masolom sikan, nignangon ka inoy to bat6, 

''Gglo-uyon ku pad ka pinayag ta. Kai ka rod 

su maga-an a r6." 

Mangkuan nigtabak ka bat6 1 nig-1ns6 

kunto-on sikandin; "Si Amt!i 1 .ogduma koykow'i" 

"Kon61 Asoiom.pad sikandin oghip.anow," 

tabak: to inoy. 

Hutuk no allow, iam pad nigmapaw6, 

nigsolomsolom ka amoy to nighipanow su 

oglo-uyon din ka pulalas no nigdoromdom din 

no maroyow ogkamotan. Ungod ogkag1.kag1 to 
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goinawa rin ka aru.oy to, '' Maroyow ko 

ogpakato-od ad. Maroyow poron ka liniukon ku 

kunto•on." Ti~bal a6 nigtakas pogkagi to 

goinawa r1n, nigdinor din kunto-on ka 11mukon 

no nigkagi d16 to .longod to gibang din. 

Narago-dag~ so-i amoy no nigparagas di6 to 

pula~as woy ko nigkita din on ka tan6 no 

maroyow on ian su mo-itom on lagboy ka tan6, 

nig-agpas kunto-on sikandin mg-uli. 

"N..1., d.a. o man o. Maroyow na-an?" nig-1ns6 

kunto-on to asawa no boi to lukos din, no 

ogsusugba to igpani-udtu dan. 

"Maroyow lagboy 1gbo1 ku. Ka limukon 

d.16 nigkagi longod to gibang ku woy ka tan6 
. . 

m.o-itam_ on ian, 11 tabak kunto-on ka asawa no 

lukos no n1gpo-1om-1om. 
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Ko nigdinog to bat6 no nigli-ag di6 to 

solib to baloy, nigpamanoik kunto-on sikandin 

woy nig-ins6 to, "Man16 Am6, ko nigkagi ka 

limukon longod to gibang nu~ Nokoy ke 

igkabulig din to pogpanu-ig?" 

"Ow'', nigngisi ka amoy no n1gkag1, "So-in 

ka anak ta lagboy din ogko-iniatan ka batasan 

to minuna ta. Asat, ka limukon ka manuk-manuk 

no ma-abu-abu woy kandin d6 l~a ognangon kanta 

to r:iaro-ot. Ko ogkagi kandia longod to 

gibang ta ka kalitukan.sikan no para[as ka to 

tu-ud nu. Ko ogkagi kandin longod to kawanan 

nu, maro-ot no allov sikan woy maroyow ko 

og-uli ka pad tc baloy now. "Ko ogkagi kannin 

di~ to longoa to kahuna-annu, kisonr·sikan 

Asat. Haroycw pad ko og-uli 1-::cd wo~r hutuk ro 
,·· 

allow pamitow ka to dangob no pulalas no 

·ogkamotan nu, su ko ogtalabauon nu, kon6 pad 
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oekapor:c;a §ikan no du-on on maro-ot no 

ogkabayu-an to ma-al-alunggun." 

11 Di tu-tu-u sL>:e:n, J\.ml!'i" nig-ins~ ka 

bat6. 

11Tu-tu-u, su so-ini ka nigtu-uan to mgo 

minuna ta,H tabak to a!:!loy no nigparagas 

niglibuas dut baloy inat konad ogko-iniat 

og-al-alukoy to ar,ak din. 

Hutuk no r.llow sikan, nokoy p~ man, 

nigsolo~solom ka. asawa no boi no nigsusugba 

oyow ogke-alap to iglukos din no oghondi~ to 

ogkamotan din. Ogtongoson din so-ini woy 

igpa.ni-udtu t o asawa rin. Ko nalut1' on ka 

ko-onon nigtongos din on so-ini woy imbogoy 

din to asawa rin no nigkag1 to," N6, 

ayad-ayad ka no kon6 ka ogbokogon. Malogon 
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on ko oghutuk k1 pad ogpam~111gh6 to dangob no 

ogkamotan ta." 

"Ho-o", tabak kunto-on to asawa no lukos 

no nighipanow. "Og-ayad-ayad a ian su konc! 

a ogko-iniat no du-on ogkamatoy kanta ko 

ogbokogon a woy kon6 ta og-ongkoran." 

Pog-uli to amoy, nigli-ag din ka so-1 

anak din no lagboy ogkarag6. So-1 ka indanan 

to war6_ sikandin bolroga ko nigko-on din ka 

bolow din di~ to nigkamotan din. 

Nokoy pA man, papitun allow ka nigligad, 

nighutuk nigsolomsolom ka asawa no lukos 

ogbunsud to pogpopolod. Nig-alap sikandin to 

mo-irob no nighipanow woy ungod oglonghag, 

inat ogkahallcK kandin no og-uranan. 

Lgkahallok ian su ka uran ogpamalii to 

pogkamot. Sikan ian no pogdatong din d16 to 
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pulalas no ogkamotan din, nigparagas n1ghond16 

to 111s woy nigpolod din ka songo kayu no 

unawa to bakalawan karakol woy· nignangon to, 

"Maroyow su wa~ makasanggat ka nigpolod ku. 

lagparr r,as d16 to tan6. Kon6 no pamalii 

s~-1. Maroyow ko ogkapamoloran on so-1n1. 

Di, og-uli a pad su inat og-uran. Kon6 

maroyow ko ogko-umaan a to uran no kai a pad 

to pulala s. Pamalii sikan. 11 

Hongkai to mgo tatolu no allow, niglibong 

sikandin woy nlgbunsud· nigpopolod to mgo kayu, 

ka mgo bulokow, ka mgo .balagon no palasan, ka 

mgo bagtok woy ka mgo malilintok no mgo kayu. 

Takas to pogpopolod din,_ nigtagad kandin 

to hop-at no allow woy nighutuk man d6 

sikandin niglibong d16 to nigpopoloran din 

oyow ogkaggol6 ka· mgo dagdakol no kayu oyow 

ma-agan ogkagangu. 
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Hongkai to lalima on ka olat to· allow to 

poggol!, nignangon kunto-on ka lukos dut 

asawa rin to, " Maroyow on kunto-on ko ogsilab 

~id to kamot ta. War 6 nig-uran woy mo-init 

lagboy ka porsi16 to allow." 

n1gtabak ka asawa to, 11 Ho-o ian. Woy 

marani oc so-ini og-uran, Pitow ka pad to 

bogas to pang1. Inat unawa on to bakalawan 

ka dakol~ Haroyow ko ogkasilaban on ka 

ka nigkemot nu.u 

Pogkarinog kunto-on to bat~ no ogsisilab 

ka ar.10y , r~ienangor. sikandin to," Am6, dumaa 

a nu. Ogpitow a to pogsilab nu to mgo kayu.tt 

"To, konli kad Asat, su mo-1nit lagboy ka 

hapuy. Kai ka r6 pitow to baloy, su ogkito-on 

nu r6 ka hapuy kai. Ognangonan k:u r~ sikoykow 

no maroyow lagboy ogpitawon ka ogkasilaban no 
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mgo kayu ko kai ki r6 to baloy ogpitow, su 

ogparokotan ku d16 to mgo ilis to }:arnot su ka 

kamot ta nakalibod to bubungan ligkat to 

taliwar6. Sikan ka kon6 no maroyow ko ogduma 

ka.r• 
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Narag6 kunto-on ka bat6 woy agad iam pad 

nighipanow ka amoy, ungod on so-i bat~ 

nigpinnu-u no ka bolad, d16_to apongag din. 

Di~ to gumawan ogtatagad to ogkito-on din ka 

hapuy di6 to bubungan. Ko nigkita din on ka 

dakoldakol no obol, n1ghas1ndog sikandin woy 

r_ig-ulaloy to, "Wow In6. Pi tow ka to mo-1 tum 

lagboy no obol. Nigsilab on bua si Am~." 

"Ho-o . .Asat. Kand~n on sikan no 

nigsilaban. Di pitow ka, maroyow lagboy ko 
.· .. 

ogpamminog.ki to amoy ta. Ko nigduma ka pad 

di&, kon6 nu poron ogkito-on.ka maroyow no 

obol ro an-anayan mo-itom di kunto-or 

nigmalalab on," tabak to !nor din no nig-udl 

nig-udling. 

War~ ian malingongon, no noko-uma on ka 

amoy, woy nignangon to 1 " Tc, natibbnas1lab1 
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ka kamot ta~ Maroyow ko ogkapanguyaba.n tad 

asolo!Tl oyow ogpakasawod ki r6." 

"N~. Timpara nud on angkuan ka manuk ta 

no rno-itom oyow ogsolomsolom ki ogpanguyab 

asolo?n.."tabak to inoy. 

Nokoy pad, poekapaw~ on nighipanow on 

kandan woy nig-alap ka lukos to kayu no 

magalGng: ka u-ua woy manuk woy nokogliwar6 no 

saku to homoy. Ka asawa no boi nig-alap to 

noko;lhrar6 ·no saku to hon! no ho'.'.'loy no 

ig-orok to mal1J-6g dan no l:amot. Pogdatonr 

di~ to kamot imbagdak to lukos ka kaj~l woy 

nanguyab on no niggilang din ka 11-or to 

manuk woy inpatul~ ka langosa to manuk dut 

ntgbagdakan dut· kayu. Takas sikan, nigbunsud 

on siknndin nigsasawoa to boni dan no homoy. 
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r:okoy kaman no napongaan on ka pogsawod 

dan woy nig-uli s1kandan no lagboy nar~g6 ka 

. goinawa ran, su napor~eaan dan on poesawod ka 

igpanu-ig dan. 

' ' ' . ' 
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"KA ALUNGGUN no 1'al'1ATOY KA ANAK DAN II 

Ka nataga on ko nokoy ka mgo batasan ta 

dongan ko du-on ogkamatoy, konad no maroyow 

no ogbasa pad so-1 no nangnangonon. 

Du-on songo lunggunan no di6 nig-ugp6 to 

marani to woig. So-ini alunggun, tatolu ka 

anak aan. Sagboka ka boi woy darua 0 ka· lukos. 

lton6 sikandan ogpamarigus to songo bulan agad 

ko marani r6 ka baloy ran di6 to woig to 

Kandi-is. Ko ogpamarigus sikandan, konad 

ogpanabun, su war6 d16 to bubungan. Su kon6 

sikandan ungod ogpamarigus, maligsom ka lawa 

ran woy ka mgo kutu, ogman-ugp~ to mgo kinab6 

dan. Masongot on lagboy sikandan woy ko 

ogpokarani ka kandan, 1nat to ogpoko-ilob ka. 
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Songo kaukiloman sikan,"wer6 ka alunggun 

mokohirog6, su ka lukos no panganoy, ungod 

ogdul-ugdul-ue to so-og. I1!igdaralu so~ini. 

11L tuwoy1 Mani6 to inat ogkabigtawan on 

so-in1 bat~'i Mo-ini t lagboy sikandin woy 

inet konad ov,goinawal ~aka1 Pitawa nu pA, 

inat to ogkasilaban kid," nigkagi ka inoy. 

"Ku6 ka pA to woig di6 to sakoru woy 

ibus-ug to lawa rin. Maroyow ko og•ulang ka 

pogmo-1n1 t din," udling kunto-on to amoy. 
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Woy nigku6 ka inoy to woif di~ to sakoru 

woy nigbus-ug di~ to nigdaralu no anak dan. 

Takas bus-ug1 ka bat~, nighagtong so-ini 

nigsinogow woy pogwo-ilwo-11. 

"Pitow ka na-an, di nighartcng on to 

pogsinogow woy pogwo-ilwo-11," kag1 to. amoy. 

"Nighagtong to pogsinogowl Pitawa nu ka 

bat~, waraa sikandin niggogoir?awa. 11 tabak 

kunto-on to inoy no in.at ogsinogow on kandin. 
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Nigsa.msam ka amoy dut bat6 woy nignangon 

"Ubatonl Du-on dod, di do-isok na-an cM 

lagboy. Ogmonuon tad so-1n1? 11 

Tibbal d~ nigtakas to nigkagi ka amoy, 

nigwoil-wo11 so-1 bat6 inat ogpangignaton. 

r;aa.'.l,lok kunto-on ka alunggun. 'Nigdoromdom 

dan no ko og-111ng so-1 ka bat6, ka busow 

ogsulod di6 to lawa rin woy ogsasindog OFOW 

ogkoko-on din ka otow no marani di6 to 

kandin. 

"Ku6 ka to andu su ogligpisan tad. 

Angkuan ogpanggapun on so-ini. Maga-an 'ka 1 n 

kagi dut amoy. 

Nokoy ka:man, nigku6 to andu ka boi woy 

r.igsabuk din dut 11-og to bati>. Nokoy _pA 

man niggongonan to amoy ka andu woy 

Jµgligpisan din ka bat6 woy namatoy. 
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Nig-1ns6 kunto-on ka boi to; "Honao-i 

tad na-an so-ini iglobong1 ~oy hondo-i kid 

og-ugp~1 Kon6 kid ogpoko-ugp& kai, su 

og-ugp6 on kai to so-in baloy ka busow." 

Uigtabak, kunto-on ka lukos to, "K'1royow 

bua ko igsabol ta r~ kai to baloy woy ogbir.iu 

ki r6 to pinayag di~ to panted." 

"Ka-iru-kow·I Du-on .bua asu no oglopow 

kai to baloy woy ogko-onon ka lawa to anak 

ta ko tibbal ta r~ 1gsabal.k·Ko sikan ka 

palanu nu, madmaroyow pad ko or,bansulangan 

tad~" kagi dut boi. 
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11Ka-ku-kow ianJ Ma.royow ko di~ k~ 

kunto-on to koilawan SU oebansulangon ta 

sikandinl" .nigtabak !A;a asawa, "Yi.a· maroyow, 

iglobong tad sikandin kai to diralom to so-1 

baloy." 

~ Nigku6 kunto-on tei linas ka lukos, li tos 

no igbuku~. to bat6 woy intag~ dan on so-in1. 

Takas dan inta~, nigbanggutan dan to balagon. 

Dagas no impamano-ug dan on woy nigkutkut 

kandan litos to lawa to bat6 woy ka karalorni 

to nigka.11 ran taman ~ai to liwara-an to 

lison. 

r:okoy kaman, no napongaan on ·ka lungag 

inlobong on ka bat6 woy nigbub.bunan dan on to 

basak. Dagas, tib6 kandan nigparagas 

nigkom6-kom! to basak woy nig-iniugari dan ka 

lobong woy impalinopow ran to liungan 
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pogdogpak, oyow konad ogduma ka busow di~ to 

baloy. Woy nig-oneLoran dan on so-ini oyow 

oehimu sikandan to dangob no baloy aan. 

Ian so-int ka batasan ta dongan. 

Maroyow· su nataga ki to tu-tu-u no Magbobo-ot 

no ogpakalipuas to maro-ot no batasan ta. Di 

maroyow ku no og-ongkoran tanow on ka maro-ot 

no batasan. 

29 



ANG MAG-ANAK NA NAG-ANI 

May isang pamilyang nakatira sa paanan ng 
bundok na tinatawag na Tuba. Nasa gitna ang 
haligi ng kanilang bahay. Iisa ang haligi 
nito. Upak o balat naman ng kahoy ang bubong 
nito. Aapat lamang na katao ang nakatira sa 
bahay n.:"' ito. Ang mag-asawa at ang kanilang 
dalawang anak. May palayan ang mag-anak na 
ito sa ka~ila ng bundok na kanilang tinitirhan. 
Malapad ang palayang nabanggit-. 

!sang araw, inutusan ng lalaki ang 
kaniyang asawa ng bisitahin ang kanilang 
palayan. 

11Ano'ng makukuha ko roon gayong 
kagagaling ko lang doon at nakita kong 
malagatas pa ang mga palay? 11 ang tartong ng 
babae. 

"Ilang araw na ha ang nakalipas nang 
huli kang pumunta sa palayan upang tingnan 
ang mga palay?" ang tanong ng lalaki. 

":tv1ga walong araw pa lang ang nakalilipas 
nang huli akong pumunta roon," ang sagot ng 
babae. 

"Naku, maaaTing hinog n~ ang mga· iyon, 
ngayon. Kung hinog na nga ang mga iyon, • 
gapasin mo na upang maibilad na natin. 
Kumuha ka rin ng isang manok," mungkahi ng 
lalaki. 

"Oo, sige. Aalis na ako," paalam ng 
babae. 

. 30 



Nagtungo na nga ang babae sa palayan. 
Nang dumating siya roon, nakita niya arig 
mga palay na nahihinug-·hinog na. Napakaganda 
nilang tingnan sapagka't may maberde, may 
maberde-berde at may dilaw na nangangahulugang 
ang mga ito'y pahinog na. 

"Naku, mahihinog na nga. Kung hindi 
ako nakinig sa aking asawa'y malamang na 
nakain na ng daga ang mga ito. Pupunuin ko 
ang liang na ito upang iuwi. Tama na marahil 
ito para sa seremonya," ang bulong ng babae 
sa kaniyang sarili. . 

(Ang liang ay katulad ng takuyan na 
siyang pinaglalagyan ng palay ng mga Manobo.) 

Iniuwi na nga ng babae ang isang liang 
na palay. Giniik niya iyon, pagkatapos. 
Saaka inilagay sa isang palayok upang isalang 
sa apoy. Sa gayo'y madaii itong matutuyo at 
babango. 

Nang mahango na niya, naglatag siya ng 
banig sa harapang ng kanilang bahay upang 
doon patuyuin ang palay. Kapuwa nasisiyahang 
nag-usap ang mag-asawa. 

"Mabuti naman at matindi ang sikat ng 
araw. Madaling matutuyo ang mga ito. Ngayon, 
magsasaing na ba tay~?" ang tanong ng babae. 

"Ewan ko nga ba. Ano nga kaya ang ating 
gagawin kung sumawa na tayo sa kamote. Ilang 
buwan pa tayong kakain ng kamote. Kamote sa 
almusal> kamote sa tanghalian, at kamole sa 
hapun.an," ang naging sagot ng lalaki. 
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Hindi umimik ang babae bagkus, inilagay 
niya ang pinatuyong palay sa isang malaking 
bilao. Pagkatapos, inihuho iyon sa lusong at 
kapagkuwa'y binayo. Nang makita ng lalaki ang 
ginawa ng kaniyang asawa, tinawag niya· ang 
kaniyang mga anak upang tulungan ang kanilang 
ina. 

N. ;ng duma ting ang mga ba ta, tinulungan 
nga nila ang kanilang ina. Nang tatlo na 
silang nagbabayo, napakagan.da~g pakingga~ ng 
tunog ng mga halo. Tila ba agong ang 
kinakalantog nila~ Pabilis nang pabilis at 
pabigat nang ~abigat ang b~gsak ng bale 
sapagka' t nais na nilang kumain ng ba·gong 
bigas. 

"Purnanhik na muna kayo upang mapasalamatan 
ang mgi:i. anit:J;;> sa ibinigay na bigas sa atin. 
Kumuha na rin kayo ng isang tandang na maitim 
para sa seremonya upang maaga tayong makakain," 
anang lalaki nang makatapos makapagbayo ang 
mag-iina. 

Hindi nagtagal at natitipon na sa salas 
sa itaas ng bahay ang buong mag~anak. 
Nakaupo sila roon at hinihintay na magdasal 
ang ama ng tahanan. 

Pagka tapos f s inimulan n.a ang seremonya. 

"Pinap.agaspasan namin ng manok ang bigas . 
na ito upang hindi kami magkasakit kapag ito'y 
aming kinain, upang huwag kaming saktan ng 
tiyan. Halikayo, kanin ninyo ang dugong ito 
pagkagilit ko sa liig ng tandang na ito," 
ang panawagan niya sa mga anito. 
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11 Putlan mo na ng liig ang manok na ito. 
Madali ka sana upang hindi tayo datnan ng 
Limukon~ isang uri ng ibon na kapag umawit ay 
nagbabadya ng masamang pangitain. Masamang 
marinig ang kaniyang huni. Hindi na natin 
makakain ang bigas na ito kapag narinig na 
natin ang huni niyaon," utos ng ama sa 
kaniyang anak na siyam na taon ang gulang. 

Nang maputol na ang ulo ng manok, kinuha 
ng ama .ang dugo noon at pagkatapos ay ipinahid 
iyon sa noo ng kaniyang mga anak upang hindi 
sila dapuan ng sakit. Pagkatapos, pinagsaing 
na niya ang kaniyang asawa. Ipinasunog naman 
niya ang pakpak ng manok sa kaniyang mga anak. 
Hindi nagtagal, natapos ang pagsusunog sa mga 
pakpak ng manok. Pinag..,.apat nila ang manok 
at tinuhog iyon ng patpat upang malaman nila 
kung sino ang nagmamay-ari noon kapag naluto 
na. Pagkatapos, ginawa nila itong tinola. 

Nang maluto, kumain na sila. Siyangsiya 
sila sa pagkain ng bagong kanin, Naubos nila 
ang pi tong gatang na bigas na kanilang 
isinaing. 

11 Bukas'pupunta ako sa gubat upang 
mangahoy ng gagamitin sa ating itatayong 
kamalig. Mabuting panahon ito upang magtayo 
ng isang mal.iit na kamalig. May balat o upak 
na ng kahoy na pambubong. Sa maikling 
panaho'y kaagad kong maitatayo iyon," anang 
lalakiimatapos silang kumain. 

"Mag-ani tayo bukas. Hinog na hinog na 
ang palay.· Sasabihan ko rin ang ating mga 
kasamahan up~mg matulungan nila tayo," ang 
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sabi ng lalaki matapos siyang makapagtayo ng 
kamalig. 

Kinabukasan 1 maagang maaga pa'y nagtungo 
na sa palayan ang may 20 katao, bawa't·isa'y 
may dalang malaking takuyan. Magkakasunod 
silang nagtungo sa matarik na bundok. Bagama't 
pagod na sila sa pag-akyat sa matarik na 
bundok na iyon, panay pa rin ang kanilang 
tawanan at biruan hanggang sa marating nila 
ang ituktok noon. Masayang-masaya sila.· 

Hindi nagtagal, makikita na silang -
nag-aani. Gapas dito, gapas doon, hanggang 
mapagod sila. Nagpahinga. silang sumandali 
upang magtipon ng lakas. Nang namamahinga na 
sila, ~~ating ang may pasaknong at ang anak 
niyang babae na may pasang malaking liang. 

"Mag.:.almusal muna kayo. Karneng baboy 
ang ulam natin. Bago ang kanin at marami 
iyon," yaya ng may pasaknong. 

Kumain na nga sila. Masarap ang kanilang 
kainan dahil sa bago ang kanin at karneng 
babcy ang ulam. Nagkukuwintuhan pa sila 
habang kumaka~n hanggang sa may isang dalagang 
biglang nagtanong. 

NPaano kaya nila babahanggin ang ani sa 
mga nanunulungan? Siguro, ilalagay nila sa 
limang liang?" naitanong ng isang dalaga. 

"Ikaw na dilag, hindi mo nga nalalaman 
ang ating kaugalian. Kapag umusap ng mga 
manunulungan ang may pasaknong, hindi. ha sila 
babahaginan ng inani kapag napakain na sila. 
Kung may matirang pagkain, ibibigay ang mga 

34 • 



iyon sa kanila upang iuwi," ang tumatawang 
sagot ng isang mataqda. 

Bumalik silang muli sa kanilang 
pinag-aanihan upang ipagpatuloy ang kanilang 
ginagawa. Patuloy pa rin ang kanilang . 
pagkakatuwaan. Hapon na nangmakatapos sila. 
lnilagay nila ang inani sa kamalig ng may 
pasakRong. May laman ri.a ngayon ang kamc:..lig 
na itong tulad sa isang munting bahay. 
Punung-puno iyon. 

Hindi nagtagal, tinawag na muli ng may 
pasaknong ang rnga manunulungan. 

"Halikayo, malapit nang dumilim. May 
mga natira.pang karneng ulam na baboy at kanin. 
Makabubuting iuwi na ninyo ang mga iyon," 
anang may pasaknong. 

Pagkatapos, kinuha na nga nila ang 
kanikanilang kabahaging karneng ulam na baboy 
at kanin.. Masayang-masaya silang umuwi sa 
kanilang mga sariling tahanan. 
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"ANG MAG-ASAWANG NAMATAYAN NG ANAK" 

Yaong mga nakababatid na ng aming ·kaugal ian 
noong unang panahon tungkol sa patay ay hindi na 
kailangan pang tunghayan ang kuwentong ito. 

May mag- asawang nakati r.a sa may ilog. 
Tatlo ang anak ng mag-asawang ito. Isang ba~ae 
at dalawang lalaki. !sang buwang hindi sila 
naliligo kahit malapit 1.amang sa kanila ang 
ilo~ na tinatawag na Kandi-id, Kapag sila'y 
naliligo, hindi sila gumagamit ng sabon 
sapagka't wala namang mabibilhan ng sabon doon 
sa ·bun.dok. Dahilan nga sa hindi siia palaging 
naliligo, kaya, marumi ang kanilang katawan at · 
ang kuto nila ay nakakapit sa kanilang mga 
damit. 

!sang gabi, hindi makatulog ang ma.g-asaw.a 
sapagka't rnalikot ang kanilang anak na lalaki 
sa kahiyang pagkakahiga. May sakit siya. 

"Naku,. tila yata wala nang malay ang 
batang ito. Mainit na mainit siya at tila 
yata hindi na siya humihinga~ Tingnan mo~ 
Hipuin mo siya a-t rnapapaso ka, '' ang sabi ng 
babae. 

"Kumuha ka ng tubig sa bumbong ng kawayan 
at ibuhos mo sa kaniyang katawan. Makabubuti 
sa kaniya.kung mahihibasan siya ng lagnat," 
utos ng lalaki sa kaniyang asawa. 

Kumuha nga ang ina ng bata ng tubig sa 
bumbong ng kawayan at ibinuhos iyon sa 
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kaniyang anak na may sakit. Nang_maibuhos na 
niya ang tubig si kaniyang ~nak, huminto na 
ang bata sa pag-iyak at sa paglikot. 

"Huminto na siya sa pag-iyak. Tingnan 
mo. Hindi na siya humihinga," ang sabi ng 
babae na pinipigil ang pag-iyak. · 

"Sinungaling ka naman. Humihing- pa 
naman. Mahina nga lang. An~ kaya ang marapat 
nating gawin sa batang i to?'' ang tanong ng 
ama ng bata. 

Ka ta tapos lamang ng amang magsali ta nang 
biglang ~umilos ang bata na parang natatakot 
at gulat na gulat. Natakot na ang mag~asawa. 
Naisip nila na kapag ganito ang ginawa ng taon 
taong maysakit, malamang na napasukan ito ng 
masamang espiritu at ito'y tatayo upang kainin 
ang sinumang rnalapit sa kaniya. 

"Kunin mo ang halo. Papatayin natin 
siya. Hindi magtatagal at hahabulin niya 
tayo at pagkatapos ay kakainin niya tayong 
lahat. Madali ka~" anang lalaki. 

Pagkatapos, kinuha ng lalaki ang halo sa 
kaniyang asawa ~t ipinatong ito sa liig ng 
kaniyang anak, diniinan at kapagdaka'y 
namatay ang bata. , 

11 Saan natin ililibi.ng ang kaniyang 
bangkay? At saan tayo titira ngayon? Hindi 
na tayo makapananatili pa rito sapagka't may 
masama nang espiritung nakatigil sa bahay na 
ito, 11 wika ng babae. 

_ "Makabubuti marahil na iwan na natin ang 
kaniyang bangkay -sa loob ng bahay. Magtatayo 
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na ·1~mang, tayo ng_ isang malii t nd dampa doon 
sa mabuhanging pampang ng ilog," ang sagot n 
lalaki. 

11 Naku, baka may mga asong makapasok·sa 
loob ng bahay at kainin ang bangkay ng ating 
anak kung basta na lamang natin siya iiwan 
rito. Kung iyang talaga ang inyong pasiya, 
makabubuting ilagay muna natin ang kaniyang 
bangkay sa isang tablang may dalawang kahoy 
na magkaekis sa ilalim. Kailangang nakaangat 
sa sahig ang bangkay," anang babae. . . 

"Mabuti sana kung nasa gubat tayo. 
Magagawa natin iyan. Iyan ang ating kaugalian 
noong 'unang nakatira pa tayo sa bundok nguni't 
hindi dito sa kapatagan," ang sagot ng lalaki. 

"Mabuti pa kaya'y dito na natin siya 
ilibing sa silong ng bahay," dagdag pa niya. 

Kumuha ang lalaki ng balat ng punongkahoy 
na katamtaman lamang para maibalot na ang 
bangkay, tinalian nila ito ng yantok .at 
humuka~ sila ng malaking butas na hanggang 
alak-alakan niya ang lalim. Hustung-husto lang 
dito ang bangkay. 

Nang matapos na ang paghuhukay, ibinaon 
na nila ang bata .. Kapuwa kumuha ang mag-asawa 
ng tig-isang dakot n~ lupa. Tumalikod sila sa 
puntod at inihagiJ ang sandakot na lupa sa 
puntod nang nakatalikod. Ginawa nila iyon 
upang huwag na silang masundan ng masamang 
espiritu pag-uwi.nila .. Nilisan na nila ang 
puntod upang magtayo ng panibagong bahay. 
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Iyan ang ami~g kaugalian noon. Mabuti't 
kilala na natin ang tunay na Dios na makapag
aalis. ng ating mga kasamaan. Umaasa ako 
ngayong tinalikdan na natin ang ganitong 
kaugalian. 
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