
An Makintab na Regalo

may sarong baryo sa 
pamitisan kan sarong 
bulkan na may kataid na 

kadlagan. Digdi naka-istar si Jose 
kairiba an sampulong tugang. 
Mayo nang ama si Jose saka an 
saiyang ina may hilang naman. 
Sadit sanang pigdurkut-dukot na 
mga kubo an istaran ninda. Sa laog 
kan saindang kubo, masisirip an mga 
bituon sa langit pag banggi.

Sarong hapon, dara ni Jose an sarong 
sako, sundang, asin an kupya kan saiyang ama na gibo 
sa buri. Nagpasiring sya sa kadlagan para mangua nin 
panggatong. Marikas na nakaabot si Jose sa kadlagan.

Purot digdi, purot duman; purot sa wala, purot sa tuo; 
purot kun sain-sain. Diretso sa sako an mga napurot nyang 
panggatong.

Sa kakapurot nya, dai na nya narisa na nasa tahaw 
na sya kan kadlagan. Sa kapagalan, nagpahingalo buna 
sya sa may poon nin Naga.

“Tugudung… tugudung… tugudung… tugudung… 
tugudung,” an nadangog ni Jose. Listo ining nagtago.

“Ano kaya ito? Ano ta may nagtatambol sa tahaw kan 

25



kadlagan” nagdarakula an saiyang mata sa kangalasan. 
Nahiling nya an parada kan mga dwende. Nagirumduman 
nya tulos an pirming tugon kan saiyang ina.

“Jose, dai mong gayong kulgan an mga dwende. Dai 
ka man magkua kan saindang mga pagsadiri. Dawa sinda 
sadit sinda an nag-aataman kan kadlagan,” tugon kan ina.

“Rarawrawan ka ninda kun kulgan mo sinda o kun 
mag-ikit ka sainda. Papalabuon ninda an saimong mga mata 
hanggang mabuta ka na. Kun bako man, magkakalugad 
ka na dai napipila,” patanid pa kan ina.

Nariparo ni Jose na nadidipisilan sa pagpasan an 
dwendeng nasa hurihan. Nagkakaralabot na an sako kaini 
ta dai naiiwasan na magkasarabit sa mga matatarom na 
mga sanga. Dai kaini naririsa na may mga nahuhulog nang 
bulawan hali sa sako kaini.

Pagkaagi kan mga dwende, 
pinururot ni Jose an mga 
nagkahurulog na bulawan saka 
inilaag an mga ini sa saiyang 
kupya. Sinundan nya an mga 
dwende hanggang makaabot 
sinda sa punso na istaran 
kan mga ini.

“Tabi apo… tabi apo. 
Uya po su mga nahulog na 
bulawan,” sabi ni Jose habang 
itinutuon an kupya.

n mga
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lahat ng ginto sa punso. “ sagot ng dwendi.

Sa isang kisap-mata ay nakita na lang ni Jose na nasa 
labas na siya ng gubat at nasa bakuran na ng bahay nila. 
Sa tabi niya ay may isang sakong punong-puno ng ginto. 

Mula noon, si Jose at ang pamilya niya ay namuhay 
nang masagana at masaya. 
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