Ang Taklong Kag ang Usa

g

inakadlawan pirme ni Usa ang mahinay nga si
Taklong. Bangud sini, ginhangkat ni Taklong si Usa
sa isa ka karera.

“Pauna-una kita kadto sa may bubon, sa kilid sang
plaza,”ang siling ni Taklong.
“Sige,” ang sabat ni Usa.
Nag-abot ang adlaw sang karera. Sa ginalauman,
tama kadasig magdalagan si Usa. Nakaabot siya gilayon
sa bubon.
“Abyan ko ngaTaklong, sa diin ka na?”
“Ari ako,” ang siling ni Taklong, dungan guwa sang
iya ulo sa baba sang bubon.
Natingala si Usa kag
indi makapati nga naunahan
pa siya ni Taklong. Gani
nagsiling siya, “Karera kita
liwat pakadto sa sunod nga
bubon.”
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“Sugot ako,” ang sabat ni Taklong.
Sang makaabot na si Usa sa ikaduha nga bubon,
gintawag niya liwat si Taklong, “Abyan ko nga Taklong,
sa diin ka na?”
“Ari ako,” ang madasig nga sabat ni Taklong. “Ngaa
tama sa imo kahinay? Kaina pa ako diri nagahulat sa imo,
abyan ko nga Usa.”
Nakibot gid si Usa. Ginhangkat ni Usa sang paliwatliwat si Taklong sa pagdalagan pakadto sa iban pa gid nga
bubon ugaling pareho sa gihapon ang resulta- pirme gid
una sa iya si Taklong. Sa sobra nga kapaslawan sang iya
nadangatan, ginbunggo niya ang iya ulo sa isa ka kahoy.
Nautod ang iya mga sungay kag napilasan ang iya guya.
Ano gid bala ang natabo?
Ang matuod, ang una nga taklong wala
naghalin sa iya nahamtangan. May mga
pakaisa siya gali sa tagsa-tagsa ka bubon
nga nagapalibot sa banwa. Parehos gid ang
ila hitsura. Nahibaluan sang mga pakaisa ni
Taklong ang paindis-indis sa dalagan
bangud sa pag-istoryahanay sang
mga uwak samtang naga-inom sa
bubon. Tungod sini, nag desisyon
ang mga pakaisa ni Taklong nga
buligan siya nga madaug sa
karera. Gani, kung mangita
kag mamangkot
si Usa
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kay Taklong sa tagsa ka bubon, sa gilayon may maguwa
nga ulo sang isa ka taklong kag magsiling nga , “Ari ako.”
Sang mahibal-an ni Taklong ang natabo kay Usa,
gilayon ginpatawag niya ang iya pakaisahan. Nagpulong
sila sa pagbulig kay Usa. Pas-an-pas-an sang mga taklong
ang mga tanom nga bulong kag ginbutang sa mga pilas
ni Usa.
Nagpinatawaray ang duha ka mag-abyan kag
nagpangabuhi sila sang masinadyahon sa amo nga
banwa.
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