Ti Danaw Ti Paoay
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diay ili ti Paoay, dagiti umili ket nasisingpet, naaayat,
manangtulong ken adda panagbutengda iti Dios.
Narang-ay ken natalged ti panagbiagda. Napipintas
ken dadakkel dagiti kabiti a balbalayda. Napipintas
dagiti badbadoda, nangingina dagiti al-alikamen ken alalahasda.
Iti panaglabas ti panawen, nagbalbaliw dagitoy
a
tattao.
Naggi-innapalda.
Nagtrabahoda
tapno
maartapanda dagiti kaarrubada. Nalipatandan ti Dios a
Namarsua. Ngem naisalsalumina dagiti agasawa a Gorio
ken Petra. Nagserbi ken dinaydayawda pay laeng ti Dios.
Maysa arabii, nagdarepdep ni Gorio. Matinepto ti layus
ti lugarda no di agbalbaliw dagiti tattao. Inbagada kadagiti
tattao daytoy ngem awan ti namati. Kinatkatawaanda
laeng ida.
Maysa a bigat, nakangngeg dagiti agasawa iti
maysa timek, “Panawanyo daytoy a lugar intono rabii.
Intono mangngegyo ti napigsa a gurruod ket saankayo a
tumaltalliaw tapno dikayo mairamraman a madusa.”
Idi sumipngeten, nagdardaras pimmanaw dagiti
agasawa ket kimmamangda idiay bantay. Intugotda ti
sumagmamano a ramramitda. Kalpasanna, nangngeda ti
nakapigpigsa a gurruod ket pagammuan ta naggungon
tidaga. Pimsuak ti nakapigpigsa a danum manipud iti
uneg ti daga. Nagikkis ken nagsasangit dagiti tattao.
Napataliaw ni Petra ket binuyana ti lumlumned a lugarda.
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Pinadasna ti agsubli ngem ingawid ti asawana. Nabayag
a nagginginnuyudanda. Gaputta timmalliaw ni Petra ket
saanna tinungpal ti bilin, nagbalin da Gorio ken Petra a dua
a dadakkel a bato.
Iti agdama, makita ti dua a bantay idiay Bantay
Pogoro. Daytoy a lugar ket nagdinamagen a Baranggay
Nangguyudan gapu iti panagginginnuyodan dagiti
agasawa.
Kalpasan ti adu a tawen, adda limtaw a dakkel
a danaw ditoy a lugar. Ditoy a nalmes dagiti tattao.
Inawaganda daytoy ti Danaw ti Paoay wenno Paoay Lake.
Agingga kadagitoy nga al-aldaw,
adu pay laeng dagiti mamati a no
adda mangbatok iti daytoy
a danaw, makitana pay
laeng ti limned nga ili. Kuna
pay dagiti mangngalap
a makakalkalapda pay
laeng kadagiti lamlames
a naka-aritos a kas koma
kadagiti karpa ken tilapia.
Mamatida a naggapu dagitoy
nga al-alahas kadagidi nalmes a tattao.
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