
An Urusahon Nga Singsing 

h adton una nga panahon, may usa nga lalaki 
Juan an ngaran. Diri hiya nagtratrabaho ngan 
naglilinaag-laag la ha bug-os nga bungto. Usa 

kaadlaw, kumadto hiya ha bungto harani han ginhadian ni 
Hadi Felipe.

Naupayan hiya han magarbo nga palasyo. Waray 
mag-iha, nakit-an niya an Prinsesa.

Nagtapo an ira mga panginano. Namula an bayhon 
han Prinsesa ngan tigda hiya umawod kan Juan. Tikang 
hadto naging magsangkay hira. Pirmi hira nagkikita tubtob 
han nagkaada na hira hin anak.

Naglabay an usa katuig, han pakabalik ni Hadi Felipe 
tikang han aragway. Napausa an Hadi kay waray niya 
kahikikit-i an iya nag-uusahan nga anak.

“Pamilnga an prinsesa yana dayon ngan ayaw 
kamo balik nga diri niyo hiya upod!” sugo han Hadi.

Gin usa-usa han mga sundalo an bug-os 
nga lugar ngan mga hagrani nga bungto. Ha 
dayuday naagian an Prinsesa ngan han iya 
anak ha usa nga tago 
nga lugar. Gindara 
an magtala-iroy ha 
palasyo.
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Nangungurog an tuhod 
han Prinsesa. Binabalhas hiya 
ngan nagpapakatangis. Hadlok-
hadlukan na hiya.

“Hino an amay hito nga 
imo anak?” nakatamod la an 
Prinsesa. Maaram hiya han iya 
sala ngan nagbabasul hiya.

Tigda niya nahinumduman hi Juan. Maaram 
hiya nga ginbibiniling hira hito tikang han pagharayo 
niya. Kun hino-hino la an ginpapakianhan ni Juan ngan 
kun diin-diin hiya kumadto pagpinamiling. Hasta nga 
nahiabot ha usa nga urusahon nga salug. Han duro nga 
kabutlaw nahingaturog hiya didto ha ligid. Pero tigda hiya 
nahimangno han aringasa.

“Juan, tinuod an imo kasingkasing sanglit bubuligan 
ko ikaw. Kuhaa ini nga singsing ha akon baba ngan ilubong 
ini ha butnga han salug. Kon ano man an imo karuyag nga 
aroon akon ighahatag.

Magyayakan pa unta hi Juan pero tigda nala nawara 
an isda. 

Dayon nga ginhimo ni Juan an mga ginyakan han 
urusahon nga isda. 

Una nga gin aro niya an magkaada hin balay. Tigda 
nga gumawas an giuupayi nga palasyo! Pero, masurub-on 
la ngahaw hi Juan kay diri niya kaupod an iya magtala-iroy.

Ikaduha nga iya gin aro an tagan hiya hin damo nga 
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pagkaon. Ipinanhatag niya an kadadamo nga pagkaon 
ha bug-os nga tawo.

Malaksi nga nagsarang an uru-istorya hiunong hito 
ngan dumangat ha ginhahadian ni Hadi Felipe. Pero waray 
la ngahaw kahikikit-i an iya magtala-iroy.

Ha ikapito nga kaadlawan han anak han Prinsesa 
may ada dako nga pagkatitirok ha ginhadian ni 
Hadi Felipe. Nahibaruan ine ni 
Juan sanglit umabot hiya ha 
kaadlawan nga pusturawon. 
Gin istimar hiya hin maupay 
han Hadi.

Samtang an Prinsesa nga 
diri nagawas han palasyo tikang 
hadto han pagbalik niya napiritan 
magpakita ha mga tawo.

Tigda nagkaada hin silaw an iya palibot 
han kahikit-i niya kan Juan nga kaistorya na an 
iya amay nga hi Hadi Felipe. Han igpapakilala 
na unta hiya kan Juan tigda la hiya nga 
naghagulhol. Ginhangkupan hiya hin duro 
ni Juan. Ha mga takna hito nga panhitabo, 
nadiskubrehan han hadi nga hi Juan gud 
ngay-an an ginbibiniling niya nga amay han 
iya apo.

 Tikang hadto, malipayon nga 
nabuhi, hi Juan, an Prinsesa ngan an anak 
nira ha ira palasyo nga puruy-anan.
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