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SI PILEMON AT ANG 
KANYANG BANGKA

Sa isang lugar sa Mactan na malapit sa baybayin 
nakatira ang isang simpleng mangingisdang si Pilemon. 
Ang katuwang niya sa buhay ay si Lilang kasama ang apat 
nilang anak na sina Anyar, Eking, Bulakna at Alegre.

Sa mahabang panahon, katulong ni Pilemon ang maliit 
niyang bangka na pinintahan niya ng kulay dilaw. Itinuturing 
na rin niya itong matalik na kaibigan. May mga panahon na 
kinakausap pa nga niya ito sa tuwing sila’y mangingisda. 

Noong mga panahong iyon, masayang-masaya si 
Pilemon sa tuwing umuuwi. “Tiyak na matutuwa si Lilang sa 
dami ng aking huling isda”, sabi niya sa kanyang sarili. “Ang 
dami nito Pilemon, agad naming ibebenta ang mga ito ni 
Anyar sa palengke”, sabi ni Lilang. Masiglang ibinebenta 
ni Lilang sa palengke ang mga huling isda ni Pilemon 
kasama si Anyar. Tumutulong si Anyar kapag nakauwi na sa 
paaralan. Abalang-abala naman sina Eking at Bulakna sa 
paggawa ng kani-kanilang mga tungkulin sa tahanan.

Sa paglipas ng panahon, patuloy silang namuhay na 
masaya at masagana. Isang araw, nagulat si Pilemon sa 
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magandang balita ni Lilang, “Pilemon, 
madadagdagan na ang miyembro ng 

ating pamilya kaya dapat 
pa tayong magsikap”. 
Tinanggap naman agad 
ni Pilemon nang buong 
puso ang pangyayari 
dahil naniniwala siyang 
biyaya ito ng Panginoon. 

Makalipas ang ilang mga 
araw, hindi inaasahan ni Pilemon na 
magbabago ang takbo ng kanilang 

pamumuhay. “Anong nangyari at 
kakaunti na lang ang nahuhuli kong mga 

isda? Meron pa naman kaming bagong 
miyembro ng pamilya”, ang sabi niya sa 

kanyang sarili. Lalo pang nalungkot si Pilemon nang marinig 
niya ito, “Itay, May kailangang bilhin para sa mga proyekto 
sa paaralan”, sabi ni Eking. “Ako rin po, Itay”, dagdag pa 
ni Bulakna. May mga panahong malungkot siya sa pag-uwi 
dahil sa kakaunti niyang huling isda. Dahil na rin, dumaraing 
na si Lilang, “Yan lang ba ang huli mo Pilemon? Barya lang 
ang kikitain ‘nyan, tama lang na pambili mo ng “tuba”, 
kulang talaga sa atin iyan”, sabi pa. Sa kabila ng hindi 
pagkakaintindihan, patuloy si Pilemon sa pangingisda at 
taimtim na nanalanging bumalik ang dating masaganang 
pamumuhay. 

Hindi naglaon, isinilang ang ikaapat nilang anak. 
Binigyan siya ng pangalang Alegre na ang ibig sabihin sa 
Kastila ay masaya, sa pag-asang magiging masayang muli 
sila.

Sa pag-asang susuwertihin siya, pinalitan niya ng kulay 
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pula ang pintura ang kanyang bangka at kinausap niya ito, 
“Baka ayaw mo na sa akin kaibigan, ibebenta na lang kita”, 
sabi ni Pilemon kahit na hindi niya ito gustong mangyari.

Kinabukasan, maagang nagdasal bago pumalaot 
si Pilemon kasama ang kanyang bangka. Sa huling 
pagkakataon, umaasa siyang makakahuli ng maraming 
isda kahit na sapat lang sa kailangan ng pamilya. Sa gitna 
ng laot, sinalubong siya ng malakas na unos at pagkatapos 
ay hindi na niya namalayan ang sumunod na mga 
pangyayari. 

Nagkamalay si Pilemon at nakita niyang siya’y nasa sa 
isang mapayapang bahagi ng laot sakay pa rin ng kanyang 
bangka. Nagpatuloy siya sa pangingisda at umuwing may 
napakaraming huling mga isda.

Naisip ni Pilemon na hindi niya ibebenta ang kanyang 
bangka dahil ito ang karamay niya sa hanapbuhay. Napag-
isipan din niya nang mabuti na sa buhay, kailangan ang 
panalangin, sipag at tiyaga dahil may mga panahong 
darating ang mga pagsubok. Patuloy na namuhay sa 
pagmamahalan ang masayang pamilya. 


