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SI PILEMON UG ANG 
IYANG BARUTO

Sa usa ka lugar sa Mactan daplin sa baybayon nagpuyo 
ang usa ka mangingisda nga si Pilemon. Si Lilang ang 
kaabag niya sa kinabuhi kuyog sa ilang upat ka mga anak 
nga sila si Anyar, Eking, Bulakna ug Alegre.

 
Sa kadugay’ng panahon, katambayayong ni Pilemon 

ang iyang gamay nga baruto nga pinintalan og dalag. 
Iya na kining giisip nga suod nga higala. Iya kining paga-
istoryahan sa matag takna nga sila mangisda. 

Niining panahona, malipayon kaayo si Pilemon, “Malipay 
gyud si Lilang aning akong mga kuhang isda”, pulong niya 
sa iyang kaugalingon. Gamit niya ang iyang pukot nga 
sakto ra ang gidak-on sa mga buslot nga di pod maamong 
ang mga gagmay pa kaayo nga mga isda. “Kadaghan 
gud ani Pilemon, amo dayon ning ibaligya sa merkado”, 
sulti pa ni Lilang. Dasig kaayo siya sa pagpaninda sa mga 
kuha ni Pilemon kuyog sa ilang kinamagwangang anak nga 
si Anyar gikan sa iyang tunghaan, samtang ang duha nila 
ka mga anak na sila Eking ug Bulakna nga nagkapuliki sa 
pagbuhat sa ilang mga tulumanon sulod sa panimalay. 
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Sa pagdagan sa panahon, nagpadayon ang 
pagkamalipayon sa ilang panagpuyo. Usa ka adlaw niana 
sa wala damha, nasorpresa si Pilemon sa iyang nasayrang 
balita gikan ni Lilang,” Pilemon, madugangan na gyud ta 
og sakop sa pamilya puhon, busa maningkamot pa gyud 
ta”. Gidawat kini niya sa maayong kabubut-on tungod 
kay grasya kini gikan sa Kahitas-an. Pero sa paglabay sa 
panahon, wala niya damha nga mausab ang dagan sa 
ilang kinabuhi. “Nagkagamay na man akong kuha, naa 
na ra bay umaabot na sakop sa pamilya”, pulong pa 
niya sa iyang kaugalingon. Nisamot pa iyang kaguol sa 
pagkadungog niini, “Pa, naay mga proyekto sa iskwelahan 
nga kinahanglan paliton”, sulti ni Eking. “Ako pud, pa”, 
sumpay ni Bulakna. Adunay higayon nga masulub-on si 
Pilemon sa pag-uli niya sa ilang panimalay nga gamay 
ra ang iyang bitbit nga kuha kay makadungog siya 
niining mga pulunga, “Mao ra na imong kuha 
Pilemon? Kura ra may halin ana, igo ra na nimo 
ipanuba”, Pulong pa ni Lilang. Igo na lang siya 
manghupaw sa pulong ni Lilang. 

Bisan pa sa kalisod sa ilang 
panagpuyo, nagpadayon 
lang gihapon siya sa 
pagpanginabuhi inubanan 
sa hugot nga pag-ampo nga 
sa umaabot nga panahon, 
mahibalik na ang pagka-
abunda sa ilang kinabuhi. 

 
Hangtod nga nahimugso na ang 

ilang ika-upat nga anak nga gihinganlan 
niya og Alegre sa pagpamasin nga 
maaligre pagbalik ang ilang panagpuyo ni Lilang. Sa 
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pagkadespirado ni Pilemon, iyang giilisdan 
og pintal ang iyang baruto ug bughaw kay 
basin mao na kini ang swerte nga mahibalik 
ang pagka-abunda sa iyang kuha ug 
namulong siya sa iyang baruto bisan sakit sa iyang kabubut-
on, “Ug dili na ka ganahan sa akong kiliran, ibaligya na lang 
tika sa ubang kiliran, migo”. 

 
Sayo sa buntag, hugot nga nag-ampo si Pilemon nga 

sa kataposang higayon, mupalawod siya uban sa iyang 
baruto nanghinaot na makakuha og mga isda bisan igo 
lang sa ilang panginahanglan. Samtang nagpadayon 
sila sa paglawig, nakasugat sila ug makusog nga unos og 
wala na niya masayre ang mga sunod nga panghitabo 
kay nahigmata na laang siya sa mamingaw nga lawod 
nga uban gihapon niya ang iyang baruto. Ug didto, 
nagpadayon siya sa pagpangisda ug nipauli nga 
nagkalisod sa pagbitbit sa iyang mga kuhang isda. 

 
Ug didto nakahukom si Pilemon 

nga dili na lang ibaligya iyang baruto 
kay mao kini ang iyang kaabag sa 
iyang pagpanginabuhi. Nangayo siya 
og pasaylo niini ug ingon man usab 
nakahuna-huna siya nga sa kinabuhi, 

kinahanglan ang pag-ampo, kakugi ug pasensya kay dili sa 
tanang panahon, haruhay ang kinabuhi. Ug nagpadayon 
ilang pagpuyo ni Lilang nga nagmalipayon uban sa ilang 
mga buotang anak.


