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BAKIT KAHIG NANG 
KAHIG SA LUPA ANG 

MANOK
Isang kaaya-ayang umaga, nagkasalubong sina Kaloy 

Uwak at si Ika Pato na may bitbit na mga paninda mula sa 
pamilihan ng Carbon.

“Magandang umaga, Kaloy Uwak! Meron akong dalang 
kuwintas, relo at singsing. Halika at pumili ng gusto mo!” 
pagkumbinsi ni Ika Pato.

Lumaki ang mga mata ni Kaloy Uwak nang makita ang 
kumikinang na kuwintas. “Naku, ang ganda naman ng 

kuwintas na ‘to! Ito ang bibilhin ko.” sabi ni Kaloy 
Uwak.

Ipinagmamalaki niyang isinuot sa kanyang 
leeg ang kuwintas upang makita ito ng 
karamihan. Lumipad at nakarating siya sa 
may hardin. Nagkatagpo sila ng kanyang 
natitipuhang kaibigan na si Inahing Helen na 

nagparada kasama ng kanyang mga 
sisiw. 

Ang sabi ni 
Inahing Helen, 

“Kaibigang 
Kaloy Uwak, 
ang ganda ng 
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kuwintas 
mo! Maari 

ba ‘yang 
hiramin? 
Isasauli ko 
naman 

bukas.”

Agad-agad, ipinahiram ni 
Kaloy Uwak ang kanyang 
kuwintas sa loob ng isang 

araw. “O, sige, basta ingatan 
mo ‘yan nang mabuti at isauli 
mo kinabukasan.” paalala ni 

Kaloy Uwak sa kaibigan.

Pagkalipas ng isang araw, sa pagbabalik ni Kaloy Uwak, 
naratnan niya si Inahing Helen at ang mga sisiw nito na 
kahig nang kahig sa lupa na malapit sa isang sakahan. 
“Nasaan na ang aking kuwintas?” tumaas ang dugo na 
tanong ni Kaloy Uwak.

“Nawala,” sagot ni Inahing Helen. “Nakatulog ako dahil 
sa pagod sa paghihimay ng mga butil ng mais para sa 
hapunan. Kinuha at pinaglaruan pala ng aking mga sisiw 
ang kuwintas.” paliwanag ni Inahing Helen.

Pumuputok ang butsi ni Kaloy Uwak na nagtanong 
sa mga sisiw, “Sino sa inyo ang kumuha ng aking 
kuwintas?” nanlilisik ang mga mata ni Kaloy Uwak habang 
nagtatanong sa nanginginig na mga sisiw. 

Yumuko lamang ang mga sisiw at sumiksik sa ilalim 
ng pakpak ni Inahing Helen. Ngunit ang panganay na si 
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Pepeng Sisiw ay hindi nagkasya sa pagsiksik sa ilalim ng 
pakpak ng kanilang ina.

Nanginginig sa pagsasalita na nagpapaliwanag si 
Pepeng Sisiw. “Naidlip po si Ina. Nakita namin na kumikinang 
ang kanyang dibdib. Kinuha po namin ang kuwintas at 
pinaglaruan. Nag-agawan kami kung sino ang unang 
makasuot nito kaya naputol ang kuwintas at sumabog ang 
labing dalawang butil nito.”

Pagkagising ko, wala na ang kuwintas. Buong araw 
naming hinanap upang mabuong muli ang kuwintas. Labing 
isa lang ang nahanap namin at kulang pa ng isa kaya hindi 
namin nabuo ito lumuluhang tugon ni Inahing Helen.

“Kailangang maisauli agad ang buong kuwintas!” galit 
na galit na sabi ni Kaloy Uwak at nagbanta, “dahil kung 
hindi, isusuplong ko kayo kay Kapitan na ninakaw n’yo ang 
aking mamahaling kuwintas at kayo’y mapapahiya.”

Natakot si Inahing Helen at nag-alala kung papaano 
niya ito mababayaran. Habang balisa si Inahing Helen, 
si Kaloy Uwak nama’y sabik nang makapunta sa isang 

pista kaya siya ay nagmamadali at nagbanta, 
“Bibihagin ko ang iyong sisiw, isa bawat araw 

bilang kabayaran ng iyong pagkakautang 
sa akin! Kapag nabuo mo na ang aking 

kuwintas, agad mo itong isauli sa akin at 
ititigil ko na ang panggugulo sa inyo.” 

paniniguro ni Kaloy Uwak.

Nagimbal man si Inahing Helen 
pero wala siyang magagawa kaya 
pumayag na lang siya sa kondisyon 
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ni Kaloy Uwak upang maiwasan ang kahihiyan. Agad-agad 
niyang tinawag ang kanyang mga sisiw at pinagtulong-
tulongan nilang hanapin ang isang butil ng kwentas. Kahit 
saang panig ng hardin ay ginagalugad na nila ngunit hindi 
talaga nila ito nakita.

Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga manok sa 
paghahanap sa isa pang butil na nawawala upang mabuo 
na ang sandosenang butil ng kuwintas ni Kaloy Uwak. 
Samantala, patuloy sa pagdakip ng mga sisiw ang mga 
uwak bilang kapalit sa kuwintas na hindi pa mabuong muli. 
May kasabihan na patuloy ang mga manok sa pagkakahig 
sa lupa upang muling mabuo at maisauli na ang kuwintas ni 
Kaloy Uwak.


