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NGANONG 
MANGAKHA 
ANG MANOK SA 
YUTA?

Usa ka maanindot nga 
kabuntagon, nagkasugat si 
Kaloy Uwak ug si Ika Itik nga 
nagdala og mga kinumpra 
gikan sa Carbon. 

“Maayong buntag, Kaloy Uwak! 
Aduna ko’y mga dala nga kuwentas, relo ug 
singsing. Unsa’y imong gustong paliton niini?” 
pagdasig ni Ika Itik. 

Nisiga ang mga mata ni Kaloy Uwak pagkakita 
sa nagsidlak-sidlak nga kuwentas. “Hala, 
kanindot sa kuwentas! Kini akong paliton.” 
ingon pa ni Kaloy Uwak.

Mapasegarbuhon kaayo siya sa maong 
alahas ug kini iya dayong gisul-ob sa iyang liog 
aron makita sa kadaghanan. Unya nilupad 
siya ug nahiabot sa usa ka talaman diin iyang 
nahimamat ang usa niya ka karaan nga higala, si Helen 
Himungaan nga nagparada uban sa iyang mga piso. 
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Matod ni Helen Himungaan kaniya, “Oy, kaanindot sa 
imong kuwentas! Mahimo ba nga akong hulaman? Akong 
iuli kanimo inig ka ugma dayon.”

Sa walay langan, gipahulaman dayon ni Kaloy Uwak ang 
iyang kuwentas sulod sa usa ka adlaw kay dugay na siyang 
nakagusto kang Helen Himungaan. “O, sige, basta ampingi 
ug iuli kini ugma.” pahimangno ni Kaloy Uwak sa higala.

Pagka-ugma, sa pagbalik ni Kaloy Uwak, iyang naabtan 
ang himungaan ug ang mga piso niini nga nangakha sa 
yuta duol sa usa ka umahan. “Asa na man ang akong 
kuwentas?” pakisusi ni Kaloy Uwak.“Nawani,” tubag ni 
Helen Himungaan. “Samtang ako nakatulog sa kakapoy 
paglubo og mais para panihapon, gikuha ug giduwaan 
diay sa akong mga piso ang kuwentas.” sugilon ni Helen 
Himungaan.

Nasuko si Kaloy Uwak ug nangutana sa mga piso: 
“Kinsa’y nagkuha ninyo sa akong kuwentas?” nagsiga ang 
mata ni Kaloy Uwak nga nangutana sa nagkurog nga mga 
piso. Niduko lamang ang mga piso ug nisuksok sa ilawom sa 

pako ni Helen Himungaan. 
Pero ang kamagwangan 

nga si Pepeng Piso, 
wala masigo sa 
pagsuksok sa ilawom 
sa pako sa ilang 

inahan.

Nagkurog apan 
nisugilon si Pepeng 
Piso aron mahibaw-
an ang tinuod nga 
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nahitabo. “Nakatulog 
man si mama. 

Nakit-an man 
namo nga 
nagsidlak-sidlak 
iyang dughan. Among gikuha ug 

giduwaan ang kuwentas. Nag-inilugay mi kong 
kinsa’y unang makasul-ob. Apan naputol ang kuwentas ug 
nakatag ang napulo og duha ka mga lubitos niini. Niligid ug 
nangalagpot ang mga lubitos sa kuwentas.”

“Wala na ang kuwentas pagmata nako. Tibuok adlaw 
namong pinangita ug pagpundok sa mga lubitos, apan 
napulo og usa lamang ang among napundok ug kulangan 
pa gyud og usa maong dili namo mabug-os.” nanglugmok 
ang luha sa kahadlok ni Helen Himungaan.

“Kinahanglang mauli nimo dayon ang tibuok nakong 
kuwentas!,”pinabundak ang tingog nga hulga ni Kaloy 
Uwak, “kon dili, isumbong mo nako sa Kapitan sa umahan 
nga inyong gikawat ang akong kuwentas ug kamo 
maulawan.”

Ang himungaan nahadlok sa pagkadungog niini, 
ug nahingawa dayon siya kon unsaon niya pagbayad. 
Samtang wala mahimutang si Helen Himungaan, si Kaloy 
Uwak usab nagpanikad na nga moadto sa pista mao nga 
nagdali-dali siya ug nibahad, “Akong dagiton ang imong 
piso, usa kada adlaw isip bayad sa matag adlaw nga 
utangan ka kanako. Kon mauli nimo ang kwentas, ihatag 
dayon na nako, ug akong ihunong ang pagkaon sa imong 
mga piso.” panigurado ni Kaloy Uwak.
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Bisan og nalisang si Helen Himungaan wala siya’y 
mahimo mao nga nisugot nalang siya sa gihatag 
nga kondisyon ni Kaloy Uwak aron dili sila maulawan. 
Diha-diha dayon, gitawag ni Helen Himungaan 
ang iyang mga piso ug nagtinabangay sila 
pagpangita sa usa ka lubitos. 
Wala gayud kini nila makita bisa’g 
gipangita na nila kini sa tanang 
suok sa talamnan.

Hangtod karong panahona, ang mga 
himungaan ug lakip ang ilang mga piso wala pa 
mohunong sa pagpangita sa usa nalang kabuok nga 
lubitos sa kuwentas, ug ang mga uwak nagpadayon sa 
pagpalukat sa nawalang alahas pinaagi sa pagkaon sa 
mga piso. Ginaingon nga ang mga himungaan ug mga 
manok dili mohunong sa pagkakha sa yuta hangtod nga 
makit-an na ang nahabilin nga usa ka lubitos sa kuwentas 
ug mauli na kini nga bug-os gayud ngadto kang Kaloy 
Uwak.


