
43

MANSUMANDIG
Usa ka adlaw niana, niingon ang bana sa iyang 

asawa, “Day, murag nag anam man tag kalisod sa atong 
panginabuhi karon? Hay maayo kahag mosuway tag sulod 
og negosyo?”

 
“Maayo na nga hunahuna Tonyo”, sulti ni Marta. “Pila 

kahay atong ipuhunan ana?”

“Aduna akoy duha ka libo diri. Ako 
kining ipalit og bugas ug dalhon ko kini 
ngadto sa minahan kay akong 
nabati nga maayo ang halin didto 
sa bugas.”, matod pa ni Tonyo.

 
  Mao nga gikuha niya ang duha ka 

libo og nipalit siyag usa ka sakong bugas. Iya 
kining gipas-an padulong sa minahan. Sa iyang 
pag-abot didto, gisultihan niya ang mga tao didto, 
“Aduna akoy baligyang bugas, kinsay gustong mopalit 
dinha?”

 
 “Tagpila man ang sako?”, pangutana 

sa mga tawo.
 
“Ngano, nakalimot na diay mo sa 

presyo sa bugas? Tag dos mil ang sako”, 
tubag ni Tonyo. 

Tuod man nahurot og ka halin ang 
bugas ug malipayon kaayo si Tonyo. Dali-
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daling gisulod ni Tonyo ang halin sa iyang bulsa. Nangutana 
siya sa mga tawo, “Unya, gusto pa mo mopalit og usab kay 
dad-an tamo?” 

“Sige Tonyo, mopalit mi, bisan pila pa ka sako ang imong 
dad-on amo kining paliton”, tubag sa mga tawo.

 
Paghiabot niya sa iyang pinuy-anan gipangutana siya ni 

Marta, “Unya Tonyo, kumusta man ang atong halin? Mayo 
ba ang dagan sa pagpaninda?” 

“O uy! Pagka-anindot ba diay aning 
negosyoha”, sulti ni Tonyo. 

Maayo nuon dali tang madato 
niini.” pulong ni Marta. 

 
Pagkasunod adlaw, si Tonyo mipalit 

na usab og usa ka sakong bugas. Sama 
sa una, iya kining gipas-an paingon sa minahan. 
Gipangutana napod siya og usab, 

“Tagpila man ang sako ron bay?”, pangutana sa 
usa ka trabahante. 

“Ay parehas ra gihapon ang presyo sa 
una.”, tubag ni Tonyo.  Unya gidawat niya 
ang halin ug mipauli siya sa balay.

 
“Unya Tonyo, kumusta atong halin karon 

ron?”, nangutana si Marta. “Aw may lain 
paba, parehas gihapon sa una. Wa pa gani 
nako mabutang ang sako, hurot dayon kini 
og kahalin!”, pagpanghambog ni Tonyo.
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Sulod sa usa ka tuig, nagpadayon si Tonyo sa iyang 
pagnegosyo og bugas. Ibaligya kini niya sa presyo nga sama 
ra sa iyang pagpalit. 

 
Usa ka adlaw niana, misulti si Marta, “Magbalanse na kita 

Tonyo sa atong ginansiya.” Nagbukhad dayon ug banig si 
Marta sa ilang sawog ug nilingkod siya sa kilid niini atbang 
kang Tonyo. Og iyang gipangutana si Tonyo, “Hain man ang 
halin ug ang ginansiya sa bugas nga imong gibaligya sa 
tibuok tuig?” “Unsang ginansyaha ba?”, balik pangutana ni 
Tonyo.

 
“Ngano? Ihatag na ang kwarta aron 

atong masuta kong pila gayod ang 
atong naginansiya.”, sulti ni Marta. 
O, dia ra o.”, sulti ni Tonyo. Ug iyang 
gikuot ang kwarta gikan sa iyang 
bakos ug gitunol niya ngadto kang 
Marta ang duha ka libo.  “Unsa? Mao ra 
kining natigom nimo sa tibuok tuig?”, naghilak sa 
kalagot si Marta nga nagsulti. “Di ba maoy imong 
gipamulong nga maayo ang palit sa bugas didto sa 
minahan?”

 
“Mao ra gyod na tanan Marta.”, tubag 

ni Tonyo. “Tagpila man diay ang pagpalit 
nimo sa bugas?”, pangutanan ni Marta. 
“Tagduha ka libo ang sako.”, pulong ni 
Tonyo. “Unya, pila may baligya nimo kada 
sako?”, pangutana ni Marta. “agduha ka 
libo rapod matag sako.”, tubag ni Tonyo.

 
“Diyos ko nimo Tonyo oy! “, naghilak 

nga nagsulti si Marta. “Unsaon nimo 
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pagkaginansiya niana nga parehas raman ang presyo sa 
imong pagpalit ug sa imong pagbaligya niini! ”.

 
Gisandig ni Tonyo ang iyang ulo sa bungbong ug 

naghinuktok. Sukad niadto, ilado na kaayo si Tonyo sa ngalan 
nga Mansumandig – usa ka tawo nga mahilig mosandig sa 
iyang ulo ngadto sa bungbong samtang halawom kaayo 
nga naghunahuna.

 
Ug miingon si Marta, “Ari nang duha ka libo kay ako nalay 

mangitag paagi aron ta makakwarta.” Gitunol gilayon ni 
Tonyo ang kwarta ngadto kang Marta. Ug miingon siya, 
“Hala, lakaw ngadto sa umahan ug pagpalit ngadto og 
abaka nga mokantidad ug balig duha ka libo kay akoa nang 
himuong panapton.

 
Ug nahibalik si Tonyo nga nagbitbit na ug abaka. 

Gibuwad dayon kini ni Marta sa adlaw og sa pagkauga 
niini gibugkos niya kini sama sa usa ka taas nga hilo dayon 
gibutang kini sa hablonan. 

 
Adlaw ug gabii walay hunong si Marta sa paglala sa 

abaka ug nakahimo gayod siya ug walo ka metros nga 
panapton. Iya kining gibaligya og tag tulo ka gatos kada 
metro. Gigamit niya ang ginansiya, gipun-an niya ug palit 
ang abaka ug padayon siyang naghimo og panapton ug sa 
pagpamaligya niini.

 
Tuod man nilambo ang iyang negosyo. Malipayon kaayo 

ang mga tawo nga namalit sa iyang mga paninda. 
 
Sa kataposan sa tuig, nagkwenta sa iyang ginansiya si 

Marta samtang naghinan-aw lamang si Tonyo nga anaa sa 
iyang atbang. “Tan-awa Tonyo, mas maayo akong modala 
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kanimo og negosyo. Nakakita ka, kadako nato og ginasiya 
karon. Kong ikaw lang ang akong saligan, dili kita moasenso.”

 
 Naulaw kaayo si Tonyo sa kapakyasan sa iyang napili nga 

negosyo sa una. Nauwaw kaayo siya kang Marta. Miduko na 
lamang si Tonyo ug mipatulo sa iyang luha.

 
Sa pagkakita ni Marta nga nihilak ang iyang bana, 

nakahinuklog si Marta nga sayop diay ang iyang gibuhat. 
Naluoy siya kang Tonyo, mao nga nakadesisyon siya nga 
hatagan niya og usa pa ka higayon nga 
mapakita ni Tonyo ang iyang bili isip haligi 
sa panimalay.

 
 Mao nga naka desisyon siya 

nga hatagan kini niya og kwarta 
aron magpalit og kabaw. Mipalit 
og napulo ka kabaw si Tonyo ug mao 
kini ang iyang gigamit sa pagdaro niya 
sa iyang umahan. Nagkugi gayod og maayo si 
Tonyo sa pag-ugmad sa iyang umahan.

 
Nilambo ug nidaghan ang iyang ani sa matag tuig 

nga milabay. Nalipay kaayo niini si Marta ilabi na 
gayod si Tonyo. 

 
Natugkad nila nga diha sa ilang 

pagtambayayong, makab-ot diay gayud 
nila ang ilang mga pangandoy. Karon 
nagpuyo sila nga haruhay ug tugob sa 
kalipay sa tibuok nilang kinabuhi.


