ANG ALAMAT NG
MANGGA
Sa isang liblib na lugar sa bayan ng Solana, nakatira
ang isang pamilya. Si Ingga ang panganay. Masipag,
mabait, at matulungin si Ingga. Maaga siyang gumigising
upang tulungan ang kanyang ama sa mga gawaing
bukid. Pagkatapos ng gawaing bukid, dali-dali siyang
umuuwi upang ipagluto at pakainin ang kanyang mga
nakababatang kapatid.
Isang araw, maagang ginising si Ingga ng kanyang ama.
“Ingga, gumising ka na anak at maaga tayong pupunta
sa bukid.”
“Opo Tay, gising na po ako.” Ang sagot ni Ingga. Dali-dali
siyang nagtungo sa kusina upang ihanda ang kanilang baon.
Habang naglalakad papuntang bukid, napansin ni Ingga
ang kanyang ama na tila pagod na pagod na at mahina
na rin. Napansin ng kanyang ama na tinitingnan siya ng
anak.
Tinanong niya si Ingga, “Bakit ganyan ka makatingin sa
akin, anak?”
“Balang araw bubuti at giginhawa din tayo tay” ang
tinuran lang ni Ingga. Dahil sa sinabing iyon ni Ingga,
natuwa ang kanyang ama.
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Pagkatapos ng gawaing bukid, “Tay, maiwan muna
ako at ipapastol ko ang mga kalabaw. Tiyak gutom na sila
ngayon, kawawa naman sila.”
Umuwing mag-isa ang kanya ama. Maya-maya
nakarinig ito ng napakalakas na kulog at kidlat. Natakot at
biglang naisip ang anak.
“Si Ingga!” ang agad niyang nasambit.
Dali-dali siyang nagtungo sa bukid kung saan naroon si
Ingga.
“Ingga, Ingga, asan ka, anak? Ngunit walang Inggang
sumasagot.
Hinanap pa nang hinanap ng kanyang ama si Ingga.
Makalipas ang ilang araw na pagkawala ni Ingga,
biglang nakakita ang kanyang ama ng isang puno sa lugar
na paboritong pahingahan ni Ingga.
“Saan kaya galing ang punong
ito? Sino kaya ang nagtanim?”
Ang tanong ng ama sa
kanyang sarili.
Lumipas ang ilang buwan,
namunga ang puno. Hitik ito sa
bunga na may hugis puso. Pagkaraan
ng mga araw, nahinog ito. Namitas at
tinikman ito ng ama at nasambit niya na
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“Anong sarap at tamis naman ng bungang
ito. Mamitas nga ako ng marami at nang
matikman din ng aking mga anak at mga
kapitbahay”.
Dahil sa sarap at tamis ng bunga sinubukan ng ama na
itanim ang buto ng prutas. Nagtanim sila nang nagtanim
ng puno hanggang sa ito’y dumami. Naisip ng ama ni
Ingga na magbenta ng mga bunga ng puno. Dahil sa
napagbentahan ng mga prutas mula sa puno, nagkaroon
ng kabuhayan ang pamilya ni Ingga. Tuluyan nang
gumanda at guminhawa ang buhay ng pamilya at ng mga
kapitbahay ni Ingga.
Napagtanto at naalala ng ama ang sinabi noon ni Ingga
na balang araw, giginhawa din ang kanilang buhay.
Mula noon, inalagaan ng ama ni Ingga ang mga puno.
Tinawag niya itong puno ng Mangga hango sa ngalan ni
Ingga.

14

