ANG KAPALARAN NG
MAGKAPITBAHAY
Si Tuway ay isang masayahing dalaga. Nakatira siya
malapit sa bundok. Isang araw, naisipan ni Tuway na
kumuha ng bignay na isang uri ng prutas.
“Bignay, hinog na ba ang mga bunga mo?”, tanong ni
Tuway. Sumagot naman ang punong bignay, “Hinog ang
nasa taas, hilaw pa ang nasa baba”, pa-awit na sagot ni
bignay.
Agad na umakyat si Tuway sa puno at kinuha lahat ang
mga hinog na bunga ng prutas. “Ang sarap-sarap ng prutas
na ito, hmmm… manamis-namis pa!”, ang sabi ni Tuway.
Napadami ang kinain ni Tuway. “Grabe! Busog na busog
ako”, sabi ni Tuway.
Humiga siya sandali sa isang malaki at malapad na bato
sa ilalim ng punong bignay. Sa kanyang paghiga, hindi
niya namalayan na nakatulog pala siya. Mahimbing na
mahimbing ang tulog niya.
Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang mga
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dwendeng sina Minyu, Inyu at Billu.
“Naku! Patay na si Tuway”, sigaw ng mga dwende.
“Bakit? Ano’ng nangyari kay Tuway?”, sunod-sunod na
tanong ni dwendeng Minyu.
“Patay na si Tuway! Patay na si Tuway”, sigaw nina
dwendeng Inyu at Billu.
Kumuha si Billu ng gilamat o tapis at bonge o kuwintas
at isinuot nila kay Tuway. Mga kayamanan ito ng mga taga
Kalinga mula noon hanggang ngayon.
“Ano kaya ang ating kakatayin sa lamay ni Tuway?”,
tanong ni Inyu. Sumagot si Minyu, “Maghanap tayo sa ilog”.
Pumunta ang tatlong dwende sa ilog. “Nakakita ako ng
palaka!”, sabi ni Billu. “Nasaan? tanong ni Minyu. “Hayun oh!
Kumokokak”, sagot ni Billu.
Napasigaw naman si Inyu sa kabila, “Alimango,
alimango, kay daming alimango dito oh”. “Aray! Kinagat
ako, ang sakit-sakit”, sabi ni Billu. “Ang arte mo, akin na
yang lalagyan at punuin natin ng alimango”, sabi ni Inyu.
Pagkagising ni Tuway, nabigla siya sa itsura niya. May
suot na siyang tapis at mga kwintas.
“Ang gaganda ng tapis at kwintas na ito”, tuwang-
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tuwang sabi ni Tuway. Masaya siyang umuwi sa kanilang
bahay.
Pagdating ng mga dwende, hindi nila nadatnan si
Tuway. “Nasaan kaya si Tuway? Paano na ang tapis at mga
kwintas natin?”, takang tanong ng mga dwende.
Sa kabilang dako, nakita ni Silumagen si Tuway na
parating. Si Silumagen ay kapitbahay niTuway. “Saan mo
kinuha ang magagandang kwintas at tapis na suot mo?”,
inggit na tanong ni Silumagen.
“Pagkagising ko, nagulat ako dahil may suot na akong
ganito. Siguro, inilagay ng mga dwende habang himbing
na himbing ang tulog ko. Akala nila patay ako.” Buong
kwento ni Tuway.
“Ay! Ganun ba”, sabi ni Silumagen. “Magkukunwari
akong natutulog sa ilalim ng punong bignay. Baka sakaling
mabigyan din ako ng kayamanan”, sabi ni Silumagen sa
kanyang sarili.
Lihim na natulog si Silumagen sa ilalim ng punong bignay.
Pagdating ng mga dwende na mula sa ilog, nadatnan nila
si Silumagen na lihim na natutulog.
“Andito si Tuway”, sigaw ng mga dwende. Akala ng mga
dwende ay bumalik si Tuway.
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“Ano kaya ang gagawin natin kay Tuway?”, tanong
ni Billu sa kanyang mga kasama. “Ilagay natin itong mga
alimango at palaka sa tabi niya”, sagot nila Inyu at Minyu.
Inilagay nila ang mga alimango at palaka na para sana
sa lamay ni Tuway.
Agad umalis ang mga dwende. Tumayo si Silumagen
para tignan kung nilagay nila ang tapis at mga kwintas.
Naglundagan ang mga palaka at gumapang ang mga
alimango sa katawan niya.
Napasigaw at nagtatalon si Silumagen.
“Aray! Aray!”, sigaw ni Silumagen. Dali-dali niyang
tinanggal ang mga palaka at alimango sa kanyang
katawan. Sising-sisi si Silumagen sa ginawa niya.
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