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PATUNGKUL

K^kao balen kung sula ning pamisip

yampang ke ing bunga nining pamanalig:

malati neng bini ning wagas kung nais,

king pusu ning Lahi tatanam keng pilit.

Pabla^ang bunga ne ning lawing tanaman,

king pajabang **lelut'' sinakwiltugtugan,

inya maparas ya, mapait ^ maslam.

n akapangapias ya king dilang sngatan.

Dapot karing dilang alang dit mang sakit

sidsad ya k^nyaman, sakdal ya king lini$:

yakmul mu ya sana, tumubu yang pilit,

layun mamulaklak king pusu mu*t isip.
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Apula oang Banuang kanaku yang tenam

king TETRO LIBERTAD iting bining pelam,

e ku na inukul maragul ing lulam

a babalang saldak king bie nihg balayan.

^At nanung milyari
|

Ing bagyu mibugnus,

sigmit na kung bigla at pitataguyud;

sukulan Bilibid karin na ku bildug,

^ng laman ku*t butul mengalamuglamug.

Dapot agyang misan e ku sinaingsing,

hingalu ning bie ditman e ku pinsin:

inawang mitagan gisan kung inain

king Napun at Ngeni at Bukas ning balen.

^At nanung depat ku waring kasalanan?

^Nanu ing sisian ku keta 'king sukulan?

^Kasalahan wari ing tanam:; kalayan

king daklat nang paldas ning kanakung Tibuan?

Tadtaran deng pusu, dunutan deng utak,

Ibugtuan deng dila, e balang marapat:

nung ing kaladua ku tahimik ya*t wagas,

laksang kamatayan matula kung tanggap.



NAPUN NGENI AT BUKAS

Ngeni luayayakit, pawa ta ngang ialbe

king pangabaligtad ning pamagtagumpe:

karing mengamate ting sinubling mebie

babo ra ding mabie a mistulang mete.

Inya pin eno ngeiiing anti neng niamanlag

ing aido mipampan king masinsing ulap,

itanam keng miuman ing bining paninap

a bunga ntng Napuri, Ngeni ampong BUKAS.

Menila, Qktubrc 15. 19 14.
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KAPABALUAM
Ing aklat a iti bandi ne ning ginawa, at

alang makapalimbag ninu man nun^ ala yang

lubi's a kapaintulutari.

ING GINAWA.
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NAPUN, NGENI
ATBUKAS
(LARAWAN NING BALEN)

DANGKANG I.

Talimhagang pamun^

Ketang paiiaun na ning gintu*t kalayan,

pupul na ning tula, dangal at kamalan,

mig-ari ya keti itani^ Raxinjj|; nuan,

Raxa Lakhan-Balen a sibul ning kalam.

Lalaki yanj; bantug, kabayangnang ganap,

mabandi ya*t biasa at kitmuan sampat;

sikan na*t salpitik alang maging kabas,

nanan meng tamaro king tikdi na't bikas.
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Itang kabislak na liiguH ne ning lugud,

y Kalayang dayi rino sui^i at lusuk;

^og rTieisIag nang leouan linaganap alus

ketint^ meio yatu, libutad at suluk.

Ing bugtung dang supling tegurian deng Diwat,

kabas ne ning aldo bayung tuisasapwak;
,

kababayuang sibul, sula re (iing utak,

kigli yang ligaya, king banua pinilas.'

Tin lang keeal i^ud, itang A'i i!^ Samuet,

ausan neng kapatad Raxa Lakhang Balen,

•^edame-dame ne king dnsa^t | agbilkil,

kin sablang kanawan, dangal anti mu rin,

Y. Samuel tubu ya king ^itliwang labwad,

lahi yang maputi aibang dayat-rnalat;

pilan pa mung bulan keti ya sinadsad,

ketng Raxang kuyug na ba ya mu pinggunyat^

At ing katiituan pin bnta yang meganib

y Balen karetang kasalang nang buangis;

dapot panyatang na ning Samuel a lawit,

'»^g bangis da*t sakim lubus ngang melupig.
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Sarnuel, nganang Raxa ktng kuyug nang inalam

—*'Maragul a bina ing keka ku utang.

Uli niii^ ^iup mx m rinan kalayan

ining kilmuang lumbe kakung kayarian.

Ngeni ukalan ku nun- nanutig ibayad

keting m snang dagul a utang kung tinggap.

Kanita y Samuel agad yang mekibat:

—Kaiiaku ala kang utang agyang ditak.

—Giiiunyat ku Keka, taiagiug ttingkul ku,

karing malulupig kusang pamanlualu:

Duri kung laganap keiting moto yatu \

iug pamipante ra ding ipus at ginu.

Talus mung matuyag, king kakung balayan

yuta lang busabus ding (liniw kalayan:

at iti daptan ku, maging kapilan man, ^

kalagan ko gapus ding sablang alipan:

Mebina k mg malam/nganang Lakl.ang Balen,

—Mebina yang banal pusu mung ma lingniig. .

Ikang sakdalan da ring sablang magbitkil

at ikang bitbat da ring anggang masakim.
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Ikeng seupan mu taktak inng parjjgaku

ktba na ning bie mi keka ke sumuyu;

ampanganan da ka ketang kekeng agyu

at dangalan mi ya ingHawit ttiung lagyu.

' . 'i .

E n3u kabud iti, ing ^gpan^ n*ng SamueP

—ing daptan ku keting kalulu mung balen

dinan da kang bandi't sikanang panyupil

karing keka bisang dapat pama^^iaksiL

Uiing iting yatu siksak yang dewakan,

*ng sablang kimut na katampalasanan;

talimhagang libim, balatkayung kalam,

kmg pamamiraya gagamitan na ngan.

Samsaman king gintu, samsaman king pilak,

king ligaya't dangal, king upaya lakwas;

king gamat a kaili sangal yang bulaklak,

king gamat a wanan sun-'ang yang matalas.

Labi martiampang lang timan a malabis,

pusu babala yang kataksila*t bangis;

ing tula ning metung aiiyu king ta^igis

ding laksang misaldak king mebigung nais,
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Ing bie ning metung inya mitaluktuk,

nungding kasalang na mamin lang m^baldug»

ing pamagtagumpe inya mu mibaitug,

nung alus mapuksa balen a raesambut.

Ing bisang magkabie tahimik, maratun,

kailangan yang gayak king pamakilumpung;

ing magdulap bie dapat yang sagumun

king sabiang patayan, aii ya mumurung^

Ding tau king yatu ala lang keliwan

karing tune lastp, ayup ampon asan,

detang mangalati at alang iiaban,

panaplak nong danup nitang masikanan.

—Wa, tutu pin,—^ing agpang nang Raxd,

—ding tau nung misan mipapanasan la;

elapot aku naman pakitulad ku la

karing asung bandal ngening managal la.

Nung ing tatagalan pawaga yang takut,

galeung ya*t saka magsayusayukut,

ding kaya tatagal nanan mong alisus,

pindangan deng kinis, dit man alang lunus.
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Dapot nung pakit ya dit mii mang tepangan,

palto nong ipan na*t layun nong bungilan,

ding kaya dadamba pawa la ngang sundal,

kaung la saguli*t saka ra ne lakwan.

Pakibat nang Samuel;—E ku sasausig.

Ing kekang simbitlan e ata matulid.

Lumaba't ali ya ing malati, pilit

laklakan de retang maragul a buangis.

Ul!ng mag-ari 'piri keti king sikluban,

king bie ning tau at sablang lelangan,

e ing «Sikarian ning tune Kafculiran,>

nune ing «Matulid ning tune Sikanan.»

Balu kung matuyag,—nganang Lakhang Balen,

—-Sikana.t Matulid milalaban la pin;

dapot king keluatan magtagumpe ya rin

banal a matulid king sik^nang insil.

Ing sablang sikanan ating kapupusan,

dapot ing matulid alang kamatayan:

sikdn pasari ne ning taung busalsal,

matulid aslag ne ning Ginung Linalan.
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Ing Sikan nin^ tau atiyu pablasa

king bigung |<atauan at maparairaya;

uli nita^Iubus mawawalang kusa

kmg banke lakwan na ning inawang maina*

Dapot ing Matulid ala king katawan

tiyu king kaladwan£j alang kamatayan;

inya sumangid na riing sa mang iumpungan,
t :

kabud ing iMatulid ya mung mitatagan.

Ing appang nang Sanmel:—Gin^kasmu mausta

agpang kmg kabiasnan a mapamikudta,

dapot ilapat mu king sibukang malda,

akit mu!t bala ung, kalaramang pawa.

Panaun yang gungkas, Dganang Lakhang-Balen

nung ninu kekata iug ting matulid pin.

Panyatang ning oras milalako kambii

ing nanu mang bage nialalam a Hbim.

King minsan a aldo keli ting sinadsad

saken a mipawang maragul, masampat;

magdala lang kawal at kailangang ganap,

baril at lantaka king pamakilamas.
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Ding saken a deta bandi no ngang Samuel,

mipapatlalu la king tibe at santirig;

ding sake rang kawal pinili no man pin,

pawa lang m^ragul, makapaiigalimgim.

Panakit nang Raxas tambing migtingangas

ing^^ pilubluban na*t sablang pamibalak,

ine neng kuyug nang anti mong kapatad

at layun neng kitnan malugnd, banayad.

'^Samuel, ngana kabud,—^nanu kasangkanan,

keti sidsad mu la deng saken a dakal?

Mitmu la ngang baril, lantaka at kawal,

ubat at aliwang garnit king paf;iyan.

Ing agpang nang Saoiuel.—"Sasadya ko deti

king pamamingua ku king dangal yu't puri:

bun kung milusuk ing kalayan ke^i,

ngeni't kapilan man ban e maduahagi.

Nganang LakhanBalen. (Kasampat ning lud mo!

jlng pusu mung lawn kalugud| na kako!

Sumpa kung mataktak isuyu kekao

anggang katatauliang patak ning daya ku.
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Mapilan niung aldo, manibat kanita,

innius nang Saoiuel karetang kawal na,

king ding pirulunan kusang lagpusan la,

saklo at sumakup adwang dalan kabpa

Migsalupsupan ya Raxa Lakliang Balen,

lub na't pami-isip mebalisang tambing.
r

,

A^ad neng inayan ing lawit a Samuel,

ka'patad rrang dame, kuyug a tainitm.

i

'

... .: '

,

•

""" —^Nanu*t linagpus ka karing pirulunan

a tiidu ku keka?,—nganing kayang kutang-
,

Pakibat nang Samuel. —'*Ban mirin kanawan

mg binang makiput a kakung karinap.

Kaxa Lakhang-Balen dit man e mekibat,

dingdung neng buntuk na*t minuli yang agad;

saya na king pusu miiibian ^pagsalbat,

ing datun na king lub tikpan ning lingasngas.

Ing utak nang lusuk tane' bnbugbugan

ning mamalimpuyut laksang gunam-gunam;

ing paldas ning bie aiiting tatakap ngang

king aldo nang maslag ning paintungulan.
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*

Ketang kaladwa na tayu sasalisnl

kapigaganak«ang maki samut lasunj

kule dayang sala anti ngang sisibul I

i

king banua nc«ng {^uintu ning sadyang panaun*

At ibat kanita itang pamanalig

karig^Samuel nang kuyug, k^^patad nang lawit,

milibian pa^^^salbat a binang mapait,

bagyu na ning lungkut, pisak ning Hgalig.

^Manula mo kaya karug ning salii nar

^Dapat pin mo kaya ing mabalisa ya?

^Pawaga na kaya niiig malam a banua

ing anting paninap ning kaukulair'na?

King misan a benging mitmung karatunan,

seluput ning lihim at kapanganiban,

ating ginulisak a biglang meramdam

karitig pirulunang babanten dang kawal.

Gulisak papiglo, pakapangilabut,

at makapangablad, misasalbag takut.

— '[Kataksilang taktak!**—ngarang mangapayus

ding kawal nang Kaxa a biglang mekubkub.
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^Nahii ing milyari? Tdbalu nung nanu!

kabiid na mu mitdas ing bangis nmg gulu:

keta minalisus at sinalikbubu

karing anggang pusu ing lablab ning kasbu.

Linaganap karing sablang pirulunan

itang alang lunus a pamipatayan.

barilan, tabakan, ungsulah, batbatang,

atin na ngang karing, lubus mipamisan.

Talu makilamas ding kawal nang Balen

Karing mangaragul a kaspi nang Samuel

talu mangapindang, talu sasainj>sing,

talu maghingalu nung nu karin karin.

Kaba na ning bengi ala ping meramdam

nune ing kalugkug na nitang labanan:

akbung ding lantaka, kalak^ing patarani,

sumpang mangapayo, singap kam!atayan.

Inyang mibukasan keta na na ing sakit,

keta na ing dalung, keta ing aklis,

karing sablang nangun keta no meakit

salba^-salbag detang kalulung mepulid,
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Keta na iiielasak kayariang timawa,

keta ne melupij^ in^:^ lalrnrt^ n al^ya,

ing diwat ning Tibuan keta ne miraosa

king labak ning biorung panga.panganyaya.

Kaxa Laklian54-Balen yang katatauliang

misaldak king bangis ning pamilumpugan,

Libutad ding bangke, mengalasing laman,

tayu maghingalung tadtad a katawan.

Daya i nang dalise mimin nang misalwak.

ta na mapapatlud ing tauli nang singap;

l^alang metung karing malalam nang sugat

pawang kamatayan ing karelang yawad,

Ding sablang sugat na talu kilig-kilig,

nanan mo ring asbuk a mangading t|k|&;

king bagul ning angin karelang sisitsit .

sinta na king Tibuan nitang pusung lawit.

* Ing katataulian a tinggap nang saksak

nitang Lakhang-Balen a*ya,ri tang matas,

yapin ing kang Samuel, kuyug na*t kapatad,

matimid yang unsul, king pusu ya tamak.
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Inj4 dame nang Samnel bang lalung milwsuk

ketang kapatad nan^ lubus kekalugud,

siklulu neng bigla at besibas kabud

king kalalaman nia ning metung l^saug.

Kagpa na king gabun nitang Lakriang pantas,

at bayu ne bignus ing tauli nang singap, ^

linawe ya babo, nganang ginulisak:

—' jMamun na ku, Samuel! jMikit kata bukasl*
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DANGKANG II.

Ing kutkutan nang

Lakhag Balen

- \ . .|

-\
'

'

,

::\:''

Detang makalunus a mi-indang malam,

Kalayan a maslag at Diwat a nuan,

talu mitmung lumbe, talu manyambitan,

talu mikakaul king kapanganiban.

Inyang ding kaspi ra mimin nong mepuksa,

bangis ding kasalang lalu nang sinasa:

selakayan da la ding karelang kuta,

layun deng kibkuban ing matas dang dula.

Libutad na nitang bagyu hing panganib

kalulung mi irida papiglo lang aplit;

talu gfugulisak, talu kukulait,

kayagnan ning daliing, kayagnan ning tangis.



D.ipoi, ^ininu kayansi lumapit karela?

Ding banfj;ke talagang miglo e la biasa:

ding karelang kawal mimin meapas la;

metung mang taliba mausrang ala na,

Pablasang ding pasbul nitang duiang mritas

}>awa lang matibe, layung paka-kabat,

inya ding mabagis a karin memagb?»g

sin<l!}ian deng eran at saka re silab

Keta no tinakas kalulung mi.inda

king gugulutan i)a ning mesabing dula

lablab a mamakbung telasan dang kusa

dapot miligtas la lugud nang Batala.

King metung a gubat Karin la m.igpampan,

karin la sisilip busal kasukalan;

maibug lang miragsa, gagalgal lang pagal,

magmu lang mabungsul king takut at kasdan.

Tare tatangalan ngening matatampus

ing pugad dang gintu dmg nunu rang lusuk,

ing masiripg lablab dirilat na*yalus

king banuang durungdung a kitmuang lunus.^
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Ing aske ra detang kalulung rtii inda

arapan na nilang matarain a sala^

nanan mong kaladua, tinikdo bangkala,

tinakas king kuku ring Parkang mamuksa.

Y Kalayan ngana:—*'iMepupus nang palad!

ilng sablang bandi mi gisan da iiang silab!

jAla nang mitagan nune abung ditak,

mengaspak a batu, kutang mengabitas!

;Nanu*t pisakit yeng lesunan lignlig

ing malayang diwa ning bie ming tahimik?

^Nanu*t jDiglinguan yu kekeng pamanalig?

^Pangaku yung lugud nanu*t nieging bangis?

^Nanung depatan mi waring kasalanan,

at linipul yu la ding kaspi ming kawal?

;Pusu*t kaladua yu bat e la ginalgal,

ngening ing bandi mi gisan yung silabai??

jTaung alang t^rus! E yu na bin^lak

king ing puhunan mi king sabla yung silab

pawang kasakitan, e pa sabing pawas

ning lahing kekayu milsiniang matapat.
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Tayu karin ngeni mikakaluku ya

ing silid kung kitmuan dangal at ligaya;

tayu karin ngeni, tayu raibabaya

dula kung maningning a kabas ning banua.

At ding tanaman kung sari king kalabung,

ding atis, ding mangga, din^ matabang lampuy,

dalayap, lansonis at ding suang Sungslmg,

iit iaks^ng sampaga tano kaka mamun.

At ding e pa bilang a sese kung ayup,

sari-saring denas, batarlawing bunduk,

ding kanariong Japon, ding labuyung manuk,

talu gugulisak, kaku la mamaus..... .."

Biglang kinalabug, jiiSus!!!**— ngaring mi inda,

ikit deng misaldak bubungan ning dula.

Tiglung nang Kalayan:—j'*MepiJpus nang sabla!:

jMepupus nang sampat ding aring nmalaya!

Ing kalugkug a yan a binang makasdan,

ngening malasak ya dula ring arian,

yapin ing sumpa ring kekeng pipunpunan

a gugulisak dang ibat king kutkutan/*

5
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Keta nc mibulang ing kalulung Diwat,

sibsub ne king gabun ing lupa nang maslag;

e na buring lawan ing miraralakdak
"

bigang alipatu king alisus tulad.

Telanan ne gamat ning ikdung malugud.

layun neng tinikdo, malarnbing teguyud.

^-**Mako kata keti, 6 bungsu kung irug'

lakwan tang malagwa yang balen a dapug''

Kaba na ning bengi e mu nanung tangis

e mu nanung dalung, e mu nanung aklis;

kaba ning lakad da e la babalikid,/

ing dapug a Balen e re buring akit.

Ding mi indang siwal Kalayan at Diwat,

talu sulmuk sulmuk king bunduk at gubat,

e la pepasakup kanitang mamagbag

'a Samuel a bahtug king bandi at katas.

Paninintunan de busal ding kakewan

itang Lakhang Balen a sibiil ning kalam,

itang Raxang lawit, bugtung nang sakdalan

ning karelang lambing, tula*t kapalsintan.
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Itang imalan da lakhang.bining piblas,

inabalan gintu, pemaltakan iyas,

tayu m|!ngasabit, tayu mengagabak,

tayu mengalasi, tayu mitmung . burak.

Ding bitis da*t gamat a^yanti mong serik,

sari king kaimpis at malating bina,

talu menga-bangal, talu menga tapa

ar menga salubsub^ sasagese daya.

Ing sari ? kalinmis a karelang buak

a pengaririan na ning sutlang makintab, ^

tayu menga gutgut, tayu salbag-salbag^

tayu menga-butnul, tayu patad patad.

Oing karelang iyas a sadyang makinang,

gintung penampukan brilyante king Transval,

mimin nong mebating layun mialilan

sulput, suksuk, buluug a makapanggatal.

Ding karelang lupang ligayang mistula,j

pengagli rang lugud, salamin nin tula,

talu mitmung galus, gasgas ampon daya,

larawan ning sablang pangapanganyaya.
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Ing abii na nitan^i balen a nusaldak

giian dang periambun king dayang dinanak,

at babo na niti karin do telakad

ding bale rang lusnk ding ginung memagbag.

Ding batii na nitang kutang mipalamang

pepatibag na la ning „
Samuel a malam,

gisan ddng penakut at pengasangkapan

king dula nang gintu nitang bayung Cesar.

Ding butul da retang kawal a mepulid

gewa rong, bakud ning metung a kamalig,

at king lub na niti kann do titilmid

ding bayung kautusan king lahing melupig.

iKaluIung miinda! Dit man alang puknat

king aldo at bengi lasun dang pagsalbat,

managulele la busal da ring gubat,

lalam da ring saug, laut da ring gutad.

Ing katutubu rang bandi at sikanan,

tula*t pamanalig, maningning a leguan,

mimin nang mebating at alang mitagan,

nune na mu kabud ing luang masasal
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Labing limang aldo e la pepatugut

busal ding kakewan memaltang, sinulmnk;

tilandungan da la malalam a saug,

^nukyatan da la mangatas a bunduk.

Penakap dang danup sari-saring bunga,

ubud, uyat, tulud at miayaliwa pa,

paninintunan de ing tali ning bie ra,

itang Lakhang Balen, ing mayubung Raxa.

King pamamaltang da keta re atuklas

ing metung a saug a mamampang paldas,

king saug a ita karin ne belabag

Samuel itang Raxang kuyug na't kapatab.

Keta ra ne ikit ing pagdiwatan da,

dapot melaso na ing sablang laraati .na,

anti man ding butul lubus dong kilala,

uli ning imalang kasusuluran da:

Maki atlung kule ing sutlang imalan,

maputi at iro at malutung sulbang

inambal na iti ning Kalayang nuan,

ban na ping isulud ning Raxa nang irang.

•6-
„. ,,
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Kalulung Kalayan uienagulele ya,

ngana—j**Oh bandi ku, sinta nnig kaladua!

^Nanu t tikusan mu ing bie niine» saliwa

king kuku rang lasun ding buangis a Parka,

^**Nanu*t e mu ke pin tiking peki agnan

'^ing payapang balen a kekang inayan?

fNanu*i e mu ke pin kelunusang simsam

king sakim ding taung alang tarus dit maprJ

*Tka ing bugtung ming tulang alang kabas,

ika ing bugtung ming maligayang aslag,

king sablang lun|^kut mi ika ing panaplak,

at king ligalig mi ika ing kalasag.

'TJgaya miT bie ing guna mung timan,

pali ning lambing mu yang kekeng sikanan,

at ing amanu mung sibul oing kabiasnan

daklat neng matuiid ning paintugulan.

**King gugulutan mu ing yatu pangit ya,

dapot arapan mu mitmu yang ligaya;

ding
^
salut ning sakinri at pamag-maranga

pawa lang mimiral nung ika't ala ka.
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*rvlunjj ala ka irug, lulusuk ing bangis,

diiifj sablang jt^agamgam pawa ia ngang lasip»

at ing kalaraman iyang niimilmid

king pita ning sal>lang bukut a matulid.

',
.

:. -,.-.'
.

*Taniugluan da la d{ng dib ring paiitas,
*>«»•«,.

.
"\..,.. ^-

pandunutan da la ning maslag a uiak,

panadiaran da la sablang pusung wagas

kinj:> danupang sakim saka ra palaklnk.

**Ganid a sikanai) ya pin ing pininral,

nit:duahaging luhus tanang kabanalan;

ing dangal ning lahi tara pamatbatan,

keladkad king burak ai pandakurakan.

"Saka ike ngeni ti ke lungad-lurgad

king laut ning bangis, sduput ning pisak,

ala na keng tula nune mu pagsalbat

luang sasat^ese.....|Oh, sumpang maiaktak!.

Y Diwat ali ya malyaring mingutgut

king pamanangis nang dit man e patugut^

ing lupa nang maslag pilit neng panyugsub

karetang butul na hing ibpa nang irug.
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Lele ra ding butul ting karin disan da,

atlung batung-mabie, mialiwang kule ra;

metung yaug maputi, metung malutu ya,

metung ya ing iro kakule banua.

Nanan mo ding seriang pitungkung pirungut,

semasnan a tabas, titlunan a suluk,

pilatan da reti karin do pin kitkut

ding nuan naug butul ning Lakhan a lusuk*

Ing pamikawkng da saka ra pitagni,

tepalanan balas maki samut api

karin do pemaku sandatang bayani,

babo teiakad de watawat ning lahi.

At karing lupa na ning mal a kutkutau

layun dang inukit iting kasulatan:

—^^^'Keti ya painawa ing Balen a Lakhan/*

Tikdo ya pangaras ning panaung tipan.

Kalulung mi-indang Kalayan at Diwat

karin la tinuknang laut ning pagsabat;

bintayan deng kusa y Raxa rang liag,

bekuran 'deng lugud, kimbilan deng linga.
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Kaklis ngan banua karelang pagbitkil,

a^t panenayan deng subling raie ing Balen.

Daralum da king Dios ing' bangis nang Samuel»

mamawad lang atul king depat nang sakim.

V



fffffffff{fff{fj

^
DANGKANGIII.

Watawat ning pangayatbus.

Itaning melupig a nialayatig balen

sekupan ning bayung ginung aring Samuel;

ing kayang upaya leganap nang tambing,

kayagnan ning buis a nnsapin-sapin.

At pepairal yang dakal a kautusan,

karsklan agpatig la king bayung kabiayan,

sibul no ning lugud, babie lang kabiasnan

king pamipante rading ginu't alipan.

Nganang aring Samuel;— *• E ku sinun keti,

ba ra kong lupigan at dinan palsimi;

nune ban ibugnus ing dakal yung bandi,

at ing kalayan yu ban e maduahagi.
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Sinun ku pin keti king ban isaplala

inj4 katuliran yu at layun pamingua

nasa ku ngang patdan ing dakal yung lugma

layun aiilan kung e mu nanung tula.

Keti misalbag kung lusuk a kabiasnan,

ing maina yung lahi dinan keng sikauan,

keta ban atin kong ganap a ilaban

'king sablang sigalut ning paintungulan.

King pangayalipan inatbus da kayu,

leko kung upaya ding buangis yung ginu,

nasang paki-arle ing malukang bie yu

karing sablang lusuk a balen king yatu.

Nung makanyan,—ngana ning metung a matua,

—^ing ari ming Bale» bakit pete mu ya?-

Ing agpang nang Saniuel:—Uling kening pita,

king ikakayap yu makabatabat ya.

Ning ari yung Halen c. na buring dinan

liwalas itaning maskup kung karinan,

ukul na ban e ku agyung ibugnus ngan

isaup kekayti ing sabla kung sikan.
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E na na genaka, e na na 'pibalak,

karing kekong dungan bayu ku sinadsad,

arapan ning yatu pengakung mataktak,

king kasakitan yu aku ing miligtas.

Mausta rang ikil deang kekoi^ mata,

nune ing saup ku, melupig ko sana;

e yu sa alasak itang upaya ra
,1

. ,

ding sadya yung ginung keko babie dusa.

Dapot ing ari yu, y Bnlen a Lakhan,

iiig sablang <iJepat ku e na pikauiangan,

bagkus pignasan nang kaku ra kong lakuan

king laut ning dakal a kapanganiban.

Y Lakhang Belen yu palalu yang bina,

migmatas yang anting diniulag a laya;

bagu anti -ya mung panas a bitasa,

malati yang lubus at sari kaina.

Ukul na metung neng takde ning Linalang

a dapat mibekut king bie king Aslagan;

bagu pungul ya mu keti kung sikluban,

ding lusuk a bansa e re pa kabilang.

-tt-
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Nung ketan^ balak na lubus kung menusig,

at likwan da kayu U\ut ning panganib,

nr)ebigu rHu sana pangakung matalik ^

a pamanatbus ku keko king ligalig.

King sariling bie yu iya sang ginamyam,

bistat e na balunjj palakaran dit man;

^ya sang mibekut king paintugulan,

bistat e na agyu*t aia yang sikanan.

iNanu ing malyari lalam nang upaya,

bulag king kabiasnan at bitasang rnama?

Ala nune mu pin kabud panganyaya

kmg ikakayap yu at nasang lumaya.

Ding aliwang bansa keta no mamagbag,

keta no mag ari keting kekong labwad,

keta no malupig ding sabla yung anak,

ing dakal yung bandi keta na misalbag.

At hung sakali mang e ra ko gamgnman

ding aliwang lahing keti bisang samsam,

e kayu ring' ligtas kirig sakim dang siwai

detang kapatad yung mag-ari ai-ian.

8
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Nung salangsang kayu*t e yu paiDtuiut

ing katuliran yu king pangabayutuk,

ing sablang daya yu kanita na m"agu3,

at e tuknang angang e ko ngan busabus.

Keting kekong balen atin paog mapUan

mag-aring balakwit a magmayakayan,

ukulan da reti king dmg kautusan

king sabla rang pita dapat latig milalam.

Ing lawe ra deti kekayung maluka

e ko tau nune lasip kong mistula,

tikusaii dakayu, sikwil da kong .kussa,

king arie ra e ko dapat salamuha.

King pamisabi yu e ra ko gagalang

king pamidungut yu e manpaluklukaii;

tutumbas da kayu at ipakibUaiig

karing damulag dang e ra papapuan. ^

Kino sa mang pamar)gan maustang balu yu,

pikakarine rang sumulu l^ekayu

anti mo ing^ ra kabud pamanyiilu

karetang babi ra*t sesesen a*yasu.
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PHkd§alikut di^ mayap a pamagan,

bahie ra kekayu simi ampon tagan,

karetang pusa ra ala kong keliwan,

iti dapat yu pang kUalanang utang.

Ing peka mataktak a karelang lugud

tapik tapikaii de ing tundun yu*t buntuk,

tulad ko karetang k^abayu rang lusuk

a karin}4 saken da mabilis gugulyut

Nung ting e ra buri ditak mu mang ditak,

sikaran da Uayu maragul nang palad;

uling e n^arayung njal;)ai)lis y,ang kumpas

i"g king m^Mug yung kjati|,wan qjjanat^^^^

At e nian salaWt?»t king karel-n^

king ikpng ipr^aluka Jko dipg sas^irul,

ikong mananan^n, ikp ding p.Mp^ipul

iko pang brib^yu, at Jko pang .!HftJn.

Ikp di^ng se^ese a t ikpng dai;?^kd

p

karing s»|?Ung .ayup at lasipKking g^b^t,

iko duig maji>hgo?Mring^ day*t^n>ajat,

ban ting ulaman $1» ding lusuk at paut^s.
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dko ding gagawang bale rang tuknangan,

layun anti n>u rin ding tete at dalan,

ding karelang saken, sablang kasangkapan

king pamagkabie kekong pipawasan.

Kekayu pang yapag sablang pamangan da,

lingapan mg sablang kailagan da-t pita

linisan yo bale at saka pipian pa

ing sablang imalan a gagamitan da.

Utusan da ko pa king sabla rang nsis,

at pamingua yo pa king sablang panganib^
5

at darame yu pa ing^ bie yung tahimik

king nanu mang bage dlatang dang ligalig.

At ing kalibe na ning sablang simbitlan

yapin iilg e ra ko lytasa mang papuan,

karing asu't babi saka pakibilan

damulag at pusa, kabayung pataban*

Tulid ding simbit kung mayakayang muslak

tin mu ring tiiapilang malukang marawak,

at ila na pin mang pilit dadakurak

king kumpit dang puri at dangal a wagas.
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Ing pamakiupa gagawan dang sangkan.

ban manakitan lang e mipawas dit man,

pupuhunanan da gawing katamaran,

ing kekasundu ra ba reng pilaitan.

Madalas mayakit mg gawi rang bukut

detang makikiupang mamagpapatikut

karin ing urirra, karin la midungut,

nung alang babante, tunganga la kabud.

Ding kasangktpan da karin do itais,

pagmumiilalan da ing sabla ran akit,

nung tatabak la man 6 kaya kakalis

nanan mo ding alang butul agyamang dit^

King lalung saguli ing ag^ung daptan da

lub ning patigapun pikabakaba ra

a ra na ukulan ing makibayad ya

ing balang ^aguling ipagpatikut da.

Libe ning karelang kapagpatikutan,

pikasundung upa nung kekong bawasan,

ila pang manabak, ilang mikalatang,

bagu pilait da tampang^kabayaran.
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Kareting binggit kung paslang e maluka

karen ko manakit mangapanganyaya,

kareri la ding gumun king hilig a lisya,

mamagsugalsugal, mamag hampaslupa.

Ing karelang bungsu bayu re lapit^n

ing lusuk dang manuk muna reng kumanan,

ituru reng manuk king parriibugnusan,

dapot ding anakda e ro man aralan.

Karen la ding liling makipangalugud

mamanako dangar king aliwang bakud,

pagkatiwala rc ing karelang dungus

king pagbangisan dang asawang malugud.

E balang rhagmain nung mamisan misari,

e mu sa paigumun king ^*vicio V at sugal:

nasang paturan ku kabud mu ding 'siwal

king dawak magbabad, c magbayung asal.

Mitan yang saguli ing lusuk a Samuel

bilang pepainawa, saka nganang rambing:

'Tilatan da reti akit yu no man pin

detang mngbibiasang sisira king balen
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Klng dangal ning lahi deti ilang salut,

king katuliran yu ilaiig babaluktut,

king sabla yung bandi ila ding nnag.imbut

at klng kalayan yu ilang bubusabus.

At e la manalig king Ginung Linalang,

ing Tibuan dang labwad ali re palsintan,

ing .karelang lahi e ra kaluguran,

diwat da ing dungus a*yalang pikabsian*

IJa deti kabud ding magpusa.pusa,

laman ning dulang ku matunud sisila,

pamumulutan da't sisipsipang kusa

ing mangatalandang a simi kung sabla.

Deti ila kabud susumbung kanaku,

ngara matamad la*t tekas ding kalulu;

king uli na nita amuyutan da ku

munye kautusan ban masuk^nl kayu.

Ngara king isik la ding kakung dakitan,

keting kekong gabun ilang pasarulan;

e ra na genaka king ing gabuh a yan

tigtugan dang pawas din|[ nunu yung malam.
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Deti matako lang mangatas a tungkul,

bagu makmak la pin at binang basulsul

sablang kabiasnan da pawang mititipun

king amanung «opu» ki«g sabla kung payul.
- - p>

Nung akung karap da, ngara taiksil kayu

nung ikong karap da, ngara marawak ku;

nung magsarili la ngarang mangamariu

king ikayu't aku pawa ta ngan lilu.

Ing sablang simbit ku lubus ngang umanan

lalam ning malugud a kakung^kautusan,

ing kekong matulid dinan kung sikanan,

'ayun pasibul leung bandi at kabiasnan.

fng kekeng watawat yapin ing tanda na

ning sablang kalayan lalam ning banua;

ding madudwahagi ya pin ing payung da,

king bagyu ning sakim ban e mabingbing la.

Ing. kekeng watawat nu ya man miladlad

saia ning kalayan pilit lalaganap,

anti mo ing ialdp magkapilit saslag

kangalba ning bengi, ISumangid ning ulap/*
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Ing sablang ginkas na nitang aring Sannuel

anting mipaltutu, anting meakit pin;

ing matuang ugali binayu nang tambing,

ding mag ari-ari lubus nong sinupil.

W
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Ding miindang b&^

Lalam na ning saug, arap ning kutkutan

nitang Lakhang Balen a*yaring milamang.

makasiklawd la ding rni-indang nuan,
'.

'
•

'

.. •
^^-1

'

a sibul ning lugma, Diwat at Kalayan.

GunamTgunaman da ing tulang mebating

at mebigung kalma laut ning pagbitkil;

managulele Ia,t mangading taiintim.;

katambal ning lua ra itang panalagin.

Sarisaring lasip a karin daralan

pagugumasdan de malumbe kutkutan,

kanitang aske rang mitmung kalungkutan

anting pawaga rang mangadi la namun.
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Laksa-laksang ay^up karin la magtangas,

nung nu karin-karing bunduk la manibat,

tulid na ning saug, kaibat dang linimpad,

babo ning kutkutan miayo lang kuldas.

Kanitang gaga ra dakal lang mamius,

gulisak a binang makapangilabut,

anting pawaga rang tututul latig lubiis

king kamatayan na nitang aring lusuk,

At dakal la mu rin detang anting kaklis,

siwalang mamampang lyinbe misnang pait

kanitang aske ra karelang papakit

ketang meangubie taimtim dang tangis.

Dapot ding karaklan pawang masaya la,

binang makawili ing sablang gaga ra,

anti rang daralit ing ang^gang ligaya

nitang Lakhang Balen a*yaring nMiula.

Ding palagyuan dang taksil at tulisan,

detang masalpitik at bayaning kawal,

ding anak ning lahing tagan kamatayan

talu karin ngeni at mipapamisan.
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Detang mangabinti, kang Balen malugud,

ketang bayung Gesar c la pepasakup;

birian da pang muna^ magkabie king bunduk,

laut ning panganib mangadanup-danup.

Tutu't king pamibnu maustang meakit,

itang sikanan da bitasang melupig;

dapot lalaban da karelang matulid,

busal ding kakewan tututul . dang piht.

Talu karin ngeni, e ban mangadi la,

lusuk a ieutkutan e ban tangisan ya; ^

nune ban pamaW ing pangasamsam ^na

ning malayarig balen a kemulatan da.

King kalalaman na ning malumbe sau g

arap ning kutkutan ning Lakban dang lusuk

karin )a susumpang makapangilabut,

pipirma lang daya king pangasiklaud

Manalumpati la king makapangablad

bala rang matalik iayun gugulisak

karin da titilmid itang pamanlabag

king kayupayan nang Samuel a memagbag.
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Detang masalpitik at bayaning kawal

mengaslak a mata, maputla*t danupan,

'asi-lasi alus karelang imalan,

galiis ing balat da at burak^burakan.

Ing metung kareta anak ya mung lubus*

dapot matikdi ya king aske na*t ayus;

ing takde nang baru angang pago alus,

lislis yang sasol na angga nang babo tud.

> Itang kabayagnan a mesabing anak

king metung a batu karin ya minukyat

pangaras na babo nganahg ginulisak:

—*'Damdam ko ngang sabla pengari*t kapatad*

**Iiig tune kabiasnang dapat kilalanan,

e ing pamaglingu king Kapanaligan,

e ing pamanlupig, e ing kasakiman

king banding aliwa at e pipawasan.

*'Ing tune kabiasnan yapin mo ing lugud

karing parang tau galang a tibubus,

karing parang balen kusang pamanyaup,

karing lahing lupig kusang parnanatbus.

II
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Ngafa" king itaimi pawa tang tulisan,

pawang ^mapanako a da^at lipulan;

uHng bungang dutung kekati^ng kakatian,

o ditak a nasing bungang^ kamat^yan.

**Dapot ding sasabrmarangal lang^ pawa,

uling asatiys^t da ing bahding aliwa,

at ing 'kakahari da pawas ding maluka,

bunga ning"' karelang paslang a piraya.

**Ngara kidg itamu taksil ta lfing Tibuan,

at itaiig sisira king paintungulan,

uling ing bi^ tamu kusang pepabiistan,

libe ning pamaling balen a milamang.

'*Dapot ding sasabi pawa la ngahg lusuk,

pawa la ngang lawH, pawa la ngahg bantug,

uling ing kiiig Tibuaii pengakii rang lugud

minuli mu^t sukat king karelang duhgus*

^*Ngara king itamu sukib tang salangsang

karing leganapr dang banal a kautusan,

uH nin^ e tamu sinuku ing dangal,

^ng pangabusabus e tanm inamyara.
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*'Dapot ding sasabi matunud lang sabla,

sibul no ning lalung banal a ganaka,

uling ing tepangan a pisumpang daya

minuling leaduagan, pamagpakumbaba.

**Ngara king itamu pawa ta ngang mangmang,

pawa ta ngadg makmak, pawa ta ngang butaing

uling sikwil tamu ing simitig pamangan

a babalugse ra lalam na - ning dulang.

'*Dapot dingj sasabi pantas la ngang pawa

sibul no ning sablang pagdiwatang tula,

uling ing kalayan a karelang nasa,

mebaldug king lilung pamagpusa pusa.*'

'*Ding ma^pusa-pusa labah la king banal,

uli na ning puri^t katatubung dangal;

dapot lalu lapang laba» karing paslang

, uling kaayo re*t layim kasamsaman.

*'Ding mag-pusa pusa salang no ning tnayap,

dapot lalu la pang salanga ning marawak;^

salang no ning balen king Ugayang diwat^e

"at lalu nong salang ding sablan nang anak.
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'*Ngara king pawa lang biasa't matunud ngan;

makanyan pin mekad, nung balak balakan;

uling ing mag-pusa yapin ing kabiasnan

at pekalusuk dang tunud ding alipan.

'*E ko pataniran detang sablang mayap,

srnuka king balen magkabie masampat;

ding pataniran ku kabud mu ding makmak,

magpusa kang Samuel, kekata lilibak.

**Dapat pibulayan king ing paksa lamu

king tune matulid kusang pamanlualu,

'aban karing utus ning Samuel a ginu,

ginamgam. linupig king balayan tamu.

'Tiyu kekatamu sablang katuliran,

ing tiyu karela kabud mu kautusan;

dapot ing «matulid» y^in ing Linalang,

at ing <utus> yapin ing taung busalsai,

**King uli na nita ing «matulid» tamu

e ^apat sunniuku king «utus* dan^ baiyu,

uling ing Linalang, nu man karing yatu

e dapot sumuku king mangmang a tau.

'1,1
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**Tangalan yo sana kalulung nrn Inda,

Kalayan at Diwat a bangke mistula,

managalele la,t balag-balag a lua,

iarawan ning sablang pangapanganyaya,

*'Ing kabalkugan na ning lua rang mamagu^

king lalam na niting malungkut a saug

yapin ing kalayan at diwat a lalbug

king dusang mapait ngeni maluiumud

**Basan yeng kutkutan:- '*Ing Balen a Lakhan

Tikdo ya pangaras ning panaung tipan/*

I
pakatandanan ye, akiat ne ning Tibuan,

aslag ne ning aldo king paintungulan,

**ltamung ausao dang tulisah at taksil,

makmak at salangsang king ginung minyupil,

mayap ta karetang dilang man^atabil

a magpusapusa ketang aring Samuel.

'*i\4austa*t tutu pin ditak ta king bilsing,

maigit lang^ e palak kekata ding paslang;

dapot balang metung a taung marangal

maigit ya pa karing laksa mang alipan.

12 '
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*'Aring Lakhan —Balen kaya pang minayap^

. bayu ya sumuku, mg bie mayapas;

ing mate malala mayap a e palak

kiiig mie alipan.-**jE na mirin wakas!

Misan mu memakbung jMakapaiig.ilabut(

nanan meng lantankang mitdas kinalugkug;

itang talumpati mitda na mu kabud,

ginalgal lang sabla ding tiyu king saug.

Ing manalumpati mebaldug yang bigla,

misalbag ya buntuk sinalpik ya daya;

libutad nang kanuan tinamak deng sadya

ing metung a punglung bignus king lantaka.

Keta no meakit ding kawal a dakal,

agnan tutulandung dane king kutkutan;

deti kawal na la ning SamueK a nuan,

ganap la sandata at pawang masikan.

Keta na meraitidam ing matning gulisak;

—**Metung kekatmu ala ping tatakas;

lele nang kutkutan ning ari tang liag

karin magtagumpe, o kaya nriayapas.*'
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Ding tiyu king saug sigmit dong sandata

baril at talibung at miayaliwa • pa;

karing batu*t dutung m.emamagpanpan la,

detang tutulandung saka ro penaya,

King kalalaman na ning majumbe saug,

lele nanj; kutkutan ning Bulen a lusuk,

karin la milaban, karin la mipamuk,

nanan nio ding tigreng milipasan danup,

Ding sablang sandat^ t^liji kakalaksing,

babyung la dung punglung makapangalimgim,

dmg tandus at pana talu darabilbil,

kayagnan ning akbung ding lantaka^t banl.

Talu manyulagpo buntuk a metabtab,

mangabalugse la ding takde metigpas,
• ,,>, a"'

'"

tayu sasalitsit, tayu mangasalb^g^

ing dayang susulpit, mangasabing utak

Dayang salwak-salwak nu |^a man maliki"^,

butul a melamug, lamang kiHg-kilig,

irengalasing bangke taro tata^iitis

diug punglung latakang sari, king kabangis.

\

\



56 AURELIO TGLENTINO
L-^i.m^ijmmmmmmmtmmmmmamKmtmmmmmmmmmmmmmmmm mmammmmammmmmmmmmammmmmmmmmmm

Tulakan at pantuk, maplit a batbatan,

kusutan king gabun, kinis da ring ipap,

paldak mtghingalu, sakalan a batal

karin mayayakit, karin mipisan.

At iirig. sablang iti libutad ning libak,

pangadi at sumpa, saingsing, sagakgak,

^ sunga na ning pagal, payus a gulisak,

^iru ning tagumpe, kamatayang singap ...

E tynang meluat, ta no ngan mepuksa

ding kawal nang Balen a lahing malaya;

ala nang tulisan, ta no ngan bankala,

talu ngan lulungad king wagas dang daya.

Kaibat ning labanan keta no meakit

Kalayan at Diwat miabe manangis;

makapagmulala, ginalang nong tikis

nitang pamipamuk a sari kabangis.

Inutus nang Samuel karing kayang llawal

kulkul la lele ning kutkutan nang Lakhan,

pepakutkut na la ding bangke milamang

layun aldo't bengi karing do bintayan.
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Kaibat rninuh ya king dula nang matas,

kalulung mi-inda daralang nong bihag,
''

^ .
i

kaba na ning dalan' ing iua rang papatak

guguHs king gabun a kareiang dilpak.

Miras ia king balen bihag a mi-inda,

penik do leanitang madingning a dula,

dapot e ing dula ding ariug malaya,

nune ing kang Saniuel a y^ring kagaga;

Masaniing a piblas layun nong dininan,

gulis a maputi at malutung sulbang,

dapot ihg king salu iro pemaUakan

tabas batwing batung diamanteno makinang.

Ing imalan a iti sutlang sari kintab,

sadyang inabal da ngatbang dayat^malat,

sakdal king kasanting, alang akatumbas,

mamampang ligaya king matang niagmalas.

King metung a silid a pangangayamnan

ding mi-indang bihag karin do siniduan;

pawa ngang mabanbi sablang kasangkapan,

at birdahang sutla tabing karing awang.

13
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Dapot ing pamuting lalu kihg kasampat

metuag yang %ilang''^epalamnari bulak,

babo na bii>g pasbu^ inslrle reng timpak,

nanan me ing niabie anting*'lilipakpak.

Layun dong. anip^gan ketang^ ttiknltngan da

mialiwang^^^^^ p^ rtlabanglung^ salnp^ga

ding bungang tariaman mipapatlalu la,

ing yumu ra*t'^anting tutung makayama.

. Ing sablang palayo, itialBlmbing a litgud

nitang aring Samiie^ karin na dudurup,

at karing mi inda lubus liang durdigut

ing mayumung timan ait"Sabing maiambut.

Dapot libutad na hitang banding dakal,

nitang,/malimpuyut a lula't kahawai),

ding mi indang biha'g, Diwat ait Kalayan

managuiele tang dit man alang tuknang.

Gunam-ganaman da^itang pangabiH,

ing piblas dang guli^ malutu't maputi,

at detang diam^nteng batuin a Wiibili

king babo rang salu, pawang e rn bandi.
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>Inj^ laipan na >iitangr^jsilid a maniflguing,

sablang#^as5ti»gJ<apang i^kda^. Jkin& kasanting,

king piluiitubaii da ^sibie ngiang pggHkil,

uling' 4^4<Arela, e ra tune. an^gkin

A.t ing pamagang dang sari king linamnam,

sampagang mabanglu at bungang tanaman,

kirig pusu't utak d:i pawang lalasun ngan

uling e ra pupul mausta mung dinam.

Ing bagul ning angin a pangisnawan da,

ing sala, dalumdum, gabun at banua,

pawa ngang mamampang mapait a dusa,

uling e ra bandi, uling e karela,

Paninintunan de libutad ning aklis

ing lalaking bantug, biasa't uiasalpitik,

itang Lakbang Balen a*yari dang lawit,

batis na ning lugud, sibul na ning lambis,

Itang Lakhang Balen a bie na ning biera,

pusu ning pusn ra, bugtung dang ligaya,

itang sapning irang a pagdulapan da
^

memun nc king yatu, likwan nong lalasa.



«o AURELIO TDLEiNTli^O

^Angga pa kapilan kaya ing pag^salbat?

^Angga pa kapilan ing libim dang paldas^

^Kaptlm ya kaya pasibayung suniag

karela ing aldo ning masayangf bukas?
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DANGkANG V. '

Pangakung mataktak

Ing lusuk a Samuel \3 ginu rang malam

liban no king silid sangkan ,pamfitulan, ^

ding mi-indang bihag ka^ya lang lepitan,

nganang mengamanu, kayagnan ning timan.

*'Kinua ra ko karin king\ busal ning lungkut

king pigkarinan yung malalam a saug,

e uling nasa kung gawan da kong ipus,

6 isukul kaya, bidbiranan g%>us.

'*Ali, e makanyan; ing tune nais ku,

ituru ra kayung giamgam k^og balen yu,

kaibat, oh Kalayan, keta ing daptan ku

gawan da kang ari keti^king labwad mu.

4
.
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**Keta ku ne dinan ing bungsu mung Diwat

alananggang bandi kabiasnan at sampat

keta ku na pakit ing leguan nang ganap

keti king Aslagan maligayang suniag.

*'Nasa nang matutus nini^ig pilubluban

tairan da kong yukyat king trono ning dangal

buri ra kong yarle karing aring nuan

magparayo samyat keti king sikluban.

"Layun pigisanan ing saiblang agyu ku

/
king ban misaplala itinang balen yu

buri kung ipall<as iiig sablang bandi yu

king ba'rang tangalan ketmg meto yatu,"

Saka no tinaid ding mi-indang bibag,

tindo no king awang, nganing kayang ginkas:

—'Tangalan yu ngeni iting kekong labwad,

nuiig e makayama king matang magmalas.

"Itang larawan na ning matuang panauh,

ding tete kawayan, dalan a bakulkul,

bale mangalati, sapang alang tambun,„.

pawa na ngang limbug, keting yatu memun-



NAPUN: NGENI AT BUKAS 63

**Ding pagumasdan yung bale sari katas,

magparayo ningning, magpaririang sampat,

nanan mong higanteng mamalitang gagkas

king palkas nang bandi ning panaun bukas.

**Ding mipapatlalung tete pawang bakal

at batung sementong sakdal king sintingan,

ing bulus ding ilug at bagyung masasal

anti rang susunu, anti rang amunan.

**Deang misnang tulid lansangan a patag,

timbakan buligang mabie ampon balas,

bekuranan la pin akasiang mangatas,

king baYong ps^yungan ding taung ^ntglakad.

'*Deang lalaganap a pipagaralan

karing sablang nayun, balen, lalawigan^

den pin ilang tune sibul ning senayan,

batis ning bandi yu, uyat ning kabiasnan,

'•Ding mikakasanting a paliging mame

tutugtug pataba king kekong marangle,

mamampang Iangf tula, mamampang lang bie,

kanawa't ligs^yang alang akapante.
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*'Ing ababatyo yung bunduk Paralaya,

dane karin Bengget ning «Bagyu» pugad na,

napun mamampang ysng lunibe ampon dusa

at laksang panganib karing kakewan na.

**Dapot ngeni oyan, mibayu yang tambing,

megmg mulahan yang pugad na nihg lambing:

pagpariria na la ding bale masanting,

bekuran sampagang mabanglu*t maningning.

*'Bukud la pa naman dalang maliwalas

at ing pepakulkul maligayang pinak,

karin la kakawe mialung kildap-kildap

sari-saring asan king yatu kinalap.

'*Ing sablang itinan guna king pamisip,

sula karing mata, panaplak ligalig,

yaping tune saksi ning pamagmasakit

a kakung depatan king balen yung lawit.
*

Keta y Kalayan minte yang banayad:

—*Tawang mangasanting ing sabla mung depat,

^Nanu kaya ngeni ing sukat ibayad

keka king utaiig na niting kakung labwad?'*
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Ing agpang nang Samu^l—**Ala ka ping utang

kanaku agyang dit a sukat bayairan,

uling ing ginugul king sablang depata^n

salapi nang dili ning kekang balayan,

~!*Ah makanyan wari, ngara ding mi-inda,

— Ukul mi saup mu at ambag murig kusa-,,

Ing agpang nang Samgel:—^'Bandi yu ngan pawa

ing kakung ginugul king depatang sabla*

'*Oren ding kautusan pagaralan yu la,

basan yong manene, lasan ing laman da,

at ika Kalayan magpakasane ka

king pamagsarili ba*ka ping mabiasa.-'

At mausta pin mo kmg ing armg Samuel

biasa yang pairal at gamgam king balen;

sablang depatan na pawa ngang masanting,

sablang kautusan na pawang senayan pin.

Pablasang y Samuel maragul yang ari,

ngatbang dayatmalat mtragul ya lahi,
'-'

. -^
inya mangaragul injg dapat nang gawi,

at lalung maeagul gugul nang ^alapi.

15
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Mangangaragul la bale nang depa an,

pawa lang maragul tete at lansagan,

at lalu ia pa ping mangaragul naman

ding buis a pabayat king bie nmg balayan.

Pawang mangaragul ing ^alaping lulub

king Kaban ning baleii a kayang sinakup,

dapot lalu la pang mangaragul kabud

ding salapin^ gwg"! king sabla nang kimut.

Metung mu ing bage e na baliing daptan,

bage a maragul a lubus kailagan,

yapin ing maragul a*yarimuhanan

'ubus nang e balu, lubus nang kelinguan.

Kihg lalung kalukan ihg balen misaldak,

uli na ning tauling labanang linipas,

dapot ding utus na kabud la mu dapat

king kakawe baien king gintu at pilak.

King misan a^yaldo ngana kang Kalayan:

—*'Keti ing mag-ari kekang pilubluban,

at ala na ku ping aliwa pang daptan,

nune ipatupad sabla mung kaburian.
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*'Aduan mu ing bage kekang m'tnamayap,

king lalung masulit, masakit marapat,

pakabitasan mu't pangakung mataktak,

alang pangakabla kamtan mu ing balak"**

—**Sa)amat,--oh ari,—binte nang Kalayan,

—rng pusu mnng lawit mebina yang malan;

lubus kung manalig king lusuk mung dangal,

sablang pangaku mu sasaipantayanan.

"At yarinaking ngamu pagkalub mung sabla

ing balang apita nining kakung nas^,

adwang ku sa keka malunus kang kusa ^

king pangarate na ning balen malay^

*'King tauling labanan, balu mung matutus,

ing sablang bandi" ^ni 'melasak, metampus,

atin mang mitagan, gisau iia ning salut

a niituki-tuking dit man e patugut,

*'Ngeni pagnasan ku keka sang bawasan

ing mangangaragul a buis ming dakal;

iti yang pasakit king kekeng kalukan,

matimid a batbat king kekeng balayan."
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nubl,— **Ali, e malyari, ing agpang nang Sami

—ing kayadwanan mu e pin mo masanting»

insa mang 7iagnasang milusuk a balen

king t^ayat ning bwls e dapat saingsing:

<Bisa kong milimpi karing lahing matas

keting. meto yatu magparayo sampat,

dapat yung ibekut buis a mabayat,

^
keta ban mipakde katutubung tamad.

eMawad kang aliwa, pakabitasan mu,

alang sulit dit man keka pagkalub ku>;

Agpang nang Kalayan:—«Ngeni sa ustan ixiu

ing i^ang bage pita ning pusu ku.

'*King pamangasiwa karing kautusan,

lahi ku*t lahi mu pawa lang mapagal.

dapot maigit pa p!n ing kekeng daraptan.

pablasan talus mi ing ugaling tibuan.

*'King uli na nita kaku ssnang awad

lahi ku*t lahi niu mipante la bayad**.

—
**AIi e malyari,—ing agad nang sabat

nitang aring Samuel a sakdal king katas.
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—**ning lokung kalahi maigit la kabiasnan

karing tubu keting kekayung balayan,

king uii na nita dap^t lang mirinan

maigit a upaya ampon kabayaran,

*'Mawad kang aIiwa.--Y Kalayan ngana:

—Oh lawit a Samuel, adwan ku sa keka,

ipaintulut mu king isulud mi na

misan-misan mu man ing piblas ming sadya.

**Anti mi na mu ping parnigaganaka

kanitang meangubie milamang a kalma

Uang Lakhan Balen a sibul ning tula,

panaplak ming lungkut, ligaya king lugma/'

**Ali e malyari,—nganitig aring pantas^

—itang imalan yu pid^a na ngang gabak,

layun nang, ^igising panaung milabns,

maki salpik daya. mibalutang paldas.

''lpaganiika na lungkut d masasal

a milibian tula, bandi at kalayan;

mawad kang: aliwa at kekang bitasan,

alang pangakabld, malagwa mung kamtan/'

16
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**Aopana nang Kalayan. 'Keka ku sa yawad

din munu katimawan iting kakung labwad,

aku na ing gauigam, aku ing makibat

king bie ning balen ku aku nang sumiasar *

—**Lalung e malyari,— i;^ganing aring lawit,

—iting kekang awad mebinang masulit,

kulang kaiig sehayan dapat king matulid.

ala kapg sikanang marap king 0anganib.

*'Manalig na ka mu king kanakung kalam;

pairTiikayatin mung ganap a sikanan,

keta pagkalub ku ing kekang balayan, ^

ika nang mag-ari, ika na ing gamgam. ^

'Takatandanan mu, pangakuug mataktak

alang pangakabla akit ^iung marapat:

«Iting Kilipirtas a MaUyang Labwad

«Bandi Reng Sarili Ding Tune^ang.anak,^

Ikeng dayu keti tui3gkul mi /rtfcu^:4i»b.ud -

ing tupad king sablang nais mu at utus;

ika ing diwat mi, at ikang tibubus

ing panusigan ku king sabla nung kiaiut.
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**Mawad kang aliwa at kekang bitasan
'*

:

— 'Dakal a salamat,—agpang nang Kalayan:

— Akakit ku na pin king pagKalub mu ngang

balang inawad kn at sablang kailangan.

V
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Maligayang mala*

Ing inapilan batiua malagwang linipas,

dilumdum at sala miayo bisang lungkas;

bista't kapitangan b^ngi prlit saslat

ing munag-sumala ning masayang abak.

Ariti mu rin naman ngening mibukasan,

king laut ning abak, pisak niit^tagan,

at nung ugtungaldo batuin saslag no man,

at nung sisilim na biga maging sulbang.

Libutad ning bagyu banua titiman ya,

nanan meng mangakung misalbag ligaya;

kaibat na ning kUdap duldul salisi ya,

dapot e makasdan, bagkus babie saya.
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^Nanu kayang mala nanu kabaldugan,

ing babalita na ning sablang simbitlanr

,JiVjiras na pin kaya talimhagang tipan?

^Mepupus na kaya dusa ning balayan?.

Itang pekapun da ring kawal a bantug

a babante ketailg kutkutan a saug,

king lawit a Samuel pepabal yang balus

sulat a mebinang makapangalibut.

Ngana anti keni:
—

*'Oh" ari kung malam,

manibat nabengi, ganap kapitangan,

lalam na ning gabun keni king kutkutan

masikan a kurug kabud mi na dimdam.

**Kurug a malalam at makapangablad,

kabas ning king bolkan a marapal matdas,

kayagnan ning ayun aVanting makibat,

ngana nang masikan, ngana nang banayad.

'^Mekabulad keta, hbu-libung ayup,

tiktik at kulayu minyatang la kabud,

limpad limparan de mabilug a saug,

saka la gagagang binang makatakut.

' 17
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**Galingaldo pa mu, inyang kabukasan,

laksa-laksang ayup lalu nong merakal,

malatit maragul miayo dumpa la ngan

kening kutkutan na ning Balen a Lakhan.

**Saka la ginaga nanan mong migdalit,

nanan mong megaral, migsane tinigtig;

ing pami.agpgang da maligayang tikis,

dapot makatakut, makapangaligkig.

**Kaba na ning ,aldo minyatang la naman

miyaliwang lasip, sari-saring kawal,

usa, babi, matsin, tamaro at musang,

nanan mong talagang keni mitipanan.

'*King gilid ning saug tutuknang lang saglit

at layun Ung mamius saka magumasid,

at mun^ulagatan da keng misnang bangls,

anting i>uri ra keng panlaklakang tikis.

'*At ibat pa nanding bagyu kapitangan,

ing kurug ning gabun lalu pang mesikan,

ing yutyut ning ayun Islu pang makasdan,

'alung makatakut ing biung ning kakewan.
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**Ngening gagawan ke iting kakung suiat;

bista*t alang uran, duruldul, kikildap;

ding sablang batuin limbug na ieit sukat,

bista^t alang luiam a sukat sang takap.

**Ngeni ing binggit kung kuriig ampon ayun

e na mararamdam lalam na ning gabun,

mini'kyat na babo, anti ngang mitipun

king lub ning kutkutan, king lalam nang bubung**

Kabud abasa ne ning lawit a Samuel

ing sulat a it|^ misip-isip yapin,

dihg sabla «ang kawal geyak na lang tambitig,

ine reng kutkutan ning meangubie Balen.

Sablang kasaugkapan pigisan dong dela,

bdril at lantaka't miayiwang sandata,

at ding mangaragul a kabayung mula

ilang sasaken da retang .manimuna.

Itaning aske ra bina ping makasdan,

kalugkug, kalaksing, kildap ding pataram

karetang lupa ra anting milimbag ngan

bangis ding halimo mebinang danupan.
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Marayu la pa pin king kutkutang isau^,

daramdaman da na masikan a kurug:

ing kildap at /duldul, ayun at alisus

king lalung matapang makapangilabut.

Dlipot itang Samuel matatag ya isip,

matibe ya pusu king sablang panganib,

pablasang ating yang lubus pamanalig

ketang sikanan nang e biasang malupig.

Anti man ding kayang niangabiniing kaw al

king gilid/ ning saug agnan lang ginalgal^

kinapak la baba, kinilig la laman

at detang bitis da e no bisang takbang'

^Ninu pin mo kayang e<^ magdalang takut?

Ing biung ding kakewan makapangilabut,

at makitambal pa ing makasdang pamius

ding lasip, at gaga ding mamenging ayup.

Panakit nang Samuel karing kayang kawal r

king gilid ning saug bigla la ngang sindal

iyang menimuna, at ngariang masikan;

—*'Tuki la guiut ku diug sablang matapang**..
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Itang gulisak na e pa raan mepupus,

tilandungan na ne malalaoi a saug;

mabilis ya lakad, dit man e minudiut

anggang e ne disan ing kutkutang lusuk.

Arap ning meangubie Lakhan a mayubu,

itang kekuyug nang inungsul a pusu,

tinuknan ya't layun tahimik dinuku

at pigunam-gunam iug dakal naug suyu,

King pami-isip na ralmin nang tinipun

itaning milabas paldas a panaun,

itang kule daya aldo pamilumpnng

ding lahing malaysai at dtng kayang kampun

King panimannian na miuman mibuntalag

itang sari bangis a pamakilamas,

anti nang akakit ing dayang dinanak

karing anggang dalan, mutahan at gutad

Anti nong akakit tumpang^babo bangke,

buntuk a metabtab, katawang mewane

detang mengatigpas bitis arapon takde,

men^alasing laman at mengabalugse.

18
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Nganang miukul ukul, iti pasari na

ning imbut king labwad a piglayunan da,

dapot ngana mu rin maustang tungkul na

ing palkas na keti bandi at ligaya.

Aplit mipapate king lub na't pamisip

ing mayap at marok a depat nang likis;

^langan jiang sisian itang kayang bangis, ^
aiangan nang purian depat nang niatulid,

Malabab neng aldo e ya pa kinimut

king pangaduku na't pamikunut-kunut, '

dapot mekabulad itang leayang buntuk

^elanga neng antmg mipakde king tudtud.

Nganang menalangin:—**Oh Ginung I^inalang^

Pun na ning Matulid, Sibul ning Kabiairan,

tangaran mu sa pu pisak ning kaukulan,

tairan meng bulag kung pusu*t pilubluban.

**Ituru nie kaku daklat ning matulid,

king ban e malili ining pamanalig;

nasa kung matutiis e mtmye ligalig

karing parang tau nu man karing suHp.
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•^Mei^anap na galang tunkul a miat)ayat

a minaoyag kaku king Malayang Labwad?

Nung yela buri kung agad atalastas, .

king sabla mung kaiam matula kung tupad/'

Keta na kinildap a misnang kataram,

y Samuel anti yang mitda panimanman,

mabilis a*yalti sinalisi nc man,

memaksing ya ketang kutKutan nam^ Lakhan.

Ing bubung na niti tambing yang mebislak,

king siwang ting linual maligayang aslag;

ing ;fiyun at kurug at biung da ring guba^

anti ngang pinikpik, migtahimik agad

At sinarigalgal ing banglung malambing

a pisalbag-salbag ning bagiil ning angin, _

y Samuel at kawal keta no migising

kmg pangatulig dang anting mipaimbing,

King lub ning kutkutan ting dimdam dang dalit^

marittila^t matarling a*yalang kaparis,

dalit ning ligaya, siwaiang malambis,

katambal ning mitmung kapalsinlang sunis.
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Ngana nitang dalit:— «/rfiT/ ya painaWa

'^Amm LAKHAN "^ALEN A SUOU NiNG mANUA,

''MIBANGUN YA NGENl KING BAN MAGKAWE YA

''KABA NING PeANAUN KING BANDl'T LlGc4YA,

Maulang kutkutan keta ne mibuklat,

keta ne tinando aldo misasapwak,

ing sablang yata na gisan nang tinamak

king pekapasbul na ning batung mebislak.

Ing lusuk a Lakhang keta ne tinikdo,

aslag ning lupa na binang makasilo,

at ing kayang aske ahting magparayo

kayupaya*t kalam king arap ning yatu.

»muBiu viMJiKG MKBiK-nganig kayang gingkas,

KIB70 Eli%Br ^jl%9EJk.WiJ%.Es^^ l2VO *ITX»Ui%N A I^i^^BWAO

,
l'VANIViCi PANAUN^ A*V4NTIXQ I>IMPUr^AX

KiNG DAVANO KrKir-io Kbkatang KAT-iNGHJANr,

MIKALUGUD TAMU AT PISAUP-SAUPAN

ING PAMISAPLALA KING KASALUKUYAN-
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M^II>AMAVAN 1?AMt7 A WOOA ]^^A Ki:VO W^4KA»

InO BAN»l*'4?r LierAYA HaN MAI^AOWANa IiIJK«>KA«

At Ba'han« XABAlSrei<rANr Bma KnKATANa i%»ri%K«

t»
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^
UANGKANG Yll

Metupad Ing Tipan

Emunanuna tula, suyu at parangal

Jng pasalubung nang Samuel ketang Lakhan,

kilala neng ari at kinaul miuman

ing anting kapatad a kayang pilsintan.

Libutad ding kawal saka re inatad

inuH king balen itang Kaxag matas,-

kabang lalakad la ngarang gugulisak:

iLuid ya ing Ari na ning Malayang Labwad!'

Rilis ning balita nanan mu ing kildap

king meto kayarian malagwang kinalat,

inya ding memalen matua at anak,

babayi^t lalaki mipakde lang agap.
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liagyu na ning nais, alisus ning tula,

ing ..niinalimpuyut kjng Lahing Malaya

anti yang inibuklat banuang mayupaya

at misan na bllus ing sabla nang saya

Sinalubung la ngan king ari rang Lakhan

terak ampon dalit misasalimbayan,

sampagang ^iiabanglung pawang bayung agtal

iyang sasaibag da karing sablang dalan.

Ngarang gugulisak:—Luid ya ing ari mi,

ing peka-mabinti ding sablang mabinti,

karing sablang lusuk peka lusuk dili,

Raxa Lakhang Balen a mutya rning kasi.'*

Layun deng inatad king dulang ginintuan

ning lawit a Samuel, mabanding tuknangan:

kalulung mi-indang Diwat at Kalayan

mabnu lang mabangsul king tulang masasal.

Miuman deng akaul ing sapning smta fa,

sibul na ning lambing, guna ning ligaya,

pusu nhig pusu ra at bie na ning bie ra,

kaladwa ra detang wagas dang kaladwa
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Ing alang katumbas a karelang leguan,

a pitda ning bangis ning kapagsalbatan,

miuman sinlag ngeni at migparangalan ^

ibat king Aslagan anga kiig Albugan.

Inanyayan no ngang ning Samuel a lusuk

ding sablang ariang masikana't bantug;

king matas nang dula karin la mirungut

maulagang pulung karin da pinupus.

Nganang mengamanu king katataulian

-^*Linipul ko keti ding ginu-ginuan,

pematlud ko gapus ding sablang alipan

at pepasibul kung bandi at kabiasnan.

'*Ing sablang tungkuyl ku lubus nang meganap

itang pengaku ku buri kung matupad,

inyia tiiilmid ku't pakatibe )akwas

ing pamagsarili ning Malayang Labwad.

''Raxa Lakhang Balen ya na pin ing gamgam

king tune nang bandi at Balayang Tibuan

at kadadangal keng ipaki-arlayan

karing sablang ari keti king sikluban/'

-P
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Tinikdo ya keta Raxa Lakhang-Balen,

aske nang maratun kalang-alangnan pin,

at nganang menasbuk:—Salamat, oh Sanrmel,

ding banal a pusu ika ing salamin.

Ngeni pangaku ku kekayung karungut,

ing bi^ nmg balen mi agyu ming ibelyut;

karing sablang bansa ganap keng makiutus

at luguran mi la ding keke malugud.'*

Keta ra ne gewa itang kasulatan,

nung nu ra tinilmid Sariliag Kaiayan;

karin masasabi; lubus dang igalang

karapatan tamu king meto sikluban,

Anti mu ring naman ing sablang labwad na

niting Kapuluan, lubus igalang da,

hinu man ing mangkin ditak king sakup na

mausta yang salang, dapat lupigan ya.

Sablang pisangguni ban tumibe lubus

pesipirma la ngan ding tanang karungut,

byun ginulisak, ngara: «Luid Yang Bantug

a Malayang Balen Ning Lahing Malusuk.

26
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Ing King Aring Saaiuel Paingakung Mataktak

Keta Na Misundu, Keta Na Metupad-

••Iting Kapuluan a Malayang Labwad

Bandi Reng Sarili Ding Tune Nang Anak**

WAKAS.
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PAUNAWANG LIHaM

WI )D>«, 1^»5I^II¥0 SIMI^AO

^ W-'"

Pinakama7iahal na kaibigan:

Nabasa ko ang sulat kamay ng nobela nin

yong <cANG BUHOK NI ESTER;^, at ng

aking matapos, ay nasabi ko pagdaka, na

anaki'y may gayumang panghalina sa saganaing-

inam ng kaniyang salaysay.

Gayon ang palaggy ko, sapag}<a*t pagdakang

natapos kong basahin ang unang kahanata, ay

ako*y hinikayat na habulin ko ang kaniyang

mahalagang salaysay, at kahit ko ninais, ay hin"

di naaring siya*y lisanin ko sandali/ /

I
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Ako,y hinikayat sa ikalawang kabanata, at

pagkatapos nito ay ako,y hinikayat pa rin sa

ikatlong kabanata.

Ako'y sumunod, at ang wika ko y pagkatapos

nito ay siya*y sandaling lilis^anin, at bukas ko

na itutuloy ang pagbasa sa kaniya,

Subali*t ang gayong balak ay hindi rin nang

yari, sapagka*t pagdakang naiapos kong basahm

ing ikatlong kabauata^ ay akoy pilit na hinikayat

sa ikapat na kabanata.

— ''lto na lamang,'*—anakin. Subali't nang

atig ikapat na kabanata ay aking natapos, ay la-

lo pa akong pinilit na pumasok. sa ikalimang Ka-

banata, at ako y hindi na nilubayang itinaguyod

hanggan di ko sinapit ang kaniyang katapusan,

Marami ang mahalagang bagay na napansin

ko sa nobela ninyong aking nabanggit sa itaas:

Una:—Ang kasamaan ng karunungan, kung

ito'y mahilig sa kasakiman, at walang kapasla-

ngang di gagawin, walang dangai na di yuyura-

kan at walang pagmamahal na di paglililuhan»

gaya ng inasal ni Gerardong gumawa ng lahat

na kapaslangang ^inasalaysay ng iniyong nobela.

Ikalavva:—Ipinakikita sa babayi ang katotoha-
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natig baga niat siya'y mahina, kung tatatagan ang

kaniyang dangal, ang kaniya ring sanUng ikahina-

an ay siyang n^agiging saganang !akas na iulu-

pig sa mga salot ng k^paslangan^ g^y^ ^^g in-

yong ipinamalas, sa kagitingan ni Glorang pi-

naka-kaluiuwa nginyong salaysay.

Ikatlo:— Ipinakikita rin naman sa lalaki ang

lalong dalisay at taimtim na p^gibig, gaya

ng ginawa ni Osear na hindi nag-alanganing'

umakyat na kusa sa bibitayan, baga mat

siya,y walang kasalanan, huwag^ua di ma-

gampanan lamang ang kaniyang kapangakuan

sa babayng sinisinta*

Ikaapat:—^Ang pagmamahal sa magdlang^

sa kapatid at sa kapuwa tao, sampu pa ng

katatagan ng kalooban^ iaban sa malambing na

hikayat ng lalong malagablab na pag-ibig, gaya

ng napagmamalas kay Ester, sa lahat niyang

mga kagagawaa at kilos.

Ikalima:—Itinatanghal na ang isang tuli-

san, gaano pa man ang kaniyang kasamaan,

kung siya^y magbalik loob, at ipakita sa ga-

wa hindi sa saiita, ang kaniyaag pagtatang-

gol sa katarungan, ay siya'y may karapatang
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magkamit ng kapatawaran, at mamuhay na

takimih at mapalad, gaya ng inyong Dimas

na ^nagli^tas kiay Gloriii sa\ bundok.

Ikanim:—Ang pagkabingit sa kamalian ng

mga kasalukuyang hukuman, at ang kakapu-

san ng mga kautusang umiiral; na lagi ng

naKapagpaparusa ng taong walang kasalanan»

gayn na nga ng nangyaring makalawang hatol

bitay, una:y iaban kay Kub^^n, at sumunod

ay laban kay Osear, na kapuwa walang munting

pagka alam sa kapaslangang sa kanila'y ibinin-

tang.

Ikapito:—Aag laki ng kahulugan ng isang

halal (voto) sa pagpih ng mga pinunon magtata-

guyod sa buhay ng bayan, at' ipinakikilala

ang m^bubuti at masasamang kandidato at

''politiko,*' upang matutuhang hirangin iyong

makapagpaparangal sa Lahi.

Ikawalo:—Itinatanghal na ang katarungan ay

sapilitan magtatagumpay sa ibabaw ng ka-

paslangan, kung hindi man ngayon, ay bu-

kas, upang siya ang maging tanging timbu-

ian ng buhay sa habang panahon.

Gayon pa man ang wika ko, ay nababatid
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Pinakamaaiabal na kaibigan:

Nabasa ko ang sulat kamay ng nobela nin
^

yong <rANG BUHOK NI ESTER:., at ng

aking matapos, ay nasabi ko pagdaka; na

anaki'y may gayumang panglialina sa saganang-

inam ng kaniyang salaysay.

Gayon ang palaggy ko, sapagkai^t pagdakang

natapos kong basahin ang unang kabanata, ay

ako*y hinikayat na habulin ko ang kaniyang

mahalagang salaysay, at kahit ko ninais, ay hin"

di naanng siya*y lisanm ko sandali.

i .
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Ako,y hinikayat sa ikalawang kabanata, at

pagkatapos nito ay ako,y hinikayat pa rin sa

ikatlong kabanata.i ;

Ako'y suniunodl at ang wika ko y pagkatapos

nito ay siya*y sandaling lilisaiiin, at bukas i<o

na itutuloy ang pagbasa sa kaniya.

Subali*t ang gayong balak ay hindi rin nang

yari, sapagka*t pagdakang natapos kong basahin

ang ikatlong kabanata^ ay akoy pilit na hinikayat

sa ikapat na kabanata. ^^^^^^>^>f^

— ''lto na laniang,**—anakin. Subali*t nang

ang ikapat na kabanata ay akin^i nalapos, ay la-

lo pa akong pinilit na puniasok sa ikalimang Ka-

banata, at ako y hindi na nilubayang itinaguyod

hanggan di ko sinapit ang kaniyang katapusan.

Marami ang mahalagang bagay na napansin

ko sa nobela ninyong aking nabanggit sa itaas:

Una:—Ang kasamaan ng karunuingan, kung

ito'y mahilig sa kasakiman, at walang kapasla-

ngang di gagawin, walang dangal na di yuyura-

kan at walang pagmamahal na di pagliliiuhan*

gaya ng inasal ni Gerardtmg gumawa. ng lahat

na kapaslangang ^inasalaysay ng iriiyong nobela.

Ikalawu:—Ipinakikita sa babayi ang katotoha-
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nang baga mat siya*y mahina, kuiig tatatagaitang

kaniyang dangal, ang kaniya ring «ariiing kahina-

an ay siyang magiging saganang lakas na lulu-

pig sa mga salot ng kapaslangan, gaya ng in-

yong ipinamalas, sa kagitingan ni Glorang pi-

naka-kaluiuwa ng inyong salaysay.

Ikatlo:— [pinakikita rin naman sa lalsiki ang

lalong dalisay^- at laiintini na pag'ibig^l gaya

ng ginawa ni Osear na hindi nag-alanganing

umakyat na kusa sa bibitayan, baga mat

siya,y walang kasalanaii, huwag na di ma-

ganipanan iamang ang kaniyang kapangakuan

sa babayng sinisinta.

Ikaapat:—Ang pagmamahai sa magulang^

sa kapatid at sa kapuwa tap, sampu pa ng

ieatatagan ng kalooban^ laban sa malambing na

;

hikayat ng lalong malagablab na pag-ibig, gaya

ng napagmamaias kay Ester, sa lahat niyang

mga kagagawan at kilos.

Ikalima:—Itinatanghal na_ ang isaiig tuh-

san, gaano pa man ang kaniyang kasamaan^

kung siya*y magbahk loob, at ipakita sa ga-

wa hindi sa salita, ang kaniyang pagtatang-

gol sa kataruiigan, ay siya*y may ka'rapatang
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^

magkamit ng kapatawaran, at mamuhay na

takimih at mapalad/ gaya ng inyong Dimas

na nagliio;tas kay Gloria sa bundok.

Ikanim:—Ang pagkabingil sa kamalian ng

mga kasalukuyang hukuraan, at ang kakapir-

san ng mga kautusang umiiral; na lagi ng

nakapagpaparusa ng taong walang kasalanan»

gaya na nga ng nangyaring makalawang hatol

bitay, una*y laban kay Kuben, at sumunod

ay laban kay Osear, na kapuwa walang munting

pagka alam sa kapaslangang sa kanila'y ibinin-

tang.

Ikapito:—Aag laki ng kahulugan n^ isang

halal (voto) sa pagpili ng mga pinunon inagtata-

guyod sa buhay ng bayaui at ipinakikilala

ang mabubuti at masasamang kandidato at

**poIitiko,*V upang matutuhang hirangin iyong

makapagpaparangal sa Lahi.

Ikawalo:—Itinatanghal na ang katarungan ay

sapilitan magtatagumpay sa ibabaw ng ka-

paslangan, kung/ hindi man ngayon, ay bu-

kas, upang siya ang maging tanging timbu-

lan ng^ buhay sa habang panahon.

Gayon pa man aiig wika ko, ay nababatid
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naman ay tungo sa silid ni Gerardong kani-

yan^ pamangkin_^ Sa dakong kanan ay may

dalawa ring piino: ang isa'y tungo sa sili 1 ng

naturang kapitang Luis, at ang isa naman ay

tungo sa ^ilid ni Ester na mmntag niyan anak.

Sa' dakong likuran ay dalawa rin pinto: ang

isa*y tungo sa hRgdanan at tuloy sa kakanan

at lutuan, at ang isa naman ay tungo sa isang

mahabang dalaydayang nilalabasan ng magka-

kasuuod na anim na sihd na pawang laan sa

mga panauhni at dalaw.

Sa pagitan nitong huling dalawang pintong

nabanggit, ay may isang marikit na pianong yari

sa pagawaan ni Pio Trinidad, bukod sa isang vio-

lonehello, at sang violing nangakasabit sa mag

kabilang dako,

Si kapitang Luis ay talagang mahiligin sa

tugtugin. V

Sa dakong liieuran noong niaringal na bahay

ay naroon ang isang panig na lalong maaliwalas

at malamig kay sa lahat. Iio'y linigiran ng

tan\busan (baleon) at binakuran ug maririkit

at nilalik na talasok. Buhat sa tambusang ito ay

natatanawang walang kubli ang malapit at ma-



14 AURELIO TOLENTNO

yabong na bundok noong lalawagan.

Buhit S'i paa ng naturang bundok ay nakala-

tag na parang malapad na banig na kulay lung

tian (vcrde),hangang kabayanan, ang malawak

na palayang ari ng bantog na mayamang kapi-

tang Luis Gatsalian.

Ang ma^liwalas na panig !ia yaon ay siyang

kakanan sa nasabing bahay.

Doo'y riakahanda ang isang mahaba at ma

yamang hapag na naghahandog ng dalawang

puo*t limang ''kubiertos" na pilak, pinggang

suson-suson at maririkit na singgalong. Sa gitna

ay nangakahanay ang hmang ''palilyerang*' yari

sa Apalit, na nagpaparangalan ng sarisaring

panghiningang dapat kainggitan ng tunay na

sampaggita, kampuput, uhay ibon paru paro

at iba pa, bukod sa maraming bulaklak na

kasalit sa gitna ng hapag, mga bulaklak na

nagsasabog ng masanniyong bango sa gayong

karikit na kakanan.

Sa panig na yaon ay doon nagsasayahan a^t

nagkakaingayan ang ariim na ahla ni kapitang

Luis: tatlong babayi at tatlong lalaki.

Ang i isa sa mga ito ay tumutugtog ng



ANG BUHOK Nl ESTER 1

5

kudyapi, at ai)jj dalawa nanian ay na^^sasayaw

sa i^itna, sayaw bukid, na kung saan ianjj

babayi ay makiring umi indak, hawak ang kalong

ipuputong sa lalaking kaniyang kalibad.

Naroon ang palakpakan, ang maingay na

tawanan, ang malambing na biruan: naroon ang

ibinabalitang kaluwalhaiian sa langit

Biglang dumating ang isang magarang lalaki,

si Gerardo Maia, may dalang kumpas na pamalo

sa kabayo-

— l'Mga kalabaw!,--ang kaniyang mabalasik

na sigaw sa mga alila.

Ang mga ito ay pawang nangatal ng takot.

—^Anong kaguluhan at kaingayan ang gawa

ninyo rito?,—ang lalong mabalasik niyang tanong.

—Poon ko po,—ang sagot ng isnng matan-

dang ubanin,—kami po lamang ay nagsasaya,

dahil sa ngayong gabi ay darating si* Ruben.

Kami pq ay sasalubong sa kaniya at pararanga-

lan namin 'ang kaniyang pagtatagunpay sa ma-

luwalhating pagkatapos ng kaniyang pag-iaaral.

—Maglubay ka, m'atandang kalakyan,—ang

bulas ni Gerardo,—maglubay ka, kung ayaw

mong magputok ang iyong likod.
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—Poon ko p6. .....

—jAh tulisan!

At anyon^ haliagupitin ng palo an^^ mga aTila.

' Biglang dumatin^^ si kapitan l.uis.

Kung malaki man ang kaniyang kayamanang

salapi at lupain, ay lalt pa namang malaki ang

kayamanarig buti ng kaniyang mrbait na ka.

looban. . /

Siya'y pi.iamagatang ^eama ng mahih)rap>, da.

hil sa walang dukhang lumapit sa kaniya, na di

nagtamo ng kaniyang kailangan.

Si kapitang Luis ^^ balo, at sumasakay na sa

anim na puong taong gulang. Ang mga maya-

yama*t dukha, marurunong at mangmang na na*

kakikilala sa kaniya ay pawang nagpipitagan at

pumupuri sa marangal at malmgap niyang paki-

kipamayan. Bukod tanging dutigas at lapasta-

ngan sa gayong kabait na matanda ay si Gerar-

dong kaniyang pamangkin.

—^Bakit?—ang dagling tanong ni kapitang

Luis, sa y.gla niyang pagdating.- <iAno yoon?

—Ang mga kalabaw na iio,— ang sagot ni

Gcrardo,~ay maingay, pa kay sa is^ng ka

wang

i'
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—,jKung ano nga yaon? --ang lalong madiin

tanong ng matanda.

—Kami po*y nagsasaya,—ang sagot ng tu-

mutugtog ng kudyapi,— dahil sa ngayorig gabi

ay darating si Ruben, taglay ang katibayan ng

kaniyang pagkadoktor, at

—Oo, mabuti: gayon nga ang ibig ko,—ang

sang-ayon ni kapitang Luis.—Kung hinggil sa

aking anak na si Ruben, ay di kailangahg magiba

man iiong bahay sa inyong mga kasayahan.

Suiong at magsayawan nga kayo.

—jMabuhay si kapitang Luis!,—ang nialakas

na sigawan ng mga alila,—jMabuhay an^ ama

ng mga mahihirap!

Muhng kinulantingting ng matandang alila ang

kaniyang kudyapi, at ang iba'y nagsayawan,

nag-awitan, nagtawanan at nagsigawang niainga*y

pang di hamak kay sa dati Sa malaking ga.

lit ng makisig na Gerardo, lalo*t siya.y walang

magawang laban sa kaniyang aniain, ay umalis

na dumadabog: ^
— Ganiyan nga ang ibig r ko,Wimi kapitang

Luis sa mga alila —Kayp,y mag^ayawan : at

maf;Saiiwan, parang pagsalubong sa {iagdaling

• • 4
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ni Ruben, sa pagkatapos ng kaniyang pag-aaral.

Napagod mandin ang mga alila, at sila'y

sandaling naglubay. Sila'y pinalakpakan ni kapi-

tang Luis, sa malaking luwa at pagmamahal.

—Marikit,- —aniya.—Napakarikit at naibigan

kong lublia, At ang lahat ng iyan ay ipinatu

tungkol ninyo sa aking anak na si Ruben. Sala

mat. Minamahal ninyo siya, ^idi ba tunay?.

—jPoon ko p6!j—ang sagot ng isa.

Oo, nalalaman ko, minamahal ninyo siya.--

ang sabat ni kapitang Luis. Nalalaman kong si-

ya*y minamahal ninyong gaya ng pagmamahal

ninyo sa isang manunubos sa karalitaan;. nala

laman kong siya*y nimamahal ninyong mahigit

pang di haniak Kay sa akin, at . . . .

—Hindi po naman ....
—Di kailangan ang gayon. Ako'y hindi na.

gagalit, bagkos ko pa kayong lalong mamahalin

kay sa dati. Kayong mga lelaki ay magsipa-

nnh' ng mga bagong parokang (zapatos) at ka"

16. Ayan ang tatlong puoog piso: ang kalabi-

san ay paghati.hatiin ninyong parang mabubu-

ting magkakapatid. Kayong ..mga babayi ay

magsipamili rin ng mga bagong parokang n^
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sapatilyang tereiopelong pelusa, at paiiyol^tatig

siitla, ya6n sanang malapad, marikit at may

masayang kulay. Ayang ang tatlong puong piso'

ang niagiging kaiabisan ay inyo ring paghati-

hatiing parang tunay na oiagkakadtid Ang

salaping iyan ay bindi kabilang ng dating

nakukuha ninyo sa akin, at hindi ko sasaklitin-

sa inyong sahod na buanan dito. Ang sa^

laping iyan ay pabuya ko lamang sa inyo.

dahil sa pagdating ai Ruben ngayong gabi. -

jAno? ^Nahahanda na baga ang bagong dami^

na b'bihihisin?

—Handa na po-

—Kung gayon ay mangagbiliis na kayo.

Nais kong kayo'y datnang makikisig ni Ruben-

Sinabi niya sa akin na kayo'y l<aniyang ipinag-

mamalaki at ikmadadangaL Akaia niya'y kay Vy

mabubutiag tao, at marahii ay hindi siya nag-

kakamali sa gayong ^apantaha, datapuwa't pag-

pihtan naman sana ninyong patunyan sa gawa

na siya'y hmdi nagkakamali sa paniniwaiaiig

kayo tiga ay mabnbutir,g tao.

Hayo't mangagbihis' na kayong madalL

—^Satamat p6 dito sa bigay ninyong
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—Walang sala-salamat. ibig ko lamang na

kay6*y mangagsayahang ubos-kaya. Hayo na*t

magsipagbihis.

Ang mga aliila y nagsipagpaalam ng tigib ng

tuwa, at ganap ua tinupad ang mga bihn ng

kanilang poon.

Ng si kapitang Luis ay maiwang mag-isa. ay

tinuiop ang kaniyang noo, saka nagnilay-nilay.

—Hindi ko mapagwaTi kung ano ang nang-

yayari kay Gerardo,—aniya sa sariU.—May kung

ilan ng a>aw ngayon na siya y namamasdan

kong napaka masungit at malupit sa mga kaawa*

awang aiila Ngayon pa namang siya sana ay

dapat pisanan ng malaking tuwa, dahil sa pagdo-

doktor ni Ruben, ay ngayon pa siya lalong na-

hahalataan ng malubhang kasamaan. Kahapon ay

binaril niya at pinatay ang kabayo kong moro,

dahil lamang sa siya*y nagtatarang sg^m^ilaking

tuwa inarahil. Kanginang umaga ay binayo ng

martilyo sa ulo ang kaawa-awang Negro, iyong

minamahal kopg asong inalagaan sapol sa pag"

katuta, dahil lamang sa siya*y dinilaan sa ka-

may at naglambing sa ^kaniya. Saka ng&yon

kung siya*y hindi ko dinatnan, ay hinatak sana
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palo itong niga alila, dahil lamang sa ipinag-

sasaya nila ang pagdating ngayong gabi ng

aking anak na si Ruben.., .

At ako, akong nag-alaga sa kaniya sapol pa no-

ong siya*y batang paslit, palibhasa*y ulila sa ama*t

sa ina, at dahil sa siya*y sariling anak nopng

nasirang kabuto kong ieapatid na babayi, ay

siya'y pinapag-aral ko sa Maynila, at pinapagtuloy

ko pa sa Ameriea^ hangang sa natapos nga

niya ang karunungang **Ingeniero Agrdnomo/'

at ngayo*y inilagay ko pa siyang tagapamahala

(administrador) sa aking mga lupain, may sa-

hod na isang daan piso sa isang buan, dito

pa siya tumitira at kumakain, may automovil,

earruage at matutuhng kabayong gmagamit na

parang tunay na kaniya, at ang pinaka bayad ng

lahat ng ito ay diH iba kungdi ang nTatahm tii-

yang sulyap sa akih at ang lapastangang sagot

sa aking mga mairuging tahong. ...

jAh! Mindi mangyayarmg lumawig ang ganit6.

Gerardo,—ang kaniyang tawag.

._po,~—ang sagot ni Gerardo buhat sa ibaba,

at dagling pumanhik at humarap sa kaniyang

amain.
' • 5
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—Dinggin mo, —ang simula ng matanda.—

:—Hindi ko ibig na ikaw ay magkaroon ng kaliit

kaunting sama ng loob, kaliit niunling ligalig,

ngnni't kailangang lubos na kilaiij4 dalawa'y

magkatalastasang maliwanat^. May kung ilan

ng araw ngayon na ikaw ay namasmasdan kong

masungit. ^May ikinamumuhi ka baga ritor

Ang tanong na ito ng matanda ay kasabay

ng isang makabulugang titig kay Gerardo, titig

na anaki*y .sundang na tumarak sa kaniyang

kalulua. Ikinulubot liito ang pagitan ng kaniyang

kilay, walang pinag ibhan sa asong umaangil»

at sumagot ng ganito:

—<;Ak6 pof Mahiyo sa gunita ko ang gay6n!

Malaking lubha ang utang na loob ko sa m.

y6 sapol pa noong ako'y sanggol.

—Gerardo,—ang pakh ng matanda,—huwag

kang magkaila at magsabi ka ng buong ka-

totohanan. Ikaw ay isang lalaking nag-aral,

may saganang karunungan at sapat nagulang'sa

pakikipamayan. Kung ikaw ay ^iuuroong kinamu-

muhian dito, ay maaaring ikaw ay mamuhay na

sarili, maging saan pa man ang iyong ibigin. Ipi-

nagkakaloob ko sa iyo ang aking lupain sa ^ba} an
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ng Z. Hatiel 11101154 yao'y nagkakahalaga ng

sanipuon<4 libonj4 piso. SMbalit Juiwag niong

isipin, na iio'y '^agioing parang kapalit ng

pakikisania ino sa akin. Hindi gayon, sapagka't

nagangasiwa k^ rnan sa aking niga lu[)ain, ay

niay nialaki ka naniang bayad na sinasahod,

at labis |>a inaraliil sa kaunti inong kapaguran.

I[)niagkakaioob ko sa iyo ang lupain ko sa

bayan ng Z., dahil laniang sa ikaw ay pamangkin

ko, vA waiel kang sukat niaipamuhay sa sarili,

Si (lerardo &y parang^tinampal sa mukha; pa-

rang nagpanting ang kaniyang mga teiinga. Ang

kaniyang mapagmataas na damdamin ay nasak-

tang lubha sa malambot na himok ni kapitang

l.uis

— iOh!—ang kaniyang ]^untong hininga.

—Huwag kang mahiya at niag alanganin:

tanggapin mo aiig lupaing ipinagkakaloob ko sa

iyo ng walang bayad, Ibinibigay sa iyo ng^; ka-

patid ng iyong nia, kailangan lamahg na ikaw

ay tumupad muna sa isang mahigpit mong

katungkulan, hinggil kay Ointina. SiyaV dapat

mong pakasalan.

—;Ako?



24 AURELIO TOLENTNO

}An6 ang iyong ikinagugulat? Hinimok mo

ang kaniyang pag-ibig, at - ngayo'y kasalukuyan

kayong nagsasama. Hindi ko maaring pahin-

tulutan ang ganiyan mahaLiy na gawa. Si

Qintina ay marahta nga lamang, nguni't ang

karalitaan ay hindi kapintasan sa isang tao

kailan pa man. Sa ganang akin, ay darakilang

lubha ang kayamanan ni Qintina, kayamanang

walang katapusan, na dili iba kundi ang talas

ng kaniyang pag-iisip, puring dalisay, mahin-

hing bait, banal na damdamin at kasipagang

hindi marunong mahapo sa lahat ng kapaguran.

Madalang ang matutuklasan mong babaying

gaya ni Qintina4 Kung siya*y iyong pakasalan,

ay asahan mong mapapanuto ang inyong

buhay: malaking lubha ang maitutulong niya

sa iyo sa lahat ng bagay. ^Pakakasalan mo

baga siya?

—lisipin ko po muna,

Ang sagot na ito ni Gerardo ay parang isang

dulingas na hamon sa matanda, kaya*t ito*y

biglang napaurong, tinitigan ang kaniyang

pamangkin ng kakilakilabot na bangis, sak^

nagsalita ng ganito:
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—^Bakii?,—aniya. —^Hindi mo pa baga inisip

ang baj{ay na iyan hangga ngayon? Kung hindi

mo ibig naikaw.ay mabilang sa hayop, a}^^ ka-

iiangang lubos na pakasaian i;tio si Quintina.

Si Quintina ay walang ibang kayamanan sa silong

ng langit kungdi bukod tanging ang kaniyang pu-

ring wa^^as Ang puri niyang iyan ay giniba mo.

^At nag-aalaganin ka ngayong magtayo ng pu-

ring iyong gmiba? ]Gerardo! ' . . .
• Nagdaremi

dam ng hapdi ang aking kaluluwa, ngayong na-

kikita kon^^; ikaw ay nagugumon sa kapaslangan,

Ang isang ialaking dumaya sa isanf^ babayi

upang gawin lamang laruan ng kaniyang maru-

ming pita, ay hmdi lao, hayop na mistula,

' isang tunay na Satanas, ^Naringig mo? Isang

diwa ng lahat ng kasamaan,

—iOh!

—ISinabi ko na! Pumili ka sa dalawa: o itayo

mp ang igmiba mong puri ni Qintma, 6 ikaw

ay manaog na walang baon dito sa bahay na

umampon sa lyo sapol pagkabata, at ako'y

huwag mo nang pakibaHtaan kailan pa man.

Hindi ko ibig na madungisan ang aking mga

uban sa dumi ng kataksilan ng bugtong kong
6
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pamangking kabilang ng aking mga anak, kataksi-

lang kakilakiiabot na lumalapastangan kay Ointi

na, isang kaawaawang babaying walang nagawang

kasalanan^ liban lamang sa pag ibig niya sa

isang hayop na gaya mo.

Binigkas ni kapitang Luis an^ kamyang mga

huling salita, madaiang, maliwanag, riialakas,

kalagim lagim, nanginginig ang kaniyang ti -

ngig at buong katawan, saka biglang tumah-

kod at umahs*

Siya*y hinabuhin ni Gerardo ng isang matalim

at panakaw na irap. Ang irap na lyon ay parang

isang kidlat na hagbabalita ng malakas na unos

na may bantang bumugso sa matahimik a^

maligayang buhay ni kapitang Luis Gatsalian.
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KABANA'l AiNG 1

1

Bagyo sa loob ng isang puso^
-o

— (Kalabl^w na matanda!—ang marahang angil

ni Gerardo.

—

Akd raw ay mananaog dito ng

walang baon . .
]
Saka na makikita kung sino

ang mananaog na walang baon!

Kailangang ipakilala si Ger^rdo sa mahal na

bumabasa^ palibhasa'y ang lalaking ito ay siyang

pinaka-kalulua ng lahat na i<akilakilabot na

kapaslangang sinasalaysay r>itong aklat.

Batid na nating si Gerardo^y anak ng bugtong

na kapaiib na babayi ni kapitang Luis, siya*y

nag-aral sa Maynila at sa Ameriea, at kaniyang

natapos ang karunungan sa panghahalanTan, ka-

ya*t siya'y tinatawag, na '^lngeniero Agronomo.'*
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Siya'y bagong-taODg may tatlong puong taong

gulang, mahagway, malakas at ^my marikit na

pangangatawan; may maaliwalas na noo, tanda

ng matalas niyang p^g-iisip; malago at nag-

kaka-abot ang kilay, tanda ng kaniyang niaba

ngis na damdamin; makislap at matalim ang

mata, tanda ng kaniyang taksil na puso, ma

kapal ang labi at malapad ang baba. landa ng

kaniyang matata^^ na kalooban sa gitna ng mga

panganib. Sa lahat niyang mga pagkilos at pa

nanaHta ay nahahalata ang masagwang pagma-

malaki at walang kabusugang sakim sa ari ng

iba.

Si Gerardo ay may kinakasi: isang nianiag at

marangal na binibini: si Qintinang binangit ka-

ngina ng kaniyang amain. v^ .^

Gayon pa man, si Gerardo^y^ kulang lamang

ay maulol ng pagsinta sa isang dalagang nag

ngangalang Gloria, hindi dahil sa maluiiingning

na kagandaban nito, kungdi dahil sa mahigit sa

sampuong laksang pisong mana niyang sarili sa 3
kaniyang ina. Subali*t si Gloria, palibhasa'y ka,

sintahang matalik ni Ruben, ay hindi lumingon

kaunti man sa Siga pagsuyd at ()uiiimintuh6 ni
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Gerardo, at dahil sa gayon, aii^ Gerardong ito

ay nai^ akalang gumawa ng kapaslangan, hu-

wag di ka'iitan lamang ang minimithi niyang

kayamanan.

Siya'y tumanaw sa pmtong linabasan ng

kaniyang amam. ai ng makita niyang ito ay

umaiis na, ay iiinango ngo ang ulo/ saka

nai^salita sa sarUi ng ganito;

—Ang Matusalem na ito, kung kailan ruma

tanda. ay lalo pang nababalm. Ako*y kaniyang

inalagaan sapol pn noong akoy batang paslit

nguni't hindi niya nabanaagan, n^ sa lobb ng

aking kataw^ui ay may kalilluang halimaw na

sisila sa bu6 niyang pagkatao.

«At sii Ruben si Ruben ay Doeior na

ngayon, at a madaiing panahon ay "makikipag-

isang-puso sa mayaman at marilag na Gloria ...•

jAn6ng karikitl ,jSino nga kaya ang maghihinala,

na ang naturang nagkakasintahang Ruben ai Glo-

ria, ay nangabibingit ngayon sa malalini na ba

ngin ng kapanganyayaan.-^

«Nahahanda ng lahai ang gagawin. Magsisrmu-

la ng yong gabt ang akin'4 darakilang palabas:

kalagim-lagim ang iahat na mangyayari, nguni*t
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maluwalliati ang kaiapusan. Si Qintina ay nia-

^nanaog sa libingan, si Ruben ay aakyat sa bi-

bitayan, si Ester at si kapitang Luis ay

mangamamatay sa dalamhati, si Gloria ay ma-

giging asawa ko, at sa huH ay ako*y mag-.

mamana ng (ialawang^ kayamanan: ang kaya-

manan ni Gloria at, ang kayamanan ni ka-

{)itang Luis.

«jMagaling!

Siya'y anyong aaHs, nguni't pagdating sa pin

to ay biglang tumigil, tinampal na malakas ang

kaniyang noo, saka marahan bumahk at naupo

sa tabi ng hapag. Itinukod ang dalawang siko

sa hapag na ito at sinalo ng dalawang kamay

ang kainyang noo na kusang napapayukayok, da-

hil marahil sa mga mabibigat at malalaking ba

!ak sa kaniyang linalagnat na pag-iisip,

—Datapuwa't —aniyang nagnilaiy—jM lyka .

pai! Ang pusoko'y tumututol sa kakilakilabot na

kapaslangang nagtataguyod sa akin sa landas ng

sakim. Si Qumtina ay sumusuyo sa akin, pa-

rang alipm kong tunay; ako'y minamahal ni

EstcM- na parang tunay na kapatid; si tio

Luis ay siyang pinagkautangan ko ng buhay»
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karunungan at dangal na ipinakikipamayan ko

ngayon; si Ruben, ang halos kapatid ko, n^'

yong kasalukuyang namunaukadkad ano; kaniyang

kabataan, ngayong nakasampa na siya sa tu-

gatog ng pinagkapuyatan niyang karunungan,^

ngayong umaalingawngiw ang kaniyang panga-

ian upang siya'y ihalal na Gobernador dito

sa lalawigan, ngayong malapit na niyang kam-

tan si Gioriang minithi niya gabi^t araw, ay

agayon ko, pa siya itutulak sa isang bibitayan^

kahit watang muniing kasalanan, nguni't parang

tunay na namilit ng babayi at nakamatay. ....

«lAhi IHindi mangyayari! Si Satanas pa man

ay mangangatal sa laki nitong kapaslangang

balak,......jHindi nga mangyayaril

l.umitaw sa pinto ang isang laiaking pandak,

nguni't masaksak ang kaiawan. Ang ialaking

5t6 ay siyang pinuuo ng mga tiilisang namu-

mugad sa bundok ng Irig, Siya^y m'ay tsang

kalapating dala.

—Magandang gabi po, senyor,— aniya,

—Dimas,—arig sagot ni Gerardo.

—Ang mg^ tao ko, senyor, ay nahahanda

ng lahat: sila\v naghihiiitay ngayon ng inyong
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mga utos

jMaykapall—aiii Gerardo sa sarili.—^Ano ka-

^Y'd ba^a an^ gagawin kor

—Pinili ko po, senyor, ang lalong may ma-

lalakas na loob, at sila kong ipniagsama diio. Si.

nabi ko sa kanila na sila*y inyong kailangan at

ibinigay ko sa bawa*t isa ang salaping ipmabibi-

gay ninyo. Sinabi nila sa akin na kung kayo

J*aw po ang «nag uutos, ay maging si Saianas

pa man ay kanilang agawin sa !nfierno.

—^Ano kaya ang aking gag,awin?^^ang ta.

nong sa sarili ni Gerardo, samantaking nama

malisbis sa kaniyang noo ang malalaking patak

ng paATis n\ an iki'y luha n^ kabaitang naglir

!vpS^^'^ ^*gay6ng sa kaniyang nagbahagi^ng utak.

««f^k6 kaya.—ang patuioy niya sa sarili,—

ay sumisid na sa nais kong kataksilan? Hindi,

hindi mangyayari. Tunay at ako^ may katutu-

bong paslang na hilig, datapuwat ako*y may pu-

song tumututol sa kasamaan niaring layon

Akoy isinusumbong ng pusong ito sa harapan

ng M^ykapal at sa harapan ng sang kalauhan-

Hindi: hindi mangyayan. Ang k^rangalan ay

dapatpumaibibiw Sa lahat ng bagay; ang ka
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rangalan ay dapat lumabag sa lalong masidhing

udyok ng sakim.

Itinaas ang kaniyang napayiikayo*k na ulo/

—Dimas^ — aniya, -^utusan mo ng umuwi ang

iyong mga tao.

iHindi na po baga ninyO sila kailangan?

—Hindi na.

—^Wala na po baga kayong ipag uutos?

—Wala.

-^Paalan napo.

Niyuko ni Dirrias sog kaniyang uio, saka

umalis

—^Ano ang kaululang ginawa ko,^—ani Gerar

do sa sarili.—^Pababayaan ko na baga't sukat

ang aking mga balak^ ngayon pa namang na

kahanda ng iahat ang gagawin? ^At papaano ang

mithi kong kayamanan? ^At sa loob nitong ba

hay na aking linakhan, ay makakaya ko kayang-

tanawin sa kandugan ni Ruben si Gtoriang ikina

sira ng aking pag-iisip? .... ,j Ah!j Hindi ko^ pa

hihintulutan!

Siya'y humaboi sa pinlong iinabasan ni

Dimas.

—-Dimas,—ang kaniyang tawag,—{Wala na
8
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siya!

Siya'y mabilis na nanatungo sa mga linib na

harap sa lansangan saka dumungaw at anypng

tatawag ng malakas, nguni*t biglang umuron|i

at nangatal ang kaniyang buong katawan. Ang

sigaw na '*Dimas'* ay sumagabal sa kaniyang

lalai^unan.

—Kakilakilabot» —aniya sa sarilil—^iAko na

rin baga ang papatay sa mga taong pinag-

kautagan ko ng buhay, dangal at karunungan?

^Sasangalin ko kayang isa isa itong mgsr ka-

patid ko,y magulang, tanging buhay ng aking

pagkaulila, kapilas na tunay ng kalulua kong

iHindi!

Siyay napaupong hindi sinadya sa isang lik

muang malapit sa kaniya, saka nagnilay.

—Nguni*t,—aniya,—ako*y sinusunog at tinu

tupok ng mabangis na panibugho. jPara kong

nakikita si Gloriang malanbing na humahalik sa

mga labi ng aking mapalad na kabasangal (rivaW

.... Oo: sulong ang kapaslangan.

Siya*y biglang tumindig at dumungaw sa

linib.

—jDimas!,—ang kaniyaing malakas na tawag.
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—Ikaw ay bumalik ...... narito na siya.

Si Gerardo ay muling napaupo sa likmuahg

pinanggalingan.

, —jKataksilan! jPagpatay sa kapuwa taol,

—

aniyaii nagsisisi,—at sa kabila nito ay isang wa-

lang katapusan libak sa kaawa awang Ruben, sa

wagas na dangal ng aking angkan ......

Siya'y tumindig na sumusuray.

~jAt si ina!, aniya. An^ pinakamamahal kong-

inang nagmamasid sa akin bubat sa langit, nagma-

masid sa kaniyang; bugtong na anak na du-

mudungis sa kaniyang kagalang-galang na li-

'bingan, nagmamasid sa aking kabuto niyang

anak na papatay kay kapitang Luis na ka-

patid niyang umampon sa aming mag-ina

iOh, inang ina ko!

Siya*y napalubod ng dalawang paa sa sa-

hig, itinaas ang dalawang kamay. saka tumingala.

—^lHindi!,—aniya.—jHind! mangyayan! Hindi

mangyayaring patain ko sa dalamhati aii^ iyong

giliw na kapatid, ina ko. Ibig ko pang akoy

magkadurogdurog na magdaganan nitong mag-

ampong bubungang sinilugan ko hangga nga-

yong, bago ko tanggapin ang madiing sui^n-
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pang bibitawan mong ukol sa akin buhat diyan

sa maluwalhating sinapupunan ng Maykapal . . .
.

Si Dimas ay biglang dumating. '

Senyor,—aniya. ^

Si Gerardo sy tiinnndig sa pa^kaluhod,

-^Dimas,—ang kaniyang nanguigiming sagoi.

—Yumaon ka na,

—Ako po'y tinawag ninyo: ,;an6 po Senyor,

ang inyong ipaguutos?

—Wala: yumaon ka na.

Si Dimas ay, umalis.

Si Gerardo ay muling napaupo sa isang lik

muan, at nagnilay nilay, tutop ang kaniyang ku-

makabang dibdib.

Uumabagyo sa loob ng kaniyang puso: ang

kasamaan ng hayop at ang kabutihan ng tao

ay naglalabanang mahigpit sa kaniyang dam

damin. Ang isang taong may katutubong hilig

sa kapaslangan, gaya na nga ,jii Gerardo, nga-

yon anyong simulan ang unang hakbang sa

paglusong sa labak ng mga pagtataksil, ay sapi-

iitang paglalahuan ng malakas na pagaalanganin.

Datapuwa't mamayang niadiit ang kaniyang paa

sa karumaldumal na burak ay magpapakabaiaho
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ng hanogang tuliod. ilulublob na ang buong kata^

wan, lianggang lii^, at bindi tutugot hang^gang

hindi lumubog sampo pang ulo, hanggang hin-

di naliilunod na lubos sa kailaliman.

Walang pinag-ibhan sa gayon ang nangyayari

kay Gerardo.

^At papaano ngayon.?.—aniyang tumatanong

sa sarili.—?Papaano akong mamumuhay? ^Hindi

baga sinabi ngayon lamang ng aking amain, na

ako*y mananaog diro ng walang baon? .Ako,

akong lumaki sa malambotna hihigang sutla, sa

maligayang hlim nitong maluningning na dula,

akong gumala gala sa rairaming bayan, sakay sa

maririugal na karruage at automobil; akong

umakyat at namayani sa lalong matataas na

baitang ng pakikipamayan; akong hari-harian at

poon sa lahat ng malalawak na lupaing pinang,

hahalamanan ko, ay bigla ako ngayong lalagpak

sa karalitaan, marumi at w^sak ang damit na

magpapalimos ng isang subong kaning maipag

pawing gutom, lagalag, walang kaibigan, walang

kamaganak, walang angkan ...... samantalang

si Gloria at si Ruben ay nangasa tugatog ng

dangal at masagwang kayamanan, at akoy pag-

9
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mamasdan nilang i^agapang-gapang na parang

karimarimanm na uod sa bangin ng kahirapan. . . .

jOh! i'Hiiidi mangyayari! Anij kapc7slangan tnuna»

bago an^ pagsuko: su)imulan ko na ang paglu-

song sa pagtataksil, kaya't kailangang ako^ siu.

misid hanggang sa kailaliman.

Siya*y tumakbong lumapit sa Hnib.

—iDimas!,~ang kamyaing malakas na tawag.

—Ako'y hintm mo.

—jMabuhay ang kapaslangan!,—ang hnli ni^

yang salita, saka iianaog na mat)ilis.

V..i^
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KABANATAN(; III

Simula ng kapaslangan

Hinabol ni Gerareio si Dimas sa lansangan. -

—rDimas,—aniya,—sumunod ka sa akin.

—Opo, senyor,—ang sagot ni Dimas.

Sila'y matuiing lumakad na tila waring hma«

habol.

Sa anyo tii Gerardo ay naliiimbag ang bangis

ni Neron; sa anyo ni Dimas ay mahlimbag na^

man ang sama ng alipin.

Sila*y nagtuloy sa isang bahay na tablang

niay katatagang laki at taas. Ito ay siyang

bahay ni Quintinang kasi ni Gerardo.

Si Gerardo ay hmdi tumitira sa nasabing ba-

hay, at palibhasa-y bihibihira siyang pumaroon,

kaya't si QuintinaV halos maulol sa malaking
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tua, sa tuwing siya*y palaring dalawin ng kani-

yang kasi.

Pagtugtog ni Gerardo sa pintuang harap sa-

lansangan, sa tapat ng hagdanan, si Quintina ay

dumungaw sa linib.

—^Sino?,—ang kaniyang tanong.

—Ako,—ang sagot ni Gerardo»

—.jGerardo! {Gerardu ko!,— ani Quintina, sa

bay takbo at mabilis na nanaog sa hagdanan.

Sa pagmamadali ng kaawa-awang babayi, ay

dumaplis ang kaniyang paa £a unang bHitang sa

itaas ng hagdanan, kaya'y siya,y nahulog liang-

gang sa ibaba. Pumutok ang kaniyang noo pag-

lagpak sa lupa, nguni*t gayon pa man ay hindi

inahnta na: siya'y mahksing tuniindig, at sa-

mantalang binubuksan ang nakapinid at may si>

mang pinto, ay inu ulit-uht ang nialambing na

tawag na «Gerardo, Gerardu ko>,

Pagkabukas ng pinto, ay pafi[daka*y niyakap

sa Hig si Gerardong kaniyiang kasi, at anyong

hahagkan sa mga labi; datapwat ang walang pa>

lad na hahk na iyon ay tumunog na malakas

sa hangin. Yoong malambing na halik ay hindi

umabot sa mga labi ni Garardo. sapagka-t
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biglan^ itinulak nito ng ubos lakas ang kaa-

wa-awang babayi. l

~jTabi!,—ang nialupit „niyang bulas,

Si Quintina ay napatapon sa ilalini ng hagdanan.

Siyay hindi nian lamang liningon ni Gerardo,

at nagtuloy na pumanhik, kasunod si Dimas.

Sa pagkabula^ta ni Quintina sailalim ng bag-

danan, ay siya*y bumagon, naupong paningka-

yad sa iupa, tmakpan ug dalawang kamay ang

iiiukha, saka hhim na tumangis. Ang kaniyang

malaking lua pagkakit^i kay Gerardo, ay biglang

napahtan ng niapait na hinagpis.

Si Gerardo at si Danas ay puniasok sa kaba^^

hayan, sila'y naupong magkaharap» sal^-^nag-

usap ng marahan, halos anasan.

—^iNahan ang mga kasama mof,—ang tanong

ni Gerardo.

—*Nangarian po sila sa dulong nayon,—ang

sagot ni Dimas.

—^llan sila?

—Anim po, pati ako?

—^Malalakas ba ang ioobr

—Mga sana'y pong pumatay ng kapuwa tao.

—^Sino sino? .

lo
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~Si riktik p6, si Kidlat, si liuhawi, si Ku

log at si Bagyo.

—,jBakit at hindi ninyo kasama si Pugot?

—Siya po'y sugatan at siya'y tinamaan ng

punglo ng pulis sa Nagkarlang, noong Hnggong

nagdaang hinarang namin ang mga manganga-

lakal doon.

—^At si Simaron, ay bakit naiwan?

—Siya po'y iniwan kong lumalapa nang ka-

labaw

—^llang kabayo ang inyong dala?

—Anim pong ganap: kanii ay tigi-tigisa.

—(^lniwan baga ninyo sa ibayo ang dalaua?

—Qp6, aiinsunod sa inyong utos.

—^Nangasa-Dulong Nayori ang iba?

—Op6, afjnsun6d ding sa inyong utos.

-y^'Makakaya kaya ninyong^awin ang ip^ag-

uutos ko ngayon, kahit kay6 ay aanim katao?

—Kami pong anim, kung kayo ang may

'utos, ay kakayahin naming sapilitan ang lahat

ng tab rito.

—Huwag kang umasa sa gay6n, Dimas: di-

j.o'y marami aqg nsgmamabuting lalaki.

— Ang Ttiga ganiyan nga po ay siya kong
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niiWnais na makatagpo,

—Makikiia ko ngayon ang U)yonj4 l4^1i"S- ^^^^

mayang ikasiani ng gabi ay daraUng si Ruben

na pinsan ko, at dabil diLo ay may malaking

piging sa aming bahay^ at doo*y dadalo arig

lahat na mga kaibigan namin. Isa sa manga

«^magsisidal ) ay si Gloria.

^Si Gloria ay isang binibining minimithi ko, at

siya'y maluwat ko nang kasintahang mahigpit.

Gayoii panian, sr ahng Mereedes na kaniyang ina

ay hindi ako^ang nahihirang, kungdi si Ruben

na pinsan ko. Dahil dito, ay pinagkasunduan

namin , ni Gloria * ang kami ay tumaanan nga-

yeng gabi. Lamang, ang ibig niyang aiangya-

ri, ay huwag lumitaw na taanan, kungdi parang

siyay inagaw kunuwari, upang huwag wikam

ng kaniyang inat na siya*y talagang nagtaanan,

bukod sa hindi paghihinalaan ako sa pamamagi-

tan ng gayong paraan.

—^Sa makatwid po pala ^naman ay kapa-

hintulutan ng babayi ang pag-agaw sa kani-

ya?

—jPapaano*y siya*y kasintahan kong talagal

;Siya kaya*y maaagaw niny'6 ngayong gabi?
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—Asahaii po ninyo.

—Datapuw. t kailangang lubos na si Ruben

ay mauna munang agawm.

—^Bakit po?

—Kung hindi natinnmannang agawin si Ruben,

ay di malayong siya*y inyong mapa tay,

;hindi ba?

—Talaga po.

—Ngayon: kung siyaV palarin at hmdi ma-

matay, ay pakaasahan ninyong kayo ang kani-

yang papatayin, at sakali mang may mga liang

lumigtas sa myo, palibhasa'y vSiya,y kaibi^iang

matalik ng puno ng Costabulario, ay kayo^ p^g-

uusigin ng mga iio kahit saan pa man kayo

magsiksik, at sila*y hindi tutugot hanergang hin.

di kayo malipol na lahat, hanggang hmdi ma-

tuklasan at inabawi si Gloriang miihi ng lahat

niyang layuning.

«Subali't kung mauna nating agawin s\ Ru-

ben, ay walang tutngis sa inyo hanggang sa

bundok, at wala kayont» niakakalabang mahig.

pit^ liban lamang sa mga magsisihabol sa inyo,

sa aras ng sakuna: ang habol na iyon ay hindi

dapat katakutan, sapagka't pakitang-tao lamang,
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pabalat-bmiga, tunay nas ningas-kHgon, sisiklab

sandali at sukat na. Si tio Luis ko ay bindi ma-

aaring; bumabol, sapagka^t siya'y matanda nang

gumugupo; si Ester ay lalo ng hindi maaaring

humabol. sapagka*t siya'y babayi at dalaga pa;

si matandang Mereedes ay kabila pa ng hindi

maaan, sapagka't siya.y mahina na at hindi

makatatakbo.

— Tunay nga po ang sabi ninyo, senyor,—^ang

sagot ni Uinias —Kadangang mauna munang

agaw)n sj Ruben.

—Ganito ang inyong gagawin,—ang patuloy

sii Gerardo.—Kayo*y.maghanda ng isang bang-

ka at , . . - . ,

Biglang tumig^il si Gerardo sa pagsasalita,

sapagka*t si Quintina ay nasok at nagtuloy sa

sa silid; Dahil dito, at sapagka*t talagang

ipinaglilihini ni Gerardo kay Quintina ang

pangalan ni Gloria, na isa sa mga pangalang

kaniyang tuturan, ay iniahas na Itmang sa

tainga ni Dimas ang kaniyang mga ipinagbibiUng

biglang naputol, saka nagsaUta ng ganito,

—^Natatandaan mo na ba ngayon ang la^

hat kong mga biHn?
'^-

/ 1 • ^
..
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Opo, natatandaan ko ng lahat.

Dinukot ni Gerardo sa kaniyani:; muntin^

kalupi, at dito'y kurnuha ng isan^ "tarheta''

Saka binig^y kay Dirnas.

Binasa nito anfj **tarheta,,

—?Baka po kayo nagkamah, senyor, aniya.

—^Bakit,?—ang tanon^ ni Gerardo.

—Hindi po Gerardo Mata, kundi Benardo San-

chez ang pangalang natititik sa '^tarhetang

bigay ninyo .

—lyan nga at hmdi ako nagkaniaii: si Don Her-

nardo Sanchez ay kaibigang niatahk ni Rubeii.

Kapag nakita nito ang **tarhetang'' iyan, ay di

sasalang hindi siya mananaog.

—Siya nga po pala, siya nga po.

Si Quintina ay lumabas sa siHd, niasaya ang

mukha at marikit ang bihis.

Ang babaying umiibig na taimtim na gaya

ni Qui!!tina ay talagang gayon: isang hiwagang

hindi mahuhhp. Kung hinggil sa kaniyang kasi,

ay may pusong hindi niaariiig dalawin iig gaht,

niay kaluluang hindi maaring lamnan ng paghi-

higanti; isang munting langit na nahulog sa lu-

pa, walang munting bahid, walang ibang laman



ANG BUHOK NI ESIER 47

kunf>di pawani^ lugod, pagibig na walang kata-

pusan.

Dahil i»a ^>ayon, ang bangis ng bubong na si

(ierardo ay napalaban sa nialambing na pagnia.

niahal n\ Quinlina; kayat baga nian kasaluku-

yang huniahapdi ang putok ng kaniyang noo;

baga ma't niasakit pa ang kaniyang katawan
.

sa pagkapatapon sa ilahin ng hagdanan, baga

nia*t isinisigaw ng kaniyaog damdamin ang

mahigpit na tuiol noong kaniyang napahiyang

hahk na tumunog sa hangin, ay siya pa rin ang

lumapit kay Gerardo, taglay. sa niga labi ang

ssang napakalambmg na ngitL

—;Nagagalit ka pa ba sa akin?,—ang kani.

yang malugod na tanong.

—Huwag mo kaming hnlagin, —ang mabag.

sik na tugon ni Gerardo.—Kung hindi mo ibig

na ikaw ay masaktan, ay mabuti pang karai ay

iwan mo. #

Ang kahabag-habag na babayi ay lumabas,

kulang lamang ay di mawasak ang dibdib sa

malaking hapis.

—^Aff6 ang dala ninyong mga sandata?,—ang

tanong ni Gerardo kay Dimas.
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—Mga sundang po lamang.

— Hindi maaairi ang mga Sundang.

—Lalo na pong hindi maaari ang aniing mga

baril na ^'Remington/' sa pagka*t raakikita sa

anim. sa daan.

Hindi kailangan ang **Remmgton/* sapagka*t

ako*y may nahahandang anim ria revolver dito

pararig inilaan sa inyo, sapagka*t kayo naman

ay anim din.

—Lalong mabuti po.

—jQnitina!,—ang tawag ni Gerardo.

Gerardo, naiian naako.

Lumapit na nakangiti si Quintina kay Ge-

rardo.

—^Ano yaon, ha.^

—;Nahan ang mga rovolverf

—^Anong revoIver.

—Ang mga revolver, ^wala ka bang tainga?.

llabas mo rito ang mga revolver.

—^:Meroon bang revolver dito sa bahay?

—-iAnong pagkahangalna babayi nito! llabas

mo iyong munting baul na dala ko dito noong

isang gabi: madali. \

Kinuha ni Ouiritihlilsa loob ng silid ang isang



ANG BUHOK lNI ESTER 49

munting baul, saka uiilapit kay Gerardo.

—Buksan mp,—ang utos nito.

^ -Waia sa akin ang susi niyan,—ang malam

bot na sagot ni Quinlina,

-^Ah. na sa akin nga palai,—ang amin ni Ge

rardo.

Siniyasat ang keunyang mga bulsa.

—Naiwan ko sa bahay,—ang kaniyanf> dug

tong,— nguni*t di kailangan: kumuha ka ng itak.

Si Quintiiui ay tumupad;

Binalungkit ni Gerardo ang takip ng baub

nabali ang sima at nabuksan.

~^At ito?, —ang sunibat niya kay Quintina-

sabay turo sa laman ng bauK—^Hindi, baga mga

revolver ito.

—Hindi ko nalalamang revolver pala aug la-

man ng b^^ul na iyan.

—,jHindj mo nalalaman? Dapat mong alamin;

dapat kang manghula: talagang ang ulo nio ay

ulong lamok.

Saka kinuha sa loob iig baul ang ariim na

revolver na pawang bago, at makikinang.

Ang mga revolver na yaon ay binili ni;

Gerardo ng tatlong diang piso sa isang eapitan

12
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ng isang vapor na naglalayag sa Hongkong.

—Kayo,—ani Gerardo kay Dimas,—ay tigi-tigi.

sa sa mga rovolver na ito. Ang mga punlo ay

narian sa loob ng baul. Ngayon ay hindi na

ninyo masasabing makikita pa iyan, gaya ' ng

fusil na *'Remins;ton/* sa pagdadala ninyo sa

'ansangan.

—Salamat po,—ang lubhang masayang sagQt

ni Dimas,

—Quintina,—ang baling ni Gerardo,—kami*y

iwan mo.

Si Quintina ay lumabas.

Ismawli ni Gerardo sa loob ng baul ang mga

revolver, at inilabas ang dalawang talikalang

pawang makikinang din at.bago, may mga jja-

lang na may sima sa dulo.

Itong muiiti at mahiksi,— aniya,v-_ay tinatawHg

na "esposas" talikalang sadyang panggapos sa

dalawang kamay; itong malaki at mahaba, ay

tinatawag na ''grillete," at ito y sadyang ginawang

panggapos sa dalawan^ paa. Ang mga ito ay

ti^-isa ng susi, at ganito ang paglalagay: iyabot

mo ang iyong dalawang kamay.

Binuksan ni Gerardo ang mga snna ng mga
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l^alaDg ng dalawang talikalang nabanggit, saka

nilai^ay na rnahu^pit sa kamay at paa ni Dimas.

—(ianiyan, -aniya,— anu pag-gapos ng talika-

iang lyan, Ila^ay mo lamang ang galang sa

kamay 6 paa, ai samantaiang hnnhi^pitan mo,

ay na sisima siyang mag-isa; ganiyan . . . , . gani-

yan

Ai hmigpitan ng ubos lakas ang isang galang

sa kamay ni Dimas.

~jNaKu!, -ang sigaw nito.— xMadudurog po

ang ^iking buto.

—iNalalaman mo nang ilagay ngayon?

—Nalalaman ko na po, nalalaman ko na po.

Kinuha ni Gerardo ang dalawang susing ukol

sa mga nasabing tahkala;

—Ganito ang pagbukas.

Saka binuksan ang mga gaiang, sa pamama

gitan ng dalawang susi.

—^Nalalaman mo ng buksang ngayonr

—Opo.

—Huwag niong pabayaang si Kuben ay ma.

kita o mabahtaan kaya ni Gloria, at gagon uin,

si Gloria ay huwag mabahtaan ni Ruben: ka

ilaiigang lubos na sila*y huwag magka-alam.
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<Si Gloria ay dalhin mo sa inyong bahay, at

si Ruben naman ay sa kabikn^ bundok. Pagpa-

sok na ninyo sa gubat ay takpan na ninyo an*;

kanilang mga mata, upang buwag makita ang

iandas na dadaanan, hanggang sa kayo'y ma

karating sa talagang dapat kala^yan ng isat-isa.

saka pa lamang ninyo alisan sila ng takip sa

mata.

«Upang si Ruben ay huwag makatakas, ay

lagyan mo ng *'esposas** sa dalawartg kamay,

gaya ng paglalagay ko sa lyo kangina, at isak^

lang mo ang dalawang paa sa puno ng isang

kahoy, at sa kabila nito ay la^^yan mo ng

-grillete/^

—E talo pa po ang napangaw,—ang papuri

ni Dimas.

—Samantalang inaagaw ninyo sila Ruben at

Gloria, ang patuloy m Gerardo,—ay ako*y

makikihalobilo sakanila sa bahay, at akoy hindi

mananaog, upang huwag maghmala sa aRin.

—Gayon nga po.

—Ngayon ay dalhin mo itong baul, at gami.

tin ninyo ang mga lamang revoIver.

Dinukot sa lukbutan ang kaniyang munting
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kalupi, ai kumuha sa loob nito ng (&itot)g sala*

ping papei na pawang tigdadalawang puong pi-

so bawa*t isa, saka iblnigay na lahat kay

Dimas,

—Bigyan mo,—aniya,~ng tigi-tigisa ang iyong

mga kasamay at ang dalawa ay lyong sarih.

—^Salamat po.

Si Dimas ay kumuha sa lukbutan ng isang lar

pis at isang munting pilas ng papel, saka su»

mulat ng ganito:

fUANA, WALAN6 LlGALlO, AKO'Y DARATiNG DIAN

WKAS NG UAMAGA.

i>AAJAS

Binalot liiya ng sulat ang dalawang salaping

papel na ukol sa kaniya, tinuping mahit, bini-

libiran ng leteng, itinali sa paa ng dalang kala

pati, saka pinawalang sa liriib.

—^Bakit mo pinawalan ang kalapaii?,—ang

nagtatakang tanong ni Gerardo.

—Ipmadala ko po kay Jaana ang biga*y nin

yong salapi;

—;Sino ang magdadala?

—Ang kalapati ku po.

lyan ba aog tinatawa}>na "paloma mensagera"?

13
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—lyan nga po.

~^At saan ka kumuha ng ganiyan^^ angkan

ng kalapati?

—^lyan po ay dadalavva: isang babayi at isang

lalaki, bigay na ala ala sa akin ng isang pamu-

nuang jap6n na natagpuan ko sa gubat at napa.

sama sa akin sa mga bundok ng Aparri, hang-

gang Kagayan at Isabela, at kinunan niya ng

larawan, sa pamamagitan ng isang marikit na

**makina** ang lahat na baybaying aming di-

naanan.

—^At papaaiiong madadala ng kalapati sa

iyong bahay ang taglay na salapir

—Ang kalapati pong iyan ay kakaiba, May

matalas na mata kahit sa dilim, hanggang sa

malayo, may malakas na pakpak na mahigit pa

kay sa lawin, atmabilis pang lumipad kay sa lim-

bas. Ang kalapati pong iyan, kahit saan 6a ^man

ninyo dalhin, saka ninyo pawalan, ay lilipad

pagdaka ng mataas, at tatanawin kung saang dako

naroon ang bundok naming tirahan, at pagxlaka*y

sasalibad na kasing bilis ng punglo, at hindi\dada-

po saan pa man, hanggang di makarating saraming

bahay, at pagdaka*y dadapo sa harapan ni luana.
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—iKay buting hayop!

Mabuti pa pong di hamak kay sa niasasamang

tao, ang kalapati ko po ay hindi marunong

magtaT<sil, at ako*y makalawa na nilang iligtas

sa kaniatayan.

Si Gerardo ay tumindig.

Si Quintina ay puniasok na nakangiti at lu-

mapit sa kaniyang kasi.

—^Hindi mo ba ako sasaluhan ngayon sa ha

punan?—ang kaniyang malamblng na tationg.

—

Ikaw ay ipinagluto ko ng anim na pugong kay

tataba,

.—jHuwag mo akong iinlangin, Quintina,-—ang

bulas ni Gerardo —Ako'y lisan mo,

At silang dalawa ni Dimas ay nanaog,

SilaV inihatid ni Quintina hanggang sa pin-

tuan sa lansangan. Ng ang dalawa^y na sa la-

bas na, at samantalang ipinipinid ng kaawa-

awa«.g babayi ang pinto, ang luha niyang matipid

ay namamalisbis sa kaniyang mapupulang pisngi.

/
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KABANATAiNG IV

Namitak ang pag-ibig

. «. '^^/i^.>-'^

Sainantaian^ nangyayan ang n^ga bagay r»a

nakita natin sa katatapos na Kabanata, s^i Es-

ter naman, yaong Ester na nabanggit sa Kaba

natang I, kapatid na bungso ni Ruben, bugtong

na binibining anak ni kapitang Luis, ay suniu

sulat na mag-isa sa kaniyang silid.

Sino pa mang makamasid sa kaniya sa mga

sandaling lyon, ay makapagwiwika mar.'diii na

siya*y isang babaying baling, sapagka'i. kung

minsa*y nagsasalita at kung minsa^y tumatawa

ngj nirig -isa.

Nguni'i huidi: si Ester ay hindi hahng. Tala-

gang siya*y may masayang ugali, maliksing

pag-iisip at matamis ua pananahta. Dahil sa
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gayon ay siya*y tinagunau ng ' M^indolina' sa

^'Gnntro Eseoiar'* na kung saan siya nag aral,

sapagka't ang buong katotohanan ay si Ester

anaki y **mandolina!ig*' tunay: niay mankit na

anyo, matagintmg na.kawad at niiilambing na

^"g^ugin.

Si Ester ay hindi lubhang ka^andahang; da

tapuwa*t ang katutubo niyang kulot na buhok,

matang nakangiti, ilong na palabirp laio't4kinu

kulubot sa panunukso, munting bibig na lalong

lumiliit kung magtampo at magmaktol, marikit

na gawing pamimihis, baiingkinitang katawan

malugod na pagkilos at ang kaniyang lalabing

siam na taong gulang na siksik ng dunong at

kabaiun, ay pawang nagbibigay sa kaniya ng

di mahulilip na panghahnang dapat kainggitan

ng bulaklak na '*alejandriang** bagong. namumu-

kadkad.

Natapos ang ginagawa niyang suiat. linupi

at ihnulan s,a isang **sobre/* saka dinalang lu-

mabas sa kabahayan

—^Ano kaya,—aniya?—ang sasabihin ni Gs-

ear, kapag kaniy^ng nabasa itong aking sulat?

Ngayon l<o masusubukan iyang bantog na

14"
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Abogado.

Ang Osear na kaniyang binanggit ay isang

bagong taong basal, makisig at pantas. Si Osear

ay kaibigang matalik ng magkapatid ni Kuben

at Ester^ at siya*y kinalaro-laro sapol pagkabata^

Isang laon ng natapos ang kaniyang pag-aa

ral sa pag-aabogado,

—Siya*y sapilitahg tututol sa sinasabi nitong

aking sulat,~ang kaniyang iduiugtong;—nguni*t

ako naman ay lalaban, at makita ko laniang

kung ^

Si Osear ay biglang lumitaW sa [)un6.

Pagdaka*y itinago ni Ester sa lapat ng dib-

dib ang hawak na sulat.

—iEsterr, —ang bati ni Osear,

—jAbaaaaa!--ang birong sagot ni Ester.

—

iMabuhay ang bagong Abogado! jMabuhay ang

magiting ria pantas! |Mabuhay ang masiglang

makabayan! jMabuhay ang bantog na Jupiter!

jMabuhay ang darakilang Osear Dimatinag!

Saka tumawa.

—{Jalina*t magtuloy,— ang kaniyang malugod

na dugtong.

Si Osear ay pumasok.
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—Ester,—ang malumbay na simula,-—talaga

bagang masarap na sa loob mo ang gantiban

mo ng biro ang lahat kong . . . , ,

^

—]Aba, eiioy!, ang pai<li ni Ester.—jNapa-

ka mal<tul mu naman ngayon ah! Wala kang

pinag-ibhan sa isang arzobispong nagpiuyat mag-

damag, nagkulasion, at sa umaga'y nagkanta

pa ng **duniinus vobiscumJ*

Saka ikinubut ang kaniyang manunukson^

Uong.

— Ester, ;an6t ^ako'y linilibak mo?

— jAk6?

'—Hindi mo man lamatig pinarapatari ng ka^

liit iisang talatang sagot ang na sa iyo*y aking

ipinadala. ,

—Sinagot ko na eh.

~ Hindi pa.

—00.

-Hindi

—Oo sabi eh. |Ke uletl

Dinukot ang sulat sa^Ioob ng bar6 sa tapat

ng dibdib.

—jHeto, oh! ^Ano itoP^Hindi ba sagot ito?

5.jAhl.... ..
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—Kundagan ka lamang eb Oh,

basahin mo na,

Tinanggap ni Osear ang sulai at samania-

lang kaniyang bmabasa, si Ester ^y na^sas^lua

ng ganit6.

—Hmdi ko ipinadala sa koreo ang sulat - na

iyan, sapagka't nalalaman kong ikaw ay dara^

ting ngayong gabi dito sa b^hay; upang tayo*y

magkasalo-salo ng mga kaka ko at iba pang

mga kaibigan. Ibig kong akong sariH ang n)ag

abot ng akmg suiat sa iyong mga mahal na ka-

may ...... Datapwan . . . . • .

Pinagmasdan si Osear buhai sa ulo hang

gang paa. *

-iMakuuuu, ehoy! jAn6ng pagkaganda ng ti

kas mo ngayon! parokang {zapatos) iia nagaalab

amer.kaaa t pmtalosig hukom korbatang kahuhhuli-

hang **modH/* buhok na hinati at smuklay na

anaki ay . . . . . jAbaaa! jAt ang palawit ng tah-

kalang ginto ng kariiyang *'relos/V Poong niay

kapal, ay nagluluningning na walang pinag ibhan

sa tala ng madaling araw! jAt ang sing,

sin sa kalingkingan . . . tila waring tunay na

munting araw na nagniningas, saka . . \Oty,

/
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Osear, pinaj4-ubus mo ngayong gabi ang lahat

ng pista sa buong isang taon ah!

At muling kinulubot apg kaniyang marikit

na ilong.

—W^ala akong natausan kahit iisaiig sahta,—

ani Osear, matapos basahin ang sulat ni Estep

—^Sa alin?, —ang tanong nito.

—Sa sulat mo,

—Hindi naman saHtang inglis eh.

—Hindn nga

—lyan ay ta^^anas na wikang tagalog, at ma-^

hwapag ang salaysay. Datapuwa*t maupu

ka rnuna, ehoy.

Si Osear ay naupd.

—Napakaliwanag nga marahil ang salaysay, —

aniya,—kaya't nasilaw ang aking pag-iisip, at

wala akong nataosan kaunti man,

. —^^At ano sa akin? iMagtiis ka, bungso, mag-

tiis ka*

-p-^Papaano kong matataosan ang iyong sulat,

sa dito^y sinasabi mong walang pag-ibig sa bu-

hay ng tao?

—jAt ano? ^Mayroon baga?

—Ayan ang hindi ko mataosan, Natatalastas

15
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mong lubos na ang paji ibig ay uniiral at nagha-

ri sa buhay ng tao, magbuhat pa man kay Adang

kanunu-nunuan ng lahat ng lahi. Dahil sa d^

mapaglabanang kapangyarihang ng pag ibig, ay

lumaganap ang mga tao sa sangsinukuban; at

dahil din sa kapangyarihan ng nasabing pag-ibig

ay lalaganap ang mga bayan sa lahat ng gubat

at bundok, sa panahong sasapitin. Ang pag-ibig

ay sibol ng langit na pumapatak sa mga puso: kung

gaya ng wika mong walang pag-ibig, ^ay ano pa

kaya ang isisibol ng langit, ukol sa buhaya ng

tao? Ikaw mang iyan, Ester, ay bunga ka lamang

ng pag-ibig, ikaw ay bunga ng pinagbuhol na

pag-ibig ng iyong mga maarugang magulang*

Ang pag'ibig ay siyang bmhi, at ang tao*y siyang

bunga. Samantalang may bunga, ay hindi mawa-

walan ng binhi. Ang ibig kong sabihin ay: sanian-

talang may tao, ay hindi mawawaian ng pag ibig.

—iNakuuuuu!,—^ang biro ni Ester.—iMabuhay

ang nananaginip na ^*fi]osqfia* ng bantog na

**poetang" palaka!

—lEster!

—Tunay, Osear, wala k'ang pinagibhan sa

palaka; wala kang iubay ng pag-kokak, tingala tl
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sa langit, bago!y batid mong hindi mo aabutan

ng talon ang iangit na iyan.
"

—^Ano ang ibig mong sabihin?,—ang manha

ni Osear.

—^Sa akalk rao pala,—ang patuloy ni Ester, ~
ay kaya dumadami ang tao, dahil lamang sa

pag-ibig?

—;At hindi iiga ba?

—Sa makatuwid, alinsunod sa salita mo, ang

mga kalabaw, ang mga aso, ang baboy, ang

mga pusa at lahat ng hayop^ higa ibon, mga

isda. mga parii paro^ mgt kahoy, mga bato at

lahat ng bagay sa buong Hnalang, ay nagsisidami

rin naman dahil sa pag-ibig?

—lOh! ...

—Dingin mo, Osear: ako'y hindi nag-aral sa

pihng ni Aristoteles; datapuwa*t nalalaman kong

lubos na ang tao ay hindi bunga ng pag-ibig,

na gaya ng sinasabi mo Ang tao ay bunga

ng laman, bunga ng katutubong gawi sa pagsu-

pling, gawing laganap sa lahat ng bagay na

may buhsy, gaya ng halaman, ng hayop, ng

tao at iba pa. Ang gawing sinabi ko, Osear,

ay hindi maaaring tawaging pag-ibig, sapagka't
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ang hilig niya sa laman ay malaki kay sa hilig

niya sa kaluluwa; sapagka*t ang hilig niya sa

kahalayan ay malaki kay sa hihg niya sa kabana-

lan; sapagka't ang hilig niya sa sadali malaki

kay sa hilig niya sa walang hanggan. Ang isi

nabi kon^ gawi ay dili iba kungdi ang laman,

ang kahalayan, ang sandali; at hindi maaaring

tawaging pag-ibig, sapagka*t ang pag-ibig ay

dili iba kungdi ang kaiulua, ang kabanalan, ang

walang hanggan.

—jEster!

—^Akala mo baga, Osear, na kapag nagkasa-

ma na ang isan^ babayi at isang lalaki, ay

nagkakasintahan na? Kapag nagkagayon, ang

buhay diio sa silong ng iangit ay hindi dapai

tawagina **batis ng luha/' kungdi '•Kaluwalha-

tiang mithi ng laha*t ng kabanalan. Kung tunay

nga sana, na sukat ng magkasama ang isang

babayi at isaug lalaki, upang sila*y magsinta-

han, ay paka aasahan mo, Osear, na silay bu

bigkising matalik ng walang-hanggang pagma^

mahalan, pagmamahalang magbububo sa kanila

sa iisan kalooban, apang huwag magka galit at

magkahiwalay habang buhay^ magpahanggang
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sa Iibingan

—jEster, napakabiga't ng bitiw inong hatol.

—Mabigat nga, nguni*t matuid:

—Kung ikaw *ang may sabi, ay 00; datapu

wa*t kung iba ay ..... .

.-, —Labagiii mo.

—Huwag: ako'y naparito, Ester, hindi upang

^omuto!, kungdi upang tumalima sa lahait mong

sasabibin. Talo na ako: ako'y tinalo mo ng

walang laban: ^ano pa ang ibig mo? Nguni*t^

yayamang sinabi mong walang pag-ibig sa bnhay

ng tao, ;ay turan mo naman ngayon kung ano

ang dapat maging pamagat nitong marubdob

na nais na naglalagablab sa kaibuturan ng aking

kalulua, nais na nagtataguyod sa aking buhay,

upang lumuhod sa harapan mo, at dalanginin

ka gabi't araw?

—Pam^gatan mo ng ''biro/' kuug di kaya'y

^pangarap.*'

—iOh, hindil jHindi miangyayari! Ang biro

ay ugat ug kasmungalingan at ang pangarap ay

bungang tulog lamang. Afig nais na sinabi ko

sa iyo ay ugat 'ng katotohanan at bunga ng ma-

tiyagang pagpupuyat, at ang katunayan ay ang

16



nais na it6 ay nararamdainan kong tumitibok sa

aking utak, nararamdaman kong sumisigaw sa

aking pus6 . . • . • , Huwag, Ester, huwag mong

tawaging **bir6*' 6 **pangarap** ang nais kong

ito: para mo ng awa, atyayamang sinasabi mong

walang pag-ibig, ay lapatan mo ngibang pamagat*

—Pamagatan mo ng "kahalingan,** '^kaululan'*

—lOh, Ester! [Lald ng hindi! Ang kahalingan,

ang kaululan, ay siyang pumapatay sa pagiisip

ng tao, upang gumawa ng walang malay. Ang

nais na sinabi ko sa iyo ay hindi maaaring ta-

wag^ing **kahalingan** 6 **Kau]ulan,** sapagka*t

siyang bumubuhay at nagbibigay ng saganang

sinag sa aking pag-iisip, at ako*y inaakay na

mamintuho sa iyo, upang ikaw ay suyuan ko

habang buhay ..... . jEster! ilbang pamagat!

jPara mo ng awa! jBigyan mo ng ibang pamagat!

— |Aba! jNapaka.poeta mo ngayon, ehoy!

~!EsterJ ......

—Huwag kang maj>-ulifc, at baka

—^^^Baka ano?

—Baka ikaw ay il^umbong ko kay Ruben.

—iMagsumbung ka.! Akala mo pala*y hindi

niya nalalaman?
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—^At nalalaman baga niya?

—Oo ipinakita ko muna sa kaniya ang aieing

sulat, bago ko ipinadala sa iyo.

—^Tunay nga ba?

— Tunay-

—^At ano ang wika niyai
^

—Ang wika niya, ay kung siya nga raw

lamang sana ang masusunod, at siya ang pipili

ng magiging kaisa-mong dibdib, ang kaniyang

hihirangin ay diH ibi, kungdi . . . kungdi . . • kung-

di . . . . .

—Kungdi ikaw, ^ano?^—ang bigiang sabat ni

Ester,—^Di ba gayon, ehoy?

Saka ikinulubot ang kaniyang ilong.

Si Osear ay napangitt.

—jNasarapan mo ah!,—ani Ester,

—^At ano ang palagay mo?,^—ang tanong

ni Osear.

~Ang palagay ko. ay ikaw at sampu pa ng

ka Ruben ko, ay dapat kayong ipasok sa

Hospieio.

At muling ikinulubot ang ilong

—jLunukin mo iyan!,—ang kaniyaug marahang

dugtong.
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-^jEster,—ang tugon ni Osear,— Hindi mo

nalalamang ako'y.. ....

—Sukat na: tapos na ang kanitang salitaan.

Sinabi ko n^g ako'y hindi naniniwalang niay

pag-ibig sa btihay na ito. Kailan pa nian at

aKo*y makatuklas ng isang lalaki, na kung dahil

sa akin ay sasa^asain magmg bibitayan paman

ay ako*y maniniWalang may pag ibig nga, at

ang lalaking iyon, kahit sino pa man siya, ay

paka asahan mo, Osear, na* siya*y sisintahin ko

habang buhay.

—^lpinangangako rhor

—isinusumpa ko.

—^Ano aug kutunayanr

— Heto: ang aking pariyo.

—Ayaw ako niyan.

—Pati ng singsing ko

—Ayaw ko nn niyan.

—^Al ano ang ibig mor

— Isang buhok.

—Hindi mangyayan: hmui ako papayag.

—Kung gayon, ay maipagpapalagay kong ka.

bulaanan ang iyoiTg^umpa.

—Hiiuii '

'
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— Oo nga.
'^

— -^At bakit pa ang isii kong buhok ay siya

mong nahiling na niaginjj katunayan ng aking

saHta?

—Sapagka't sa akin, ang isa mong buhok ay

mahal pang di hamak kay sa lahat ng panyo at

singsing na brillante sa sjingsinukluban.

Si Ester ay nHgmuni muni. '

'

s

—Oo, payag ako, —aniya:—ikaw ay bibigyan

ko ng isang buhok, nguni't ikaw ang siyang

bubunot dmi sa dakong noo.

— !E di lalong mabutel

—Hintay muna: kailangang walaing masalang •

na ibang buh6k.

—jKe hirap naman yata niyan!

—Kung mahirap ay huwag. Tanging sa papag-

gayong paraan lamang ay mabibigyan kita ng isa

kong buhok . ^Ano? ^Papayag ka?

—^May sa di ba ako papayag? Ako'y

—Kung gayon ay maghintay ka,

Si Ester ay tumindig at dagUng nasdk sa

kaniyang silid.

—Hindi rin iamang siya makakukuha eh,~^

aniyang nagsasalitang sariH.—jSaan ba siya

17
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makabubunot ng isang buhok na eii may niasa-

salang na iba?

Siya*y kumuha ng isang salaming mukha,

muling lumabas sa kababaydn at naupo sa ini.

wang likmuan.

«-Siya,—aniya kay Osear,—Bumunot ka na.

Kapag may nasalang na ibang buhok, ay hindi

ko ibibigay ang nabunot mo.

—Payag ako, nguni't ako*y muling bubunot.

— lAba! ^At uubusin mo ba ang aking bu-

hok? Kung ikaw ay bubunot sa tuwing may

ibang buho'k na masalang, ang dulo ay ako'y

magiging si **lelang na panot/* Hindi ako

papayag.

—^At paano?

—Sukat na ang minsan.

—At kung may ibang masalang.

—Kung may ibang masalang ay taiagang

sasapantahain kong ikaw ay kularig ng pagtiti-

yaga, kulang ng pag iingat, at hindi dapat sa/

iyo ang magkaroon ng isa kong buhok.

—iKe hirap naman niyan!

—iNakita mo na! iDi ganiyan lamang ay

nahihirapan ka na! At di ba lalong makaisang
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laksang mahirap kay sa rian ang, dahil lamang

sa akin, ay sumagasa at umakyat sa isang

bibitayan? IMahi^rap daw! ^Ganiyan ba ang pag.

ibig na sinasabi mo? lAng tunay na pag-ibig ay

hindi marunong mahirapan. _

—]Napakatayog naman ng dunong mo! ?Nga-

yon ba*t ako*y napatatalo ng walang laban, ay

kakalampagin mo na naman ako ng

—Sa lumaban ka at hindi man, ay talagano;

^alo ka. ^Papayag ka 6 hindir

—Payag ako.

—Minsan lamang, iha? Siya, bunot na.

Saka tinunghan ang salamin.

Si Osear ay himuhod sa harapan ni Ester,

saka marahang hinawi yaong mga buhok na

naglalaro sa kaniyang noo.

~jGuguluhin mo pala naman ang aking 'Svas.

hington*' ah!,—-ang tutol ni Ester.—Siya na nga

lamang.

—^iAt papaano, sa pinipili ko ang aking

bubunutin?

—Ang ibig mong sabihini ay naghihiwalay ka

ng isa, ^ano? jMagaling!

•—Kungdanga'y kulot ang buhok mo,
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nagkasaklit-saklit at . . . . .

—Kung ayaw ka'y sukat, nguni't hindi ako

papayag na ikaw ay maghiwalay ng isa.

—Hindi ako naghihiwalay; pumipili lamang

ako ng mabubunot.

—Pumili ang mata, huwag ang kamay.

—iAba! iNapaka- 'agrabiado** naman ako!

—Sa lagay pala, ay ikaw pa ang binibigyan

ng buhok, at ikaw pa rin ang '*agrabiado"?

jSiya na nga lamang!

—O, hale, talo na naman ako, • Y
—Bunot na ng isa,

—Yumuku ka ng kaunti.

—Ayan.

—Yuku pa.

—Ayan, oh.

—Kaunti pa.

—Hindi ko na makita ang salamin, ah!

—Huwag mo ng tmgnang ang salamin at . . .

—Ah. ibig mong magdaya, ;hai?

—Oh, siya sulong.

—Buno't ka na ng isa.

Dahan dahang hinawakan ni Osear ang isang

buhok na nahiwalay sa dakong noo ni Ester.
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~iEsterl,— ang biij;lanjj tawag ng isang nii.

gandang binibinni^; higlan^ nasok sa Kabe^'uiyan

yaun, at niay ku^unod pang mga sanipuong

dalaga*t bagong-taong kasani^u

Pagkakita niya kay 0«car na tuikaluhod sa

harapan ni Ester, ay uialiksyii^ tunialikod, kunu-

wari*y di niya napansin; upang sila-y huwag

mangapahiya, at siya'y biglang tniiTingala sa isang

tapil na nagpaparangalan ng larawan ng da-

lawang inakay na kulapaiing naghihiniksikan.

Hindi niya sinadya yaong bi<;lang pagkasubok

sa dalawa,

Sa biglang paykagulat ni Kster at ni Osear^

ay sila*y daglin^ napatindig. Ang buhok na

hawak ni Osear ay nabunot at naiwan sa kani-

yang mga daliri.

i8
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KABANATAiNG V

Ang tabil ni Gloria

.^.•-dS^(^z-.

An^ babaying pumasok na mabilis at naka-

subok sa maligayang pagkaluhod ni Osear sa

harapan ni Kster na kaniyang binubunutan ng

buhok ay dili iba kungdi si Gloria, bugtong na

anak ng niayamang bantog na si Da. Mereedes

Laksamana sa kaniyang nasirang asawang si

D. Pernando Lakandula.

Si Gloria ay kaibigang matalik ni Ester, bu.

hat pa sa kanilang pagkabata. Dahil sa gayon

ay sila'y sabay na nasok at nag aral Si

'Gentro Hseolar/ ai sabay din namang lumabas

ng s:la*y mangatutu na ng kailangan sa pama-

mahay at sa pamamayan, sapagka*t silang

dalawa*y hindi nga maaring magkahiwalay.
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Sa nasabing **Centro Esealar'' si}a*y pinania-

gatan ng «Eleili,» sa makatwid ay «i» ai <i>:

Ang cl« ay si Gioria, sapagkat siya*y mahag-

way; ang <\> ay si Esier, sapagka*i siya*y

pandak. V
Si Glona ay pinamamagatang '*reinang' pi

naka-tairpok ng lahat na lipunang kaniyang

daluhan, una'y dahil nga sa siyay talagang

may kababalaghariu gandring bihirang ipagkalo-

ob ng Maykapal sa taong linalang, at ikalavva,y

dahil sa kaniyang anyo, kilos at pangungu^ap

na dapat kalugdan at kaalang alanganan.

Siyay sumasakay na sa dalawang puo*t dala-

wang puong laong gulang, Ba ingkinitari, tim-

bang na lahat ang pangangatawan at bagay sa

kaniyang katatagfing hagway.

Upang mapagwari ng inabal na bumabasa

kung gaano ang kagandahan ni Gloria, ay suka^

ng uhtin dito ang ibinalita ngisang matalinong

makatang nakamasid sa kaniy^ng huling pa-

liligo sa ilog sa kaarawan ng San Juan.

^'Namumula ang kulay, —anang naturang maka-

ta,—makinis ang balat, mahaba, makapal at

maitim ang buhok, maliwayway ang noo,
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malantik al masinsin ang pilikmata, mayabonj^

ngunit makitid ang kilay, buhay at biluging

ang mata, matangos ang ilong, marikit ang

4>ibig, bilog ang babaf marikit ang hulog ng

liig, malapad at mababa ang baiikat, bilugin

ang mga bisig, raaliliit ang mga kamay, hubog

kandilang daliring may baiwang sa mga kasu

kasuan, mumunti at mapupulang kuko, malantik

ang likod, liad at buhay ang dibdib, malilt ang

baywang, malaki ang balakang; malaman ang

mga hita, marikit ang hubog ng mga binti,

mapula ang sakong, mahliit ang paa at mala

Hm ang talampakan/*

Mataginting ang tingig, mahwanag magsaUta

at malambing makipanayam. Datapuwa*t kagu-

lat-gulat naman kung siyaV itiagalit.

Si Gloria ay u'iran ng pagkamabini at kahin-

hinan kung siya*y may kaharap na di dating

kaulayaw. Subali*t kung nagkakasarilman sila

nila.Ester at iba pang mga kapwa dalagang

dating kabiruan, ay siya*y kasing tabii ng

ibong **kanario**

Ngayong siya^ sasalubong kay Ruben na

kaniyang kasintahan, at makikisalo sa hapunang
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iiando^ sa kanilaug aiga k^ibigang magsisalu

bong at mngpapriraiigal sa ba^;oiig Doetor sa

panggaganiot, ay nMgpakabiliis-bihis na anaki'y

makikipag-paseo

NakaboUtos ng rasong puti at bago, may

hebillang gintong tinampukan ng briilanie sa bu.

bong; medias na sutlang **calado/' kulay bughaw,

damit na pangloob na pawang rasong halos

puti nguni^t kulay mur^ng rosas na namamanaag

at kumikisl ip sa kabila ng alampay; bar6, saya,
,

at tapis na pawang pinyang rengeng habing.

Sebu at binurdah;ui sa Santa Ana sa Maynila

Ang damit na yaon ay bmayaran ni aHng

Mereedes na kaniyang iua ng halsgang tailong

d^aan at limang puong pisong ganap.

Ang kaniyang pusod ay nag aalab halos sa

pinaka buklod na dalawang sukiay na binatba-

tan ng nmraming batong brillante; ang kaniyang

gargantilya, a!filer at munting relos na gintong

nakabitm sa kaniyang sukbitan, a.t gayon din

ang palawit ng n^ahaba at munting talikalang

gintong tah ng kaniyang marikit na paypay ay

pawan^^ pinatakan din ng masinsirig batong

brillante. Ang lalong maluningning na hiyas na

IQ
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Gloria ay ang maramjng singsing na bhllanteng

ipinagpaparangalan ng kaniyang maririkit na-

daliri sa magkabilang kamay, ang kani^^ng^ mga

hikaw na solitariong brillante i^ihg kasinglalak*

ng garbanso, at lalonglalo pa ang kaniyang

dalawang galang (pulseras) sa magkabilang

kamay, na may tigdadalawang puo^t limang

brillanteng kasing lalaki ng munggo.

Ang damit at hiyas na suot ni Gloria ifoong

gabing iyon, ay magkakahalaga ng mahigit sa

Walong libong piso. Sa bikas niyang iyon ay

dapat nga siyang pamagatan t\g **reina.'*

Pagpasok na ng kaniyang mga kasamahan

sa kabahayang kinaroroonan nila Ester at

Osear, ay siya*y dinatnau ng nakatingala sa

larawan ng dalawang inakay na kalapating

naghihiniksikan.

—^Ano at bigla kang natigilan?,—ang may

hiwatig na tanong ng kasunod niya sa tikuran.

—Papaano'y biglang nakita ko rito sa kua.

dro,—ang kaniyang sagot,—itong dalawang ina-

kay na k^l^pstti. iAnong kanrikit na inakay!

lAnong sarap maglambingan! {silay naghihinik-

sikan at nag-aanasan!
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Nahalata ni Ester na silang dalawa ni Osear

ang siyang tmutukoy ni Gioria.

—jGloria!— ang na^^niamakaaaiong tawag ni

Ester.

—Masdan ninyo sila,—ang dugtong ni Gloria

na parang di pansln si Ester, at tuloy ang

pagmamasid niya sa^larawari ng mga inakay

na kalapaii. Ang lalaki ay makisig at ang

babayi ay maganda.

{Mapalad na inakay!

—Maglubay ka!,—ang sam6 ni Ester.

— Kabiya)ii yaya,-- ang bulpng ni Osear.

—Pagmasdan ninyo ang kanilang paglalam-

bingan—ang patuloy ni Gloria, sabay turo

sa mga inakay.—Sa lagay nilang ito ^ay ano

nga kaya ang lambing na diya-anas sa ka

nilang sabik na ^inga.

—Naghalakhakan ng tawa ang kaniyang

mga kasama.

—jGloria!,—ani Ester.~jLab»s na naman|

—

saka umiyak.

-^jNabasag ang ''mandolina*' sa Centro Es-

eolar.—anang mga kasamahan ni Gloria. kasa-

bay ng maingay nahalakhakan ng tawa.
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-—^Bakit,bungs6;j!—ang malambina na tanoni>

nito kay Kster,^ Inano ka ba liila?

—Ako—ang hibik ni Ester,—ay hind^

nagbibiro sa iyo kailan pa man ng ganiyan

kasakit,

—^At baki^j sa ibmabalita ko lamang sa

kanila^itong dalawang inakay na kalapati.

—Oo nga, datapuwa't kami ni Osear ang iyong

tinutukoy/

—Nagkakamaii ka, buno^o, Ang tinutukoy ko

ay dili iba kungdi iyang dalawang inakay na

kalapati.

Pagniasdan m6,t ayan sila . jAnong sarap

maghiniksikan!

— ISumulung ka na natnan!— an^ ^itol ni Ester,

— iAng babaying ito!—ang bulong ni Osear.

—^Di ba totoo?, —ang nlit ni Gloria.—jAnaki y
sila*y naghahalikan! Nagbabaga ang kanilang

mapupulang tuka sa lagablab ng kanilang pag-

sisintahan.

Lumagapak ng tawa ang mga kas^ma.

—Ah!,—ang dabog ni Ester —[Ako'y galit na

sa iyo!

At Hnydng aalis, nguni*t siya y hinabol \u
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Gloria saka niyakap na mahigpit.

—Halika, bungso^—ang kaniyang malambing;

na himok.—Halika na dini sa tabi ng aking puso.

Huwag ka na lamang magalit sa akin. ay hindi

ko na babangitin kailan pa man ang niga buisit

na kalapating inakay na iyan. Kimg saka-sai:ali

ay babanggitin ko na lamang ang kanilang mga

magulang, ang ibig kong sabihin ay iyong dala*

wang kalapating nalalarawan doon sa kabilang

tabi. Ayon sila*t pagmasdan md Anong sarap

niagmahalan!

—Kay uHt! —ang tampo ni Ester.

—iBakir?,—ang tanong ni Gloria.—-^iHindi mo

rin ba ibig na mabanggit ang dalawang kala-

patmg nalalarawan doon sa kabilang tapil?

—jMaano namang! iGloria maawa ka

na sa akin!

—iKay gagandang kalapaii!,—ang patuloy

nito,

—iAh! iBitiwan mo ako!,— ang bulas ni Es-

ter, s ika biglang nagpakawala sa mga bisig ni GIo-

ria at matuling lumakad, tungo sa labas,

Siya*y hinabol ni Gloria at muling niyakap.

—iBungs6,~ang kaniyang amo.—Huwag ka
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na lamang magtampo, ay liindi ko na babanggitin

kailan pa man ang mga inakay at ang mga

kalapating na sa magkabilang dingding. Ang

babanggitin ko na lamang ay ang kanilang mga

nuno, ang ibig kong sabihin ay iyong dalawang

bato-batong nalalarawan doon sa tapil na na sa

dakoDg kaliwa ng pinto ng iyong silid.

Lumagapak ng tawa ang mga kasama.

—|Maulit pa kay sa langaw!,—ang sali ni Osear.

—jKay bangis na babayi!,—ang hibik ni

Ester.

—^Bakit?,- ang tukso ni Glor a.—Hindi mo ibig

na mabanggit ang mga anak, hindi mo rin ibiS-

na mabanggit ang kanilang mga magulang, at

ngayon ^ay ayaw mo pa ring mabanggit ang

kanilang mga '*agueIo*7 Kuhg gayon, ^ay

bakit hindi mo alisin dito iyang maraming tapil

na nagpaparangalan ng maririkit na larawan hg"

mga inakay, mga kalapati, mga balod, mga

batarlawin at sari-saring batobato? Ang lahat

ng iyan ay pawang angkan ng kalapati. ayan

sila at may naghahalikan, may nag-aana^an,

may naglalambingan, may ......

Biglang napan.sin ang buhok ni Ester na
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hawak ni Osear. Sa pakikinig nito sa tabil ni

Gloria, ay nalimutan tu1o*y ang buhok na nabu-

not sa noo ni Ester kaginang sila'y nriagulat

sa biglang pagdating nila Gloria at mga kasama.

--jNakuI,—ang dagling dugtong ni Gloria^

—

|Santa Glarang pinong-pino! ^Ano ang hawak

ni Osear?

Ang lahat ng mata ay sabay na turaingin

sa kaniay ni Osear.

—Buhok,—anang isa.

—Buhok nga,~ang patotoo ng isa pa.

Napangatlabi si Osear. Noon pa lamang niya

naala-aia ang buhok na kaniyang bawak.

Anyong itatago sana, nguni,t maliksing luma-

pit sa kaniya si Gloria, pinigilan ang kaniyang

kamay saka itinaas,

—Tingnang ninyo, at mahaba,—aniya.

—Buhok babayi,—ang pagsiya ng isa.

—Buhok ni Ester, ang sabi ng ikalawa

—Hindi,—ang habol ni Gloria,—iyan ay buhok

ni Osear, at ang katunayan ay si Osear ang

siyang may hawak,

—Hindi gayon,-—ang salo ng ikapat;—si Osear

ay hindi kulot, at siya'y walang buh6k na
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ganiyan kahaba. Ang huhok i)a i^^aney ay kulot

at mahaba; sa maka|wid ay hindi buhok ni Os-

ear. Dito ay walang ibang may buhdk na kulot

at mahaba kun<^d! bukob tanging si Ester; sa

makatwid ay iyan ay buhok ni Kster.

—Tama na,—ang pakli ni Gloria.—Datapu-

wa*t kung iyan ay buhok ni Ester, fay bakit

kaya si Osear ang siyang may hawak? Ang

buhok.na iyan ay na sa kaniay ni Oear; sa
i

makatwid ay ari ni Osear, kaHiyang sariii.

—Ari nga ni Osear,—ang saH; ng isa,—ngu.

ni't. . . nguni^t. . , nguni't buhok ni Ester.

Biglang lumag?ipak ang tawanan.

— iAalis na ako!—ang daboo ni Ester.

Anyong aaiis, nguni't siya'y malambmg na

pinigilan ni Gloria,

Sinamanlala ni Osear ang sandaling pagkali-

bang ni Gloria, dumukot sa lukbutan sa tapat

ng dibdib ng isang puting panyong sut^a, ini.

ladlad, doo^ inilagay ang biihok ni Ester, sa.

ka muling tiniklop at isinauli sa lukbutang pi.

nanooahngan. Sa lahat ng ito ay walang ibang

nakapansin, liban lamang kay Ester.

—^Nabasag na nga bagang totoo ngayon ang
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«tnandoiina> ng Gentro Eseolar?,— ang tanong

ni Gloria.

—Hindi pa.—ang salo ng isa:—uagkaiagot-

lagot lamang ang kaniyang mga kuerdas.

Maingay na ta>vanan, nguni't si Ester ay tu-

madyak sa sahig, saka nagmaktol.

—jGaniyan nga!,—ani Gloria.—Laio kang g^

maganda ngayong ikaw ay magsimangot. Ting-

nan ninyo siya: isinima at pinakaliit-liit ang bi-

big, sapagkat nagmumualan ng hangin. Ikulubot

mo sana ngayon ang iyong palabirong ilong,

—lyan nga, iyan nga: —ang sang-ayon nang

ib^«—Ikulubot niya ang kaniyang ilong,

—Ayaw ako,—-ang laban ni Ester-

—Ikulubot mo na sana»—ang payo ni Glorisi.

—Hindi na kiia tutuksuhin, ikulubot mo la^

mang sandaii ang iyong ilong,

—^Baka hindi?,—-ang tanong ni Ester.

—Totoo, —ani Gloria.—Totoong-totoo,
I—Totoo nga,—anang iba.

—Hale,—ang payag ni Ester,— Ayan, o.^—sa-

ka ikinulubot ang kaniyang ilong.

Biglang lumagapak ang maingay na tawanan,

at pati na nga ni Osear at ni Ester ay napa-

31
"
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*

sunod tuloy.

Sa malaking tuwa ni Gloria ay\ niyakap na

mahigpit si Ester saka ulit ulit na hinagkan sa

*'ong.

—{Bungso! |Bungsu ko!,~aniya, sa^iantalang

hinahagkan,

Biglahg pumasok si Gerardo.

Ang tawanan ay naipipi; ang kasayahan ay

dagliog naparam.
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KABANATANG VI

Dinaig ng munting pipit

ang kwing hari ng bangis*

Palibhasa'y batid ng madla ang dulingas na

pagmarnataas ni Gerarder, kaya siya'y walang

kaibigang tapat;

Si Gerardo ay may masamang gawi. Kiapag

siya*y nalalao^iangan ng kaniyang k^sama, ma-

ging sa yaman at maging sa dunong, ay kani-

yang kinai-inggit'an. at lagi ng pinagngingitngi^

tan at smisiraan sa harapan ng iba: kapag ka-

niyang makakapantay, ay tinitikis sa tuwi tuw»

na at pinagpa^ sa lahat ng bagay; ka-

pag dukha at nalalamangan niya sa dunong^

ay kaniyang linulupig, inuutus-utusan, at smisi-

^aw-sigawan sa lalon^^ maliit na bagay,

Sa gayong dahil ay mabigat na lubha ang
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sa labat ng lipunan. Lalong lalo na si Gloria, rnag-

buhat pa noong mabalitaan niyang ipinamama.

rali daw ni Gerardo na sila*y nagkakasintahan,

ay kinasuklaman niyang gaya ng pagkasuklarn

sa karimarimarim na uwod. Sapol pa noon ay

siya*y pinagbantaan ng ibuko sa unang pagka-
I

kasabid,

Si Gerardo ay tuloy-tuloy na pumasok sa

kabahayang iyon, hindi man 'lamang pinansin

ang madlang dinatnan, humarap kay Gloria, sa

ka yumuko, yukong parang nakatutuya.

—{Masayang oras, marilag na Venus,—ang

kaniyang bati.

Siya*y sinukatan ni Gloria ng isang niaali-

pustang tingin buhat sa ulo hanggang paa.

—^Ano po ang ibig ninyOng sabihin sa sali-

tang Venus?,—ang kaniya/ig tanong. ^

—Ang ibig lvO pong sabihin, —ang tugdn ni

Gerardo,—ay ang inyong kamahalan ay siyang

hari ng kagandahan dito sa lupa, gaya na nga

ni Venus na siyang hari ng kagandahan sa

langit ng mga diwaia.

—Salamat po,—ang pakli ni Gloria;—data
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puwa*t ipinaninikluhod ko sa inyon^ darakilang

dangal, na sa uli, at magpakailan pa man, sa-

kaling ak6*y inyong tatawagin, ay sabihin nin-

yo ang tunay kong pangalan. Ang pangalan ko

po ay hrndi Venus: ako ay si Gloria Lakan"

dula at Laksamana,

—iKay sakitl,—ang bulong ni Osear sa ka^

niyang mga kasiping,

—iSiya*y natapalanl^—-ang sang-ayon ng mga

Biglang tmalikdan ni Gloria si Gerardo Sa

kilos niyang iyon, kilos dakila, tuwid ang kata

wan, taas ang noo at mapaghari.hariang mata,

ay ipinahalata niyang si Gei'ardp» ay waiang

munti mang kasaysayan sa kaniyang harapan.

Si Gerardo ay nangatJabL

—jAk6 ay Imibak!.—ang kaniyang bui6ng.

Si Glorra ay iumapit l<ay Ester, parang wa-

lang nangyaring ano mang stgaloi, at ngumiii

ng malambing.

—Ester,—aniya,—ipinasasabi sa iyo ni inan^^

na ipagpaumanhin mo raw ang hindi niya

pagdalo dito ngayon, laban sa kaniyang nais

na parangal sa iyong anyaya.

• 22
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—<jBakit?,—ang tanong ni Ester,—^Hindi ba

siya paririto?

—Hindi, at siya'y sinisinat.

Si Gerardo ay muling lumapit i<ay Gloria.

—Ginoo,—aniya,—ako po'y inyong linibak.

~^At ano? ang hamon ni Gloria,

—Ako po ay hindi nagbigay ng daan, upang

ako ay inyong hamakin.

—Di malayong di bi'mag'yd,—ang bulong ni

Osear sa mga kasama.

— ^Hindi ba kayo nagbigay ng daan, upang

) kayo ay libakin?,—ang pakli ni Gloria kay Ge-

rardo,—fSa akala ba ninyo ay/hindi daan ng

libak ang tawag na '*marilag na Venus** sa isang

babaying hindi ninyo Hating kabiruan a^

kaulayaw?

—Maaari pong tawagin **marilag na Venus/*

—ang sagot ni Gerardo,—ang isang babaying

sinisinta gabi*t, araw.

—Kung gayon,—ang mabalasik na hatak ni

Gloria,— ^ay bakit liindi ninyo tawagin** marilag

na Venus* ang kaawa-awang si Quintina, atlg

mapagtiis na Quintinang aisawa ng bantog na

Gerardo.
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— jSinasabi ko nal,—ang sila't ni Osear:

—

bagyd na iyan.

—Nabasa ang bagwis ng lawin,--r^ang sagot

ng isa.

—Nabali ang pakpak,—ang sali ng isa pa*

Pinangdilatan ni Gerardo si Gloria.

—^Bakit?,—ang kaniyang galit 'na tanong.

—

^Sino ang nagsabing si Quintina ay asawa ko?

Si Ester ay lumapit kay Gerardo, daop ang

dalawang kamay- ^

—^Gerardo,—ang kaniyang saaio^—maanong

maglubay ka na. ^
—-Hindi mangyayari,-~ang matigas na sagot

nit6.--Ibig' kong malaman kung sino ang nag^

sabing asawa ko si Quintina-

—^At ipagkakaila ba ninyo ngayon?,~ang

salo ni Gloria.—jOh! Ang gawa ninyong iyan

ay hindi daan ng libak; ang gawa ninyong iyan

ay daan ng tunay ng . . . . , . kalapastanganan.

Saka biglang tinalikdan si Gerardo. Nguni*t

hindi pa mandin siya nasiyahan sa gayon, ay

muli siyang hmarap, sinukatan ng maalipustang

tingin buhat sa ulo hanggang paa, Srika huma-

lakhak ng tawa, sabay pihit at talikod sa kaiisap-
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—Hindi na bagyo iyaii,—ang pansin ng isa.

—lyan ay buhaWi na,—ang sal6 ng ikalawa.

—At may kidlat pang kasabay,—ang sali Hg

ikatlo

—

An^ mga mata ni Gioria ay namimi-

'ansik ng kidlat-

-At may kasunod pang kuloj^,—ang dug-

tong ng ikapat-—Ang halakhak ngtawani Glo-

ria ay mistulang kulog na may laman,

—^^Osear,—^ang tawag ni Gloria,—hali na sa

piano.

—-Narito ang aking bisig, bungso, -»rang nria.

lambing na sagot ni Osear, sabay (apit kay

Gloria. /

Ito ay umakbay sa bisig ni Osear, at silang

dalawa*y marahang tumungo sa piano.

Sila*y hinabol ni Gerardo/

—Ginoong Gloria,—aniya:

Si Ester ay maliksing lumapit kay Gerardo,

at gaya kangina. ay pinagddop ang dalawang

kamay,

— jGerardo!,—ang kaniyang panikluhod.

—

iMaglubay ka na sana naman!

—iHangal!,—ang bulas ni Gerardb.—|Huwag
mo akdng linlangin.
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At muling hinabol sila Gloria^at Osean

—Ginoong Gloria,—ang muling tawag.

Si Gloria ay iumingon,

—iAno po ang ibig ninyong isuyu ko sa

inyong kamahalan?,'—ang kaniyang malambot

na sagot.

— Ibig ko pong malaman, ~ani Gerardo,—

-

kung sino ang nagsabing si Quintina ay asaawa ko

—iBakit?,—ang rriatatag na tugon ni Glo-

ria —^Hindi baga ninyo naringig? Ako ang nag-

sabing asawa ninyo 31 Quintina. Ako.

--Akala ko,—ang tuya ni Gerardo,—na ang

mga marangal na Gloria at Ruben ay sila ang

naging saksi sa pagka-kasal ko kay Quintina*

—jv'\n6ng laking kapaslangan!,—ang tugon ni

Gloria.—Ang ibig ninyong sabihin, Ginoong

Gerardo, ay hindi ninyo pinakikasalan ang

kaawa-awang si Quintina, at dahil dito, ay

siya*y hmdt ninyo asawa, kungdi babayi la-.

mang? ^Kung gayon, ay bakit siya*y inyong

dinaya at pinagliluhan^^At alin ang langit at

iupang hinki niriyo ipiriangako sa kaniya, noong

inyong kasalukuyan binibihag ang kaniyang

wagas na pagkadalaga? jAy sa aba ng mga
23
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babaying nap^ibibihag sa kamandagang hibo ng

isang karimanmmarim na hayop!

—llnanitan!,—ang bulung bulungan ng madla.

— iLinapa!,—ang dagdag ng iba.

< —iliOh!!!,—ang buntong hiningia ni Gerardo*

Si Ester ay n:iada!ing lumapit kay Gioria.

—jGloria ko!,—ang kaniyang samo,—iMaawa

ka na sa akin! ^Hindi nio ba nalalamang siya'y

pinsang buo ko, at parang kapatid na tunay?

Saka ngayon ...... Hali na, hah na sa piano at

sumahw.

—Oo, hahna,~ang sang-ayon ni Gloria.

Sila*y lumapit sa piano.

Si Ester ay agad naupo sa harapan ng piano

at tumugtug ng isang mabilis at marikit na

pasimula (preludio)

Si Gerardo ay nialilesing iumapit sa piano,

tinutop ang niga kalabitan, pinigilan ang mga
kamay ni Ester saka siya pinangdilatan.

—Nene,—ang kaniyang kagulat-gulat na

bulas,—Huwag mong kalampagin ngayon ang

iyon,4 kumikapak na tambol. Ibig kong maka,.

usap ano -^narangal na Gobern^dorang nabu-

bungad sa malapit na halalan*
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— ^Naringig ninyo?;—ani Glona sa iDadlang

kaharap,—Itong mahal na Ingeniero ay talagang

«ngeniero nga sa mahirap na karunungan pag-

dusta sa mga babayi.

—Wala po akong ginawa,—ang tugon ni

Ger^irdo,—kungdi ang kayo*y tawagin kong

Gobernador^, palibliasa^y hayag na kayo pp ay

niagiging asawa ng Doetor Ruhen na magiging

Gobernador nitong lalawigam Datapuwa*t kayo

ay napal<amalupit sa akin: ako ay tinawag nin.

yong kaniandagan hayop, at

~;At ano?,—ang sabat m Glona.™Kamanda-

gang hayop ang tawag sa isang lalaking humi.

himok, bumibihag at dumadaya sa kahinaan ng

isang babayi, upang busugtn lamang ang kani-

yang mahalay na pita. Hinimok ninyo ang

kaawa-awang si Quintina, at ng siya*y nakabi-

hag sa inyong mga masasarap na pangako^

ay siya'y inalipin ninyo, pinaglupitan sa salita at

sa gawa, at baga ma'r siya'y marangal, ay

«ikinahihiya ninyong ipakiharap sa madla, na

tila waring siya^y isang babaying taksil ..•-.,

jOh, Ginoong Ingeniero! Ang gawa ninydng

,
iyan ay walang makasukat na pangalan! ang

//
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gawa ninyong iyan ay l^alpila pa ng lalong

karimarimarim na kapaslangnan. Dapat ninyong

malaman na si Qumtina ay hindi taksil: siya'y

isang miartir, martir ng katampalasanan at ha-

'ay ng isang lalaking ganid,

~Linamojg ang kaniyang mga laman at

buto, r-ang bulung baltin^an ng mga kaharap.

—jAko*y linibak!,—ang ungol ni Geiardo.

—iGIoria, mahabag ka na sa akin!,—ang

kahambal-hambal na samo ni Ester, kasabay ng

luhang biglang tumalon at namalisbis sa kani-

yang mga pisngi;

Si Gloria ay tumangis din.

Ang mga ibang kaharap, lalo pa ang mga

|babayi, ay kulang lamang ay mangapatangis din.

Si Osear ay nagngingitngit ng galit.

—iPatawad,—ang kahambal-hambal na hibik,

ni Gloria kay Ester,—iAko*y iyong patawarin

Neni ko! Hindi mo lamang nalalaman. Ang
lalaking iyan ay ako'y siniraan ng dangal at pu-

ri sa buong bayan. Ipinamamarali niya sa

balang rriakausap, na ako raw ay kaniyang ka-

sintahang matalik, bago'y siya'y ki'^asusuklaman

ko at hindi ko man siya ibig makita. At hindi.

/'"^
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pa siya nasiyahan sa gayon, ay nakita nio

"g^. pagpasok na niya dito kan|jina, ay ako'y

kaniyang linibak at tinawag na \*marilag na

Venus*\ bago*y nalalaman myang si Venus ay sagi'

sag ng halay sa pihng ng mga diwata, at da-

hil sa gayon ay siya*y inilahirawan wg hubo

at hubad. fAno kaya ang palagay niya sa akin^

^Ano at ako'y hinamak ng gayon? Makaiilong

hinatak ako^ nguni^t siya'y, hindi ko piriatulan,

sinupil ko ang aking pagngingitngit, siya*y ^king

iniwasan at inilagan, aia ala ko*y baka nga sa-^

kaHrig dito*y magkaroon ng sigalutan, Baga

ma*t ak6*y kaniyang hinamak ng walang mun-

ting dahilan, ay ak6*y nagtiis at parang walang

ano man sa akin, aJang alang lamang sa pag-

mamahal ko sa iyo at sa alang-alang ko sa mga

kaharap. ^Tiniis ko ang hapdi ng kaniyan^ pag-

lapastangan; ako*y nguniiti at lumapit sa piano,

upang si;n]ialiw, nguni^t ako*y muh niyang tinu-

gis, muhng- linibak; muling hinamon

jEsterl

jMaanong awatin mo ang iyong pinsan!

—Sinabi po ninyo,—ang sabat ni Gerardo kay

Gloria»'—na si Quintina ay rnartir ng katampala.

24
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sanan at halay ng isang laiaking ganiel.

^ —[Gerardol,—ang hibik ni Ester,—!Maanong

/luihabag ka na sr akin!

Saka niya hinawakan sa kamay, at anyong

Uaguyod sa kaniyano silid, nguni't biglang binaltak

ni Gerardo ang kaniyang bisig, kaya*t si Ester

ay napatapon at kaunti ng marapa.

~jUIol!,—aniya.—[Pabayaan mo ako!

Saka muling humarap kay Gloria.

—Sinabi po nmyo,— ang kaniyang madiing

ulit,—-na si Qiunnna ay martir iTg katanipa-

lasanan at halay ng isang lalaking ganid

Pinahid ni Gloria ang Kaniyang luhang nama-

malisbis. Pinangdilatan si Gerardo ng halps

iumuwa ang nanglihsik at kakila-kiiabot niyang

mata, saka nagsalita ng madalang, malakas, man

din at kagulatgulat!

^-Oo po, Gmoorig Ingeniero,^—aniya,—oo po,

at sinabi l<o nga' Sinabi l<o na si Quintina ay

hindi taksil, si Qumtina ay martir na tunay ng .

inyo pong masidhing halay at katampalasanan.

Si Qi)intina ay maaaring humalobilo sa amin

dito,^ palibhasay babaying marangal, inalinis at da-

kiiang kaupwa namin. Datapuwa*t kayo, kayo p6,
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Ginoong Ing^eniero, ay hindi kayu nKiaaring hu-

niarap sa amin, ng hindi tututol na niahigpit

an^ aming karapatan at puri, sapai^ka't kayo

ay hindi iiamin k^paiUay, kayo p6 ay napaka

baban{4 totoo. Kayo p6 ay ba^ay lamang doon

sa ilahm, sa kailahman, sa hibak, sa pusali,

upanf4 maglublob sa bur^ik, kasama ng mga

kalabaw at baboy.

— iGloria!,—euig tangis ni Esler,—jGloria ko!

jHahpM sana! '

Saka binatak sa kamay tungo sa kaniyang

sihd.

Ang tabii ng mga daiaga't bagong taong

doo*y kaharap ay biglang napipi at nangilabot

sa nangangatal na tingig ni Gloria. Nakita nilang

bumigat na iubha ang sigalutan.

— ]Sayang!,—ang b^intoi)g hininga ni Gerar-

do.— jSayang at wala isd niang lalaking managot

sa babaying ito.

Si Osear ay mahksing napagitna at humarap

kay Gerardo

—Mairoon,- -aniyeu—May lalaking nananagot

kay Gloria; ako.

At dagling dinukot sa lukbutan ang kaniyang

^
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munting kalupi, binuksan at kumuha sa Joob ng

isang "tarheta-*'

Si Ester ay biglang lumapit sa kaniyang pin-

san, saka niyakap.

—jGerardo!—ang kaniyang buntong hininga.

—^Kayo po?,—ang tanong ni Gerardo kay

Osear.

—Ako nga,— po, ang tahimik na sagot nito,

—Tangapin ninyo ang aking '^targeta,** at ako*y

naghihintay abahin sa lahat ng oras.

Si Gloria ay maliksing lumapit kay Osear at ina-

gaw ang 'Harhetang'* inia-abot nito kay Gerardo.

—Osear,—^^aniya,—huwag kang sumunod sa

bangin malalim na kaniyang kinaroroonan. Da-

kilang lubha ang iyong kalagayan, at hindi ko

pahihintulutang ikaw ay lumusong sa^labak na

pinagluhjbluban ng karimarimarim na kalayang

iyan.

—{Ginoong Gloria!,—ang banta ni Gerardo.

—Dinaig ng munting pipit ang iawin bari ng

bangis,—anang isang bini-bmi.

—Huwag po kayong mainip, Ginoong Inge-

niero —ang patuioy ni Gloria.— Ituro ninyo ang

pook elt oras na kung saan ninyo ibig na tayo ay
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magsingilan at niagbayaran t^g utang at pautang

ng isa*t isa, at asahan niny6ng raakikipagkita sa

inyo at magdadala ng matibay na **latico** ang

aking sota.

—jSu!npa rig , . , , ang angil ni Gtrardo.

— !Ah, tunay po!,— ang nakangiting patuloy

ni Gloria*— Lubhang malaking kabptihan ang

magagawa sa inyo ng sotang aking nabanggit*

^Nalalaman ba ninyo kung bakit? Siya po*y

datihan at sanay na sumupil at magtur^ sa mga

kabayo at kalabaw na simaron:

-—|jjLalo kang simaronl!!,—ang sigaw ni Gc-

rardo, sabay handulong kay Gloria.

Si kapitang Luis ay biglang dumating.

2§
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KABANATANG VII

Kahapon Ngayon at Bukas

""^eH

~iAn6 yoon?,—an^ tanong iii kapitan^

Luis.—;An6 ang narin^ig ko ritong anaki*y

sigalutan?

Yaong kagulat-ouiat na si^alutang sainiinbM

yo doon sa loob ng mas'glang kabahiyan ay

naainpat pagdaka sa biglan.> pagdating ng ka.

galang galang na matanda.

Yaong <iiga mukha at anyong iarmwan «g

palir, larawan ng sakuna, ay mnliksing nanga-

kapagbihis ng gayak na tua, gayak na luwal-

1 ati. Bukod tanging si Gerardo ay siyang hindi

nakapagbago ng anyong masungit, palibhasay

talageing mahigpit ang galit na naghari sa kani-

yang kalooban, at siya'y walang sapit na lakis
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na maipanupil sa simbuyo ng kaniyang sariling

d?4mdamin.

—^^\ii6 yaonf,—ang ulit na tanong ng niatanda.

—Walang ano man^ ita'y leo, —ang malambinjj

na sngot ni Ester. —Pinag-uusapan laniang namn^

ang kapusakalan nong kaawa awanji aso mong

Neg^rong nama^:ay kanginang umaya

—Kung ako,y hindi nagkariringgan,—anang

matanda, —ay tiia wanng naiimg k^ v\w ang

salitang '^simardn/^

—po nga, itay, oo nga at . . jat hindi nga

ba toioo? Ang nasirang sl Negro. kung tumata

hol, ay mukhang buayang balo, nuikliang . . .

mukhang simaron, ^at^o itay?

Lumagapak ng tawa ang madlang na ngardon.

—Kaawa-awk naman ya6nji aking Negro,—

anang matanda.—Gayong kabait, gayon^ pagma

mahai ko^ ay Inndi nn na^^pikundangang • ...

Saka inirapan si Gerardo: parang jpuiaala-ala

sa kaniya yaong kaawa awang asong pinalo niya

ngbinalatak(martiUo) sa uto ka ginang uaiaga,

—Pabayaan mo, itay,—ang amo ni Ester.

—Siya'y ipagluluksa ko, ipagpapaduplo ko ng
^^.^

siyam na gabi, sa kaiapusan ay uh'i^hahandd
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pa ak6 ng masarap na pansit, at hindi ako mag-

aalis ng luksa hangang di ako makatagpo ng

kaniyailg magiging kahalili. May nangakong

magbibigay ng as6 sa akin, mainam at hind^

itim na gaya ng nasirang si Negro.

—^Ano ang kulay ng balahibo?,—ang tanong

ng matanda

—r^Kung ano ang kulay?

—Oo, ang kulay.

—Kulay . .... kulay *'verde/' itay-

Muling lumagapak ng tawa ang naroon.

—^Saka . . . saka hindi mukhang simaron,—

ang patuloy ni Ester,—siya*y mukhang

—jMukhang kalapating inakayl,—ang sabat ni

Gloria.

Ang lahat ay nagtawanan

—jAba langitl,—ang mangha ni kapitang

Luis, pagkakita kay Gloria.—iAnong laking

dangal dito sa bahayl Narito pala ang malu-

ningning na bininiuing Gloria Lakandula, ang

marilag na babaying magiging darakilang putong

ng aking mga mapalad na uban.

—iHem! ihetn!,—ang tukso ni Ester, sabay

kulubot ng kaniyang ilong.
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—Kapitanj4 Luis,—ang tugoii ni Gloria,

—

Inmalaki [:)ong lublia itong kalntan, sa tuing

niaringi<4 ko sa inyoig niga labi ang salitang

ako y siyairg niagigin^^ palainuting putong

ng inyoiig mga uban.

—Salamat, bungso,—ang pakli ng malanda.

^—jMamanuo;agin ngri?,—ang bulong ni Gerar-

do.—^jAk6y naiinis dito

Saka siya umalis ng walang paalam.

—Ar ang Ginoong Oseir Dimatinag,—ang

patuloy ni kapitang Luis,—ang bantog na bina-

ta, aiig magitinj> na Abogadong may maligayang

pag asa sa panahong sasapitin.

--Salamat po, baga ma't alangan sa akin ang

gayong parangal.

—iAnong pagkalalaking papuri!,—ang salo ni

Ester.—^At sa akin, itay, sa abang si Ester^

wala bang parangal na gaya ng mga ipinagka-

loob mo sa marilag na Gloria at sa magiting

na Osear?

"^Sa iyo ba, Nene?

—Oo, itay, sa akin.

—-lkaw,™ang sali ni Glpria,—ikaw ay siyang

bulaklak ng kagandahan dito sa dulon^

26
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Silanganan.

— Ikaw ang hari ng tapang at lakas na

buinribakH sa kaf'-irukai n^ inakripnni^yarihan;^

pagibig,—ang silat ni Osear.

—Ikaw ang sibol ng lalong inatamis na

lanibing,—ang ulit ni Glorial

—Ikaw af)g dcirakil;^ng diwatang tumawag ng

biro, pangarap at kahalingan sa nais na pansu.

yd habang buliay sa isang dinatlalanginan,—ang

patuloy ni Osear.

—Bayaning insurreeta, iaban sa lahat ji>

kalapati at batobato, magiting na Abogada at

marai^gal" na tanungan nitong lalawagan,—ani

Gloria, sabay kindat sa miga kasama

Lumagapak ang tawanan.

—jKmuba mnyx') ako ah!,—mg sa-^ot n'

I^ster.—Hyan baga ang sinasabi ninyong para

nga) sa akm? ^lyan baga ang hinintayJnntay kong

maligayang binya- sa akin?

—Hmdi bmyag, kungdi kasal,—-ang sabat ni

Gloria.

Mulin'g lumagapak ang tawanan

—'jKay sasayang mga bata nito!,— ^ng ' bun-

tong hnnnga ng matania — Halina. hahna kayo
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—

at tayo'y iii<'^g-ingay ng kaunti. Ayan si Osear

at tutugtog ng piano, at sasaliw naman sila

Gloria at Ester .

— Halina,—ang sang-ayon ni Osear.

—Halina,-—ang payag ng karannhan.

—Samantalang hindi pa dumarating si Ru-

ben.—ang patuloy ng niat^inda,—ay saliwin

ninyo, at para nri lamang ^ninyong sinasanay

ang *-Kahapon Ngayon at Bukas ** ni Laureto

I.eotonini.

— Ang '*Kalve<pon Ngayon at Bukas/'—ang

pakli ni Osear^—ay isani^ **melodiang'' dapat

sahwan ng piano/ vioUn at violonchcllo.

—.Si itay,~-ang sahod ni Ester,—ay magalinu

tumugtog ng violonchello. at maaaring idayo

kahit saan, kahit pa man sa '*Conserbatorio

Musieal sa Napoles.

—Nene.—ahg bati ng matanda,—pabayiaan

mo na naman ang iba, at huwag ikaw, ang mag-

salita ng ganiyan.

—Talaga po nanaang itotoo,—ang palunay ni

Osear. —Bagii ma't tnahaba ng panabon ang

lumlpas, ang inyong ^iolonehello ay* malambing

pang nmaaiingawngaw hangga ngayon sa ma-

4?



io8 AURELIO rOUiNTlNO

iiuayang kabih.iyaii ng palieio sa Santa Po-

teneiaiia sa Maynila.

—At uaia alingawngaw pa rm,— ant> salo ni

Gloria,— sa lahat ng {)Ook nitong lalriwif^an.

—Ngayon ay ako ang kanilang kinuba,

—

ani kapitang Luis.

—Mac>tiis ka, iray,—ang payo ni Ester,—

Ikaw ang niay bahay, at dapat kang . .^ . , . .

—Siya,—ang payag ng matan^ia'—papaliksa-

hin ko, kui;g iikoy maaap pa. D tapuwat ang

ibig KO sana, ay kayd y suuiaHw la paraag . .

eristiano, hane. ^Sino ang tutugtog ng violin?

— Ako, itay,—ang salo ni Kster. .

-—^lkaw na naman?^—ang s ibat ni Glaria.

—

jlbig mo namang pakyawing laliat ah! Sasahw

ka na, }at tutugtog ka \>2^, ng violinf jSuk^t na

naman ang matagintnig mong '*mandolina.**

Nagtawanan ang lahat.

—Ka)'6 na nga lamang ang bahala,—ang

payag ni Ester.—Ibig ko sana ay pati piano at

vioIo!-chello ay ako pa rin ang tumugtog eh.

Muling nagtawanan ang madla.

—iKay sasaya 'iatin!,—anang matanda,—^Si*

no ang tutugtog ng violin?
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—Ayon, si Salome,—ani Gloiia-

'—Ang banto^ na "profesora'' sa violin;—ang

papuri ni Esler.

^—^Ako ba naaian ang kukubain ngayon?,

—

ang sagot ng tinawag na Salome.

—riindi ka kukubain- bungso,—ang tugon ni

Ester.—Ikaw ay iluluklok sa

—Sa sungay ngbuan.—ang patuloy ni Gloria,

Saka kinuha ang violin sa ibabaw ng piano

at ibmigay ka}^ Salonie/

—Ang kagandalian ng inyong kalooban ay

siya na sanang maging kapupunan ng aking

mga kakulangan,—ang sagbt nito.—Akoy hindi

lubhang sanay na ..... .

—jMaanong lagariin mo na lamang!—ang sa-

bat ni Ester —iKe dami mo pang kuntil-butil!

Nalaiaman naming ikaw ay talagang pangda-

yong gaya ng itay ko.—Sabay kulubot ng ilong,

Malakas na tawanan.

—iBinalasbas na naman ako!,—ang tugon

ng matanda.— Siya, pagbutihin ninyo ana sahw,

^ha?

—Ako,—ang salo ni Ester,—ay sasaliw na

parang isang *'sircnang'' sisila ng isang Abogado
27'
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at Djztor sa Leyes, na naglalayag sa isaag

dagat na walang pangpang.

—jAray!—ani Osear.

—At ako,—ang sali ni Glana,—ay sasaliw na

parang isang

—Isang Doetora at nababungad na Gobernado-

ra,—ang sabat ni Ester sabay kulabot ng ilong.

Malakas na tawanan ng lahat- ,.

—jNainan!,—ang tutol ni Gloria.

—Lunukin mo iia iyan,—ang patuloy ni Es-

ter,—at bayad lamang sa mga inutang mong

mga kala,pati at batobato.

Muling lumagapak ang tawanan.

—iKay sasayang mga bata,—anang matanda

Saka binuksan ang '*partitura ng ismg tug-

tugin,

Palii<sahin natin,— angkaniyang dugtong.

Sila*y tumugtog ng isang marikit na pasi-

mula. Kalugod-lugpd ang magalaw na pag-

sasalimbayan ng piano, vix)hn at yiolonehe-

Ilo. Bawa't isang ''notang** ipinupukol noong

malalambing na euerdas ay naghahatid ng li

mahulilip na tua sa pusong nakikiramdam.

Pagdaka'y sumilat ang matagingting na saliw
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ni Gloria at ni Ester. Ang kanilani^ kaaya-ayang

lingiu ay^ anakin^^ laan lamang sa niga nialala-

king iamayan ng mga diwatang turo ni Apolo

sa bnndok ng Parnaso. Kung minSei'y lumakas

na kagulat gulat, kung minsa'y huminang anaki*y

hmaliagod; Kung minsa'y may galii na kaia'

gim-lagim; kung nnnsa*y malambing na tigib

ng walang katapusang pag-ibig; kung nnnsa'y

malumbay na parang tagulaylay; kung minsa'y

masiglang anaki*y awit ng pagtatagumpay, alin-

sunod sa kahnlugein ng salitang isinasaliw^ at sa

lahat ng ito ay niagagalaw na nagsasalimbayang

tila waring iniipo ipo sa paghahabulan at pag*

lalaruan kahalobilo ng inga maramdaming piano

viohn at violonchellonf: anakry sadyang ipinaki*

lubib sa kaliga-ligayang tingig. ng dalawang

binibini. Narito ang saliw.

KAIIAPON NGAYON AT BUKAS
T

KAHAPO'Y si Inang Bayang Kilipmas

sagana sa yamang walang makatumbas;

KAHAPON ay laya lahat niyang anaK,

pawang mga busog, pawang malalakas.

'T"""'
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NGAY0*Y iiararatay, maghingalo halos,

ang tangis ng aba*y kakilakilabot;

NGAYO'Y pawang gutom ang anak na irog,

sa sariling bahay sila ang busabos.

BUKAS pamirnitak ng unang liwayway,

babangon si Ina kasabay ng araw;

BUKAS magsasabog sa anak na tanan

ng biyaya*t lakas, tuwa*t kaiayaan.

—liiMuy bien!!! iiiMuy bien!!!,--~ang sigawan

ng maraming taong nananhik sa hagdanan, ka

sabay ng maingay na palakpakan.

—iBah!,—ani Gloria.—-May mga nannnubok

pala sa atin.

—Naringig ko ang tingig ni Ruben,—anang

matanda.

Silay anyong magsisilabas, nguni*t nakgsalu-

bong na nila sa pintuan sila Ruben at ang ka-

niyang maraming mga kasamahang pawang nag-

sipasok sa kabahayan, at sampo pa ni Gerardo

ay kanilang kasunod.
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~jSi Ruben nga!,—ang buntong hininga

ni Gloria;

—jjjRuben!!!, --anang lahat na doo'y dinatnan.

Si Ruben ay humalik ng i>:amay sa kaniyang

ama, kinamayan si Gloria ng ubos lugod at

'ambmg, hinagkan ng buong tuwa at pagma*

mahal si Kster sa noo, niyakap ng di karani-

wang sigla si Osear at kinamayan ng laimtim

na lugod ang lahat no doo*y dinatnan.

Ang mga kasamahan ni Ruben ay pawang

mga taong Jitaw na nagsipagbuhat pa sa ibat-

ibaiig bayang sakop noong laiawigan at nagsi.

salubong kay Ruben buhat pa sa Maynila,

npang mangaunang magparangal at magbigay

ng masayang oras sa kanilang mutyang kaibi.

gan, dahii sa [^agtatamo niya ng dakilang kati.

bayang Doetor sa Panggamot

Gayon na lamang ang mga kasayahan at

ingay ng mga pagbabatian.
^^,

Si Ruben ay isang makisig na binata, kasing-

taas ni. Gerardo at iiakakawangis pa ng kani.

yang pagmumukha, lalo*t nagkaka-ayos ang

hawi ng kanilaiig 'buhok at sila'y kapuwa na.

ka bihis ng itim noong gabing iyon. Ang

28 .^^.y; ^

•



114 AUREUO TOLENTINO

kaibhan lainang ni Gerardo kay Ruben ay ang

marikit na kilay nito, ang kaniyang maamong

mata at ang tila waring nakangiting bibig, na

di gaya ng kilay ni Gerardo na lialos magka-

abot sa gitna ng noo, may ^ukab ang mata at

tila waring nakatutuyang bibig. Datapuwa*t

ang kanilang mga noo, ilong, baba, hugis ng

mukha bikas at lakaH ay talagang walang pi.

nag ibhan.

—^Sinp ang mga tumatalindaw dito?,—ang

tanong ni Ruben.

—;jMarikit ba, o hindi marikitr, —ang sato

ni Ester.

--Hindi,—ang sagot ni Ruben.- Hindi ma-

nkit.,

—Kung gayon ay hindi ako ang tumatalin-

daw,~ani Ester, sabay kulubot ang ilong.

—Eh lalo ng hindiako,—ang sah ni Gloria.

^Aba marikit!,—ang habol ni ' Ruben.—
iNaku. napakarikit!

—iAyaii!,~ani Es.ter.—Kami ni Gloria ang

sumasaliw eh. Kapag marikit, ay huwag ka ng

magtanong at asahan mong kami na nga.

Nagtawanan ang lahat.
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— Ulitin niiiyo, ulitin,—ang liiling ni Ruben^

— Ulitin nga, ~-ang sang-ayon ng iba.

—Ulitin,— anf4 titos ni kapitang Luis,

Tinugtog na muli ang pasimula, at muliiig

sumaliw sila Gloria at si Ester.

Narito ang ulit:

KAHAPON NGAYON AT BUKAS

KAHAPG^Y si Inang Baya'y nakangiti;

KAHAPO*Y niasigla^t linuluwalhati;

KAHAPO*Y malaya ang diwa ng Lahi;

sa sariling buhay siya'y naghahari,

NGAYO'N ay nagluksa't, nasa isang sulok;

NGAYO'Y tumatangis at naghihimutok;

NGAYO'Y ang kaniyang kamay ay may gaposi

ang diwa ng Lahi*y mistulang busabos.



ii6 AUKKLIO TOLKNTINO

BUKAS ay ang gapos kusang lalagutin;

BUKAS ay ang luksa*y kusang huhubarin;

BUKAS ay papanaw ang lahat ng dilim,

si Ina*t ang Lahi'y saka hiluningning.

-o-

—iilMuy bien!!! iiiMuy bienl!! —ang sigawan ng

lahat.

—?Baka ibig pa ninyo?,—ang tanong ni Ester.

'—Ibig pa nga namin eh^-'-ang sagot ng karamihan.

—Hintay muna.—ang tutol ni kapitang Lyis.

—

Naghihintay ang hapunan at . . . . . naiir.ip na.

ang mga sikmura. ^Ano ang inyong palagay?

—Halina,—ani Ruben.—at dini sa hapag na

natin ituloy ang '4<:AHAP0N NGAYON AT
BUKAS.

—Hahna, hahna.—ang sang ayon ng lahat.
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KABANATANG VIII

Hapunan at Talumpati

.'.^-i!&i(i^^^^

^Sabihin pa kaya ang kasayabang umiral sa

hapunang iyon? Ang mga nagkasalo-salo, ay

pawang mga magkakaibigan, at ang karamiha'y

mga niagkakamaganak pa. Gayon pa may ma-

wiwika naim^ uagkapinsan sa linigid-ligid ng

mahabang hapag iia iyon ang ipinaktkipama

yang lakas, dangal at katalinuhan ng buong

lalawigan, sapagka't doo'y nagkalipunang binuk

lod ng matalik na pagmamahalan ang lahat na

magigiting na mahihirap, marurunor.g ai maya-

yamang pinaka-haligi at suhay ng buhay sa la

hat ng bayang sakop noong nasabing lalawigan.

Dqo'yvwahing ano mang pagkukunuari, wa

'ang talipandas na kahinhinang gaya ng karani

2g

V
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'vvano «nak'iia sa inga darakilan^^ lipiinang anaki^y

"^ tun ly ua ' can)aval'\ na kung saan na^^kakaha-

Iol)iio anj4 niga niarinkit na '*nuiscara\ at nag-

papainamang balatkayo, niagni^', sa ngiti at

. niaging sa salita.

Sa hapunang iyon ay pawani^ pagtatapat,

pai^mamahalang taimtim at saganang kalu,

walhatian ang unnrak Bukod langing si Gtrar.

do ay siyang nagsasalita ng anak'y piht lamang-

nagdidilim ang pagiian ng kaniyang kilay, at

tila waring may malaki at mabigat na baga>Mia

dumadagan sa kaniyang pagiisip.

Subali't sa harapan naman no.ong kalagimdagim

na anyo ni Gerardo, ay masayang naglalaro ang

malambing na tabil ni , Ester. Napinahunan at

napalapat ang kaniyang mataginting na "mando-

'ina'* kaya't sari-saring manril>:it na tugtngin ang

kaniyang sunod sunod na binit?iwan, mga tugtu-

ghig lalong duinarakila, sa ruwing salinibayin ng

matinis na saliw ni Gloria, si Gloriang pinaka-

diwata iioong maligayang lij)unan.

Ang nagluto ng hapunan ay isa sa mga pinaka-

bantog na *' eoeinero'* doon sa lalawigan, ngunit

ang gumawa ng'* menu';, sa makatwid, ?ing pala-
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tuntunan ng inga pa<^kain, ay dili iba*t kungdi

si lisier, kaya't luniabas \]'c\ niaayos,

"Narito ang -

i—Sopan^ "Kleiii (1 at i)

2—Pucheronj4 *'l}alintawak"

•3 —Apaliap *'Gobern.idora"

4—Pabong "Gobernador**

5— lalabang 'Abogadong palaka"

6—Mayang ^'Mandolma'^

7—Leehon '*Isurrecio"

8— I.apulapong ;'Pag-ibip'^

9—Usang 'lndependeneia".

io~Sari-saring niauunis ^*Ng pusd!^

i 1—eiuunpai^ne^^^/'rahnnpatii'

12—Sorbeteng ''Kasalanl'

Hawa t inakabasa ng nasabing ''nieinr' ay

napapalawa ng di ^ayon huuang.

—Masarap nga saira ang aiing 'Snenii'./— ang

paltik ni Glona kay Kster,

—

nguni't an<^ pinias

ko lamaii^i; ay walang inakay ng kalapaii.

—-Wala ugang inakay na kulapati,— ang tu-

gon ni P^ster;

—

subali't may pabon<4 gobernador
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dunong. Dahil dito, sakali mang ako*y madulas

at mabuwal, dala ng aking lupayp-iy na katan-

daan, ay hiiiihiuiay kong ako'y in^nSiio itayo, at

pai<a asahan niny6nj4 baga naa't, ako'y gumu^^upu

na, Jiy dadamay din ako at hindi hihiwalay sa

Hiyo magpahaugi^ang sa libingan,

Masigabong palakpakaU: ng mga kaharap.

<^Ngayong ako'y pinalad na mapasalamuha sa

inyo, —ang patuloy ng matanda,~ay lumulukso

yaring puso sa malaking tua, sapagka't sa inyang

masasayang ngiti, matalalas na tii.gin at

malagablab na pag-iisip ay namamanaag ang

ligayang pangak6 ng panahong sasapitin. Kung

ano ang kahoy ay siya rm ang latal; Kung ano

atig puno ay siya rin ang bung^»; kung an6 ang

binlii ay siya nn ang ani. Ang ibig kong sabihin,

ay yayamang kayeS ay pawang mga matangkakrtl,

mga makabayan at-mga pantas, ang iiiyong mga

supiing ay liHtaw dm mga matangKakal,

makabayim at pantas, at ang mga supling ninyong

iyan paka-asahan ninyo, ang mgasuphng ninyong

iyan, ay sihi ang babawi at magtatayo ng kayama'

nan, puri at dangal na ibin.agsak ng mga ilang

taksil sa ating diirakilang Lahi.
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Mahabanj4 palakpakaii.

«May sakit a.ng ating bayan,—ang dugtong

ng matanda —Kailangang tayoy pumukaw at si-

ya*y bigyan' ng lakas, upang- makabangon sa

pagkaratay. Dalawa ang sibol ng lakas ng ba-

yan: una'y ang kayamanang salapi at karunun-

gan, at ikalawa*y ang kayamanang yabong a*'

dangal ng J^ahi. Ang kayamanang saiapi at

dunong ay ibniibigay ng matiyagang kasipagan,

nguni*t hindi lyong kasipagang kuiiulupig sa

mga maraHta, kungiii iyong kasipagang maru

nong magbigay ng karapatan sa lahat, iyong

kasipagang nagiging matibay na bigkis ng mga

mayayaman at mahihirap, upang sila'y magya-

kapang parang tunay na magkeikapatid, at mag-

damnyan sa hapis at sa tua, sa kariwasaan at

sa kahirapan, sa kabuhayan at sa kamatayan.

Anyong papalakpak ang lahat, nguni*t sila*y

biglang natigilan, dahil sa dagling patuloy rig

matanda:

«Ang kayamanang yabong at dangal ng La

hi,—aniya,—^^ay ibinibigay naman ng p?»g-ibig

nguni^t hindi ang pag ibig na naglililo sa isang

kaawa-awang babayi, at hindi rin naman ang
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pag ibiy na<4kakai)tilu sa daiigal ng isaiio lalaki

at lalo pang hindi iyong paij ibig na '*ba!nnbing'*

na may iiuikha saan naan niapaharap; hindi

iyong paM.ibig na '*giring[)ula** na humaharap

sa baiang panggalingan ng hangin; kungdi iyong

pag-ibig na wagas, marangal, taimtim at malu-

lugdin; iyong pag ihig na nagbubuhol sa dalawang

hininga upang magkadugtong; iyong pag-ibig

na bumibigkis sa dalawang puso upang magkaya-

kapang matahk; iyong pag ibig na nagbububo

sa dalawang kaluh.^i upang magkaisa; iyong

pag ibig na humaharap sa- dambana ng Maykapal

upang ipangak6 ang banal at walang k^pas na

pagmamahalan hanggang sa libingan.

Maingay at mahabang palakpakan.

—Lunukin mo lyau,—ang anas ni Osear kay

Esetr na kmiyang kinakanan

«D:^diii .sa gayon,—ang patuloy ni kapitang

Luis,~r-at ng npang makabangon ang bayan sa

kaniyang pagkaratay, ay kailangan lubos: una,

kayong rriga m.i»yayaman at marurunong ay

magpakosipag at makipantay at makikapatid

sa mga dnkha at mangmang; ikalawa, kayong

mga dalaga't bagong tao ay prniili ng inaaka-
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Ui ninyong may wagas, taimtim at maliigod na

pag ibig sa inyo, di kailangan mayaman 6 duk-

lia man, huwag na di marangal, mabait, masipag

at di gumon sa mga **vicio'\ at kayo*y

niang.^ig-asawa na sa madaling panahon, upang

kayo'y iiiakasuyo sa bayan at mahandugan

ninyo ang Lahi ng marami, matataba, malala-

kas, mga pantas at matangkakal na mga anak,

Palakpakang halos hindi matapos.

Kinurot ni Gloria sa hita si Ester na kani-

3^ang kinakahwa,

—Ang dalaga 6 bagong-taong magpalipas ng

panahon at di mag-asawa hang^gang sa tuman-

da, ay hindi tunay na alagad ng MaykapaL Ang

wika ng Maykapal ay ganito:
—

'*Cre€ite et mul-

tipheamini'* (Magsilaki at magpakadami kayo.)

^Ano't hindi ninyo tuparin itong mahigpit na

bilin ng MayUapal? Ang dalaga at bagong-taong

hindi mag-asawa ay walang pinag.ibhan sa 'lii-

guerang** isinumpa ni Jesus: nagdadahon lamang,

datapuwa't hindi nagbubunga. Ang dalagatt

bagong-taong hindi magasawa, ay walang mai-

susuyo sa Luparig Tinubuan. ^Mabibili kaya

ninyo ng yuta-yuta mang piso bawa*t isang

3 J
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anak? Akalain ninyong bawa*t isang sanggol na

maihandog ninyo sa Lupang Tinubuan, ay isang

mdtibay na suhay ng ating mitliing pagsasarili,

Matuiiog na pahikpakau.

Mag-asawa ka na^—ani Gloria kay Ester,

sabay kurot sa hita.

—jAray nakuuu!,—ang daing ni Ester.

—iHinog na hinog!,—ang bulong ni Osear.

—^Ang ahn?,—ang tanong ni Ester.

—Ang talumpati ni kapitang Luis,—^^ang

sagot ni Osear-

-—Kaya pala nasarapan mo ah,—ang pakU

ni Ester, sabay kulubot ng ilong.

Itinaas ng matanda ang kaniyaug siiiggalon.

—Naghahandog ak6,-~ ang kaniyang patuloy:

una, sa peigdating ng anak kong si Ruben;

ikaiawa, sa wagas na pag ibig na nagbibigay ng

lakas sa b.iyan; ai ikallo, sa pagsasarihng

buhag sa hihat ng oras ng Lahing Pilipino.

Palakpakan na nan^an.

^
Muling nangataas ang mga singgalong, saka

nagsipagbalik sa hapag na piriangnhngan.

Si Ruben ay linnndig.

Hindi' al<6 na|^kamali,~'aniya,—sa sinabi
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kon^ tayo'y makapupulot ng malinamnam na

bunga sa malabay na talumpating ating narinj>ig

Ngayon ay magsasalita naman ang isang dala-

gang, l<:ung bantog man sa ya>nan at dilag, ay

lalo pa naman sa timyas ng mabining kaioooban.

Siya'y isang darakilang Reina. Ikinadadangal

kong iharap sa inyo ang marilag na binibining

^Gldria Lakandula at Laksamana.

Masigabong pelakpakan,

Si Gloiia ay tumindig.

—Mga Ginoo:,—ang kaniyang pasimula. —

Kailan pa ma y hindi ko dinamdam ang purol nia

ring pag iisip at ang bagal niaring dila, na gaya

ngayong ako*y mahirang na magsaliia dito sa

malalinong lipunan. Nais ko sanang matumbasan

ng isang maluningning na talumpati ang

nakasisilaw na dunoi.g ng mga kaharap, data-

puwa't mahina akong lubos, walang bagwis ang

pahat kong pag-iisip kaya't kahit anong lukso

ang aking gawin, ay hindi mandin ako raakaaa

botsa libis man lamnng ng myong matayog na

kapantasan. Tunay at ako'y may kaunting na

.mumungan kung ang pag-uusapan sana ay

hinggil sa mga inakay na kalapating naghihi^
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niksikan, (nagtawanan ang niadla at kinurot

sa hita ni Ester si Gloria) Subali't kung gaya

ngayon, na pawang malalaking bagay ang mga

kailangan Ihayag, mga kasinglaki ng bunymg

Duetor na ating pinasasalubungan ngayon, mg^

ka^inglaki ng magiting. na hihihirang na maging

Gobernador nitong lalawigan, ay dmaramdam

kong lubha ang ako'y walang kayang iparangal

sa kaniya, hban lamang sa taimtim kong na-

sang siya sana ay sumikat na parang isang ma-

Wing tala sa Lupang Tinubuan, upang siya*y

maging paraluman sa mga bayan at gubat, sa

matatanda*t bata, sa mayayaman at dukha, at

matanglawan ang buhay ng madJa sa landas ng

biyaya at dangal na minnnithi pg aiing nagda-

rahtaing bayan.

Palakpakan.

«Ahnsunod sa sahta ng pantas na si kapitang

Luis,—ang patuloy ni Gloria,—ay ninanais ko

rin naman: una, ang lahat na may-asawa at la-

lalong lalo pa ang mga kaharap d.to ngayon»

ay magsipagsupling sana ng niga anak na pan-

tas, bayani at matangkakal, upang sihi*y maging

suhay ng bayang pinautilibay; ikalawa ang mga



ANG liUHUK Ni IiblKK , 129

mayayaman at mga maraiita ay magmahaian s^^-

na, at njagdamayanj:j parang luiiay na uiag-

kakapatid habaiig buhay; ikatl6: ang mga dala-

ga't bagong-tao ay makatagpo sana ng kaisang'

dibdib na mabait, marangal, masipag malulugdin

at malambing; ikapat: ang pinakamamahal kong

Ester ay makapakipag-isang pusd sana sa isang

Abogado, kahit **abogadong palaka" lamang, at

gayon din, ang minamahal kong si Osear ay

makatagpo sana ng isang bimbming matimyas,

matalino, marangal ai kasing-ganda*t la»r.bmg ng

isang ''Mandolina'*

—Tama na,—ang bulong ni Usear,

Matunog na palakpakan.

Muling kinurot na ubos lakas m Ester si Gloria-

—liiAray nakuuuiii,—ang anas nito.

—|**Masiado*' ka naman ah!,—ang bulong n*

Ester,

Itinaas ni Gloria ang kaniyang singgalong.

Inihahandog ko itong *'champan**,—aniya,—

sa marangal na Doetor Kuben Gatsalian, na

,sa kabiia ng kaniyang maraming puyat at

pagod ay nakarating sa tngatog ng karu-

nungang kaniyang Hnayon. Inihahandog ko

^2

^^^.
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rin narnan dito sa marangal na lipunan

kasabay ng nals kong lumawig sana ha-

bang buhay itong ating taimtim na p^g-

mainahalan,

Muling palakpakan at taasan ng mga

singgalong.

"~^
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KABANATANG IX

Abogadong Palaka, Kupidong

manokt Haring Alipin UIu-

pong na makabayang*

MatapC|S maiharap ni Kuben ang mga ilang

Tagapanalumpating pawang naghandog ng

'*champan** sa pangalan ngbagong Doetor na

pihararangalan at sa pangalan ng lipunan, $y

kaniyang iniharap si Ester na kaniyang kapatie^.

Si Ester ay tumindig at nagsalita ng ganito,

—Kagalang-galang na mga maginoo at pina.

kamaitiahal na mga kapuwa bata: Sa ^Gentro

Eseolar'* na pinasukan namin ng marilag n^

kaibigan kong si Gloria, ay ak6*y tinagurian

ng masarap na pamagat na '*MandoHna** a*

dito sa hpunan ito ay ako'y tinawag na nga

ng **Mandolina'* ng ating maluningning na Rei-

ma/marahil ay dahilan sa inaakala nilang ma-

N-
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lambing at matagintincj ano aking tingig Data-

puvva*t. Baga mat ang tingig ko*y . kasingsama

ng sa inakay na kuago (at di inakay na kala-

pati) ay pagpipilitan kong tuminis ang paos

kong pananalita, upang matumbasan ko ang

marikit na taguring **Mandolina'*, at tuloy tu-

tugtog ako ng malambing na huning akma sa

m i!iivvagang awitng ising Doctora*t nabubun-

gad' na maging Gobernadora nitong lalawigan,

Palakpakan at tawanan-

—Kukurutin kita; [ikaw ang bahala!, —ang

bulong ni Gloria kay Ester,

«Hindi akp sang-ayon sa sinabi ni kapitang

Luis, hinggil sa pag-ibig, sapagka*t wa'ang pag-

ibig sa buhay na ito. Katunayan: ang lalaki

samantalang gumigiri sa isang babayi, ay walang

kilos na di panunuy6. walang sahtang di pa-

mimintuhd, pagsunod, paglalambing at pag-

mamahal. Malaglagan ka lamang ng paypay ay

raaliksi na niyang dinarampot at ibinibigay sa

iyo; kumilos ka lamang ng babagya, ay tinata-

nong na niya kung ano ang iyong kailangan;

lumakad ka^lamang ng isang hakbang, ay ini-

hahandog na ang bisig, upang masamahan ka
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kahit saan. Datapuwa't kung ikaw ay aiabinguit

na niya; hindi| ka nian iamang tisurin; mag-

pakabihis ka man ng marikit ay liindi k^a na

niya pansniin; yakapin mo man siya sa liig ay

hindi ka rin liiingunin, at ibig pa niyang gu-

mirNgiri sa iba, di kailangang pangit man, kahit

balihanlot, huwag lamang ang kaawa-awang asa-

wang sabik sa kaniyang mga suhyap-

Matunog na palakpakan. ,

— j l amang lama!,—ani Gloria.

—]Lisyang lisya!,— ani Osear.

«At ang katwiran ng maginoong lalaki ay na-

rito,,—ang patuloy ni Ester:
—''Masarap nga sa-

na ang apahnp, nguni*t kung siya ng siya sa araw-

araw, ay nakapagsasawa rii; leailangan ang tuyung

tunsoy, dilis at iba pa, upang. mabago sa panglasa

Sa makatwid, ang pag-ibig na inihandog nila

noong sila'y gumigirt pa lamang, sa dakong

huli ay kanilang ihinahntulad sa pagkain^ ka-

ya*t ang dulo*y nagiging katakawan na lamang

ng katawan sa katawan ng iba. Wala silang

pmag-ibhan sa tatiaw: b^lai ng dumalaga't inahm

ay ginigirian* ^Pag-ibig baga naman ang gani-

yan? Kapag nagkagayon^ ay kailangang tayo*y

53
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duiiiakip ng isang sisiw, takpan natiii ang keu

niyaa^ dalawing mata, pagyamanin naiui siya

sa isang ^'monumento'* at isij4aw nating *'Ma.

buhay si Gupidong Manokl

Palakpakan at tawanan.

—Sarili ko ang gugugulin sa *'monumen-

to/*—ani Gloria.

—Ipopospas ko naman si *'Gupidong Ma-

nok'*,—ang tugon ni Osear.

Muling tawanan.

«Huwag ninyong pagtawanan si ''Gupidong

Manol<** ang dugtong ni Ester sapagka*t may

sumasamba'sa kaniya: ang sumnsambang ito

ay alang^ing is ia at alangan ding lamang kati,

may madidilat na mata at malakas na tingig,

^Nalaman iiinyo kung sino? Siya*y isang "Abo-

gadong palaka/'

Malakas na tawanan.

«Tunay,—ang agaw ni Ester,— siya*y *!Abo-

gadong palaka," sapagka't siya^y "^katingala

sa langi't habang panahon, kokak ng kokak, at

walang lubay ng k^talalon upang sapitin ang

*'Cupidong Manok'* na kaniyang dinadalanginan.

Paka^asahau ninyo na kapag ako'y nayamot, ay
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huhulihin ko ang nasabing^^**Abogadong palaka/*

aking iiihaw sa siga ng ikinohokak niyang pag-

tbig, at siyang iaannbag ko sa piging iig kasa'

ng bagong Doctora*t nabubungad na Gobernadora

nitong lalawigan

Palakpakan at tawanang hindi niatapos tapos.

Itinaas ni Ester ang kaniyang singgalong,

elnihahandog ko itong /*Champan/' aniya:

—

una, kay **Cupidong Manok/* ikalawa, sa**Abo-

gadong palaka'*; ikatlo, sa aras at velo ng

nr>arangal na Doctora*t Gobernadorang nabubu*

ngad, Reinang nagpapaluningning at nagbibigay

iigaya dito sa kagalang-galang na lipunan

Matapos ang mga palakpakan ay tumindig

si Ruben.

— Naringig na po nila,—aniya,—ang tugtugiu

ng *'K^ANDOLINA'' sa Gentro Eseolar. May

niataginting na tingig, magagalaw na **nota'* at

u^alanibing na huni. Ngayon pakingan naman

natin ang magiting na pantas, hgayang bayan, Abo-

gadong bantog sa kasipagan at dunong. Iki-

nadadangal kong iharap sa inyo si Ginooiig Os-

ear Dinatinag

Matapos ang pasaluboni^. na palakpakan^ s\
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Osear ay tumindig at nagsalita ng ganito:

—Mga kababayan:

4:Baga ma't ang '*Cupidong Manok* at ang

'•Abogadong Palaka'* ay kapuwa maririkit na

tugtugin, palibhasa'y mga tugtugin bitaw ng

mataginting na **Mandolina** sa Gentro Eseolar,

ay tatalikdan ko muna sandali, at sasamantala-

hin ko itong mapalad ria oras, upang makapag-

sahta sa inyong harapan ng isang mahalagang

bagay, hinggil sa ikapapala 6 ikapapanganyaya

nitong ating kinauiulatang lalawigan.

4rAk6,y magsaisalitang hiriggil sa paghirang

ng dipat maging Gobernador dito sa lalawigan,

«Ngayon pa'y ipinag-papauna ko, na kayo'y

walang mahahagilap na salitang maririkit sa

aking maralitang panayam: subali*t kung ang

nais ninyong k^'^tan sa isang trilumpati ay

hindi ang balatkayong bilris na karrktan ng

niga hiukas, kungdi ang lamaiig katotohanang

dapat ilapat sa buhay at pakikipamayan, ay

isinasamo kong buksan, ninyd ang laha*t na

pintuan ng inyong mga damdiamm, sapagka*t

maraming katotohanan ang aknig isasabog

ngayon dito sa harapan, iipang kumalai »a
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lahat ng sulok nitong lalawigan, at niaging

niabisang lunas na laban sa salot ng sakim sa

pangangatungkuian, na walang ibang hangarin

kungdi ang linugaw na handog ng pamabalaan,

«Batid ninyo, na buhat pa man noong

imang panahon, ay hindi kakaunting buliay

dugo, pawis ^t kahirapan ang pinuhiman ng

fiting mga nuno, sa pagbawi sa karapatan ng

bayang lupig. Sa kaluwatan, iyong marartling

pagtitiis na buinukol sa lahat ng pusd at utak

ay biglang pumutok at sumiklab,nagiagablab

ang himagsikan sa Sangkapuluan, at sa git-

iia ng dugong bumulwak, sa ibabaw ng iak-

s.i-laksang bangkay ng mga anak ng Bayan,

ay naitalag at naitayo ang isang maluning-

ning na Republika, iyong Republikang pinag-

yaman ng Lahi sa bayang Malolos.

«DatapuwaH, palibhasay madalian ang nasa-

bing Republika ay hindi nagkaroon ng sapat na

tibay, kaya*t sa unang bagyong bumugsong

bitaw ng mga amerikano ay lumagpak, at

marami sa atin ang mga nadaganan.

<Ngay6n ay kasalukuyang naghahanda na

naman tayo ng mga kasangkapan, upang ma-

34
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kapagtayo sa kapanahunang sukat ng bagong

Republiea.

eKami ay nagkausap ng Gobernador Gene-

ral, at sinabi niya sa akin na ngayo*y kasalu

kuyang pinag-aaralan ang isMiig kautusang pai

iralin dito hinggil sa ha'alan: ang halalang ito'y

dih iba kungdi ang pagsasanay sa paghahari

ng bayan sa kaniyang sarili.

<Nguni*t samantala, ay kailangang siya'y

humirang ng isang tub6 rito, upruig maging

Gobernador nitong lalawi^an. At b.^ga ma*t

hindi pa umiiral ang panukalang halalang ba-

yan, ay na)s niyang buhat pa ngiyon ay

bayan na rin ang pumih sa ating magiging

Gobernador. Dahil sa gayon ay siya y nagpa-

dala ng liham, sa lahat na mamamayang Htaw

r dito sa lalawigan^ g^ya na nga ng inyong

mga tinanggap» at siya'y bumihiling iig sang-

guni, hinggil sa kung sino ang may lalong

sapat na karapatang niMging Gobernador dito

sa lalawigan—^^eKayo ang^ pumiH, aniya,—sa

magiging pinaka-hahgi ng ' inyong huhay^

—

Kapag ang pinili nating pinakR haligi ay hah-

giiig bulak lamang at hindi mulawin, ay paka-
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asahan ninyong lalagpak ang ating itinatayong

bahay, at waiang ibang madadaganan at madu-

durog kungdi tayo-tayo rin.

«Sinabi ko ang gayog, saaagka*t natata-

lastas i<ong may mga ilang kalalawigang

halintulad sa puno ng bulak, ay nagsihabol

na «^aging pinaka haligi ng ating bayan*

K lakila na og;a nmyo kung sino sila. Ang

mga nabangit ay hiudi isinaloob kailan pa

man. ang hangarin sa ikapapala ng buhay ng

niadla; hin(ii isinaisip kailan pa man ang

bigat ng kanilang sagutin sa harapan ng

bn}'^an at sa harapHn ng kasulatan ng Lahi.

Ang mga nabanggit ay walang ibang layunin

sa pangmgatungkul'ui kungdi bukod tangging

ang linugaw na umaapaw at tuniatapon sa

malaking katingan ng pawis ng bayan. Ang

mga nabanggit, samantalang kayo^y hinihimok

ypang sila ang inyong hirangin sa inyong ka-

sagutan sa Uham ng Gobernador General, ay

r.anga-babalat kayo ng k lugod lugod na

ngiti, masasarap na salita at malaiambing na

yaknp, at tuloy ipinangangako ang langit at

lupang lalalangin nila sa madaling panahon.
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Subali't kuiig sila*y ualuluklok n^ sa darakilang

likmuang kanilang hangad, ay mapaparana ang

masayang ngiti sa kanilano; mga labi, makakatkat

sa kanilang dila ang malalambing na bi^kas;

mipaparim na paran<j aso anji langit at llupang

ka.iilang pangako; at saka sisimulan ang pag-

hahari-liarian na tila waring walang ka^ilalang

kababayan kungdi bukod tanging ang kanilang

mga kampon. Ang mga nabang^it ay may ^

mga ulong walang pinagibhan sa pantog: lu-

muluiang sapagkat pun6 ng hangin. Aiig mga

nabaggit ay walang pinag-ibhan sa hombo:

maiunog, nguni't widang laman, Ang mga

nabanggik ay walang^ pinag-ibhan sa haliging

balak: maialaki, matataas, malutuid, mapuputi,

nguni t hindi man lamang maarmg panggatong,

sapagka*t nagdaraig at ayaw magningas sa

. lagabiab ng pag ibig sa Lupang Tinubuan, Sa

madaling salita, ang mga nabanogit ay siyang

tiiiatawag na •*Alipin ng Lugaw!V

?Jatunog at niahabang palakpakan.

<Mairoon pa,---.ang patuloy ni Osear.—Mag-

masid-masid kayo at inyong makikita ang niga

ilang nagbabalatkay6 ng pagka-makabayan,
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iipaii<j sampalatayanan ninyoiig pawang kabuti-

han ang lahat nilanjj; kasamaan. Ang mga it6

ay siyang naghahayag sa Sansinukuban na ang

manggagawang iilipino ay tamaJ, tekas at tuH-

saii; ang mga ito ay siyang nagpnpumilit hu..

mingi ng isang kautusan, upang kanilang aH-

pinin ang kaa*va-awang nagkautang, 6 idalhag

kaya sa bilmgguan kung hindi makabayad, tu

lag sa isang magnanakaw; ang niga ito ay si.

yang humihiling ng' mga laksa-laksang mang-

gagawang insik, upang patamnan ng tubo sa

kanila ang lu[)ai]g dinilig ng pawis ng ating

mga nuno, at hindi na nila inaia-ala, na pag

lipas ng tatlong buan k^ibiawan, palibhasa'y ang

niga nasabing insik ay wala ng aukat gawin

sa bukid, ay sapilitang m.agsisipumulos sa ba-

yan, upang agawin naman ang lahat na hanap

buhay ng mga niaralita: sila'y mananahi, mag-

babarbero, magpaplatero, magaanluagi, mangu-

ngutsero, magkakargador, mamamalaka^^a, mag-

litinda, at sa gayong paraan ay hihititin nila ang

natitirang kaunting dugo ng bayan, sasamsa-

min nila ang kaunting kaning isinusubo natin

sa ating mga anak, At sila, silang nagbabalat-
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kayo ng pagkamakabayan, silaiia huniihiling ng

laksa'laksang mangagawang insik, ay nangagpa-

pakasarap ng buhay sa tugaiog ng kanilang

karurukan, ai di kailangan ang makita man

nilang nangaugatal ng guiom ang inga marali-

ta, di kailangan aiig makita man nilang manga-

matay na dila*t at malalalim ang niata, huwag

di lamang magkaroon sila ng mga nianggaga-

watig insik na masipag at mura, at hindi ta-

mad, tekas at tulisang gaya raw natin

jO mga mahal na kapatid! Ang niga taong bi-

nanggit ko ay siyang tinatawag na ^Makaba.

yang Ulupong/* at ang mga ito'y masasama

pang di hamak kay sa mga '*Alipin ng Lugaw**

na sinabi ko kangina. Kung ka} 6*y ay-sw mapan-

ganyaya, ay kayo'y huwig lubhang lala|)it sa

kanila, sap?igka*t kapag nagkataon at dumilim,

ang panahon, bumugso ang unos, kumidlat at

kumulog, ay paka-asahan ninyorg ang m.ga

**makabayang ulupong** na iyan ay siyang unang

sasalibarin at kakalikawin ng mainit,

Maingay na palakpakan.

^Bakit?,—ang dugtong ni Osear.—iNagsi-akyat

baga sa bibitayan sila pari Bur^os, Gomcz at
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Zamora, naghandog baga ng buhay sa Bagougba-

yan sila Kiisal at iba pang ir.ga mariir, upang

«bigay lumang i.alin sa man^gagawang insik ang

lahat na pagkabuhay ng aiting mga maralitang

kapatid, upa«g ipasaka lamang natin sa kanila

iyang mga bukiring dinilig ng duj;6 nila Andres

Boiiifacio, Eniilio Jacinto, Edilberto Evangehsta,

Mamerlo Nati^^idad, Antonio Luna at laksa pang

bayaning pawang anak ng bayanr Hindi nga:

sila*y nanganiatay, upang iiong lupalop ng buong

Eilipiiias, kahit ano pa man ang mangyari. ay

pangasiwaan at niaging aring sarili ng^ Lalnng

Pilipino*

PalaKpakan na riaman,

<Kaya nga,—-ang patu!oy ni Osear.—Kayoug

nagsitanggap ng liham sa Gobernador General,

upang ipagtapat sa kaniya ang kalalawigan nating

may^ lubos na kaya at karapaiang magilig

Gobernador riitong ating lalawigan, sa mga

araw na ito ay kayo'y may mahigpit na ka-

panagutan sa harapan ng Maykapal at ng

Lupang Tinubuan. Na sa iyong kamay atig

ikapapalao ikapapanganyaya ng ating bayan.

Anfe sino mang magbili 6 magkanulo ng kaniyang
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hali), 'Voto'^ o pamiinili, ay inasahol pa kay

Jiida.s, sapagka^t si Jurlas ay walang iBang

ginawa koiig di ang ipagbili laman^ ang kani.

yang darakilang maestro; dalapuwaU ang ipinag-

bibili ng nagbibili ng kaniyang *^voto'*"ay dih

iba kungdi ang kaniyang kaawa-awang Ina,

ang kaibig-ibig na Inan<^ PiHpinas Pakntanda-

. an ninyo. na bawat isang *'voto|ig** malpagka-

nu!6 sa mga bulong at «kalabit, ay isaug

madiing dagok sa tuniatangis na pus6 ng kaawa^

awang Inang Bayan. Kaya nga, kung nais nin-

yong -makatupad sa inyong mabigat na sngutin,

'kung nais ninyong kay6*y mabilang sa mga

matangk.ikalna anak nrP^iiij inas, kung nais nin"

yong mapala ang buhay sa kasalukuyan at lumu-

walhati sa panahong sasapitin, ay huwag nin-

yong ipagkaloob ang in}^6ng mahalagang halal

kungdi„,doon sa maakala ninyong tnnay na ma-

kabayan, sa marunong at may kayang mag^

tanggol ng ating katwiran at karapataii, sa na.

kikilala ninyong datmg nakikipagkapatid at ku-

sang dumadamay sa mga dukha, sa hindi

naghahagilap ng linnguw sa hanga'd na panga-

ngatungkulan, sa inaakala nihyong mabuwal man
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siya 0V4Mabulid sa bangin. ay pilit na itataguyod

ang bayan sa landas ng milhiiig pagsasarili.

Mulin^ palakpakan.

«N^ay6n,-~an5J a^aw ni Osear,—ay tuturn^gan

ko an^/ pangalan ng'' isang pantas, bayani, ka-

patid ng mga dukha, suhay ng katwiran, uliran

ng dangal, hindi nagkakailangan ng lugaw sa

i<atingan ng pamahalaan, hindi haligiug bulak

hindi makabayang ulupong, pangalang umaaH-

ngiwgaw sa lahat ng pook nitok lalawigan. Ang

pagtltagumpay niya ay siya ring pagtatagum-

pay ng karapatan, siya ring pagtataguinpay ng

bayan.iNalala!T)an ninyo kuna alin ang pangalang

iyan? Ikinadadangal kong isigaw ng ubos lakas ang

ka big'ibig na pangalan ni Doetor Ruben Gatsalian.

Palakpakang hindi matapostapos.

—^Kita mo?,—ang tuksong anas ni Ester kay

Gloria.— Asahan mong Gobernadora ka na.

—iMaanong mapakali ka, Nene,—^ang mak-

tol ni Gloria:

Itinaas ni Osear ang kaniyang smggalong

—Inihahandog ko itong *'champan'\—aniya,^

—

sa pang^lan nitong marangal na lipunan, Iniha-

handog ko rin naman sa pangalan ni Doetor
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Ruben at sa kaniyang pagtatagumpay sa tung-

kuling Gebernador nitong ating lalawigan.

—jMabuhay ang ating ialawigan.

—jMabuhay ang ating nabubungab na Go-

bernador Ruben Gatsalian!,— ang sigaw ng isa.

—iMabuhay! iMabunay!,— ang sagot ng lahat.

Gaya rin kangina, nagtaasan ang mga sing-

galong saka muling nang igsibalik sa hapag.

\
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KABANATANG X

Dinagit ng mga Lawin

v^«^
' ^^^"^,

Si Ruben ay tui\iindij4 at siya naman ang

bumigkas ng isang talumpating marikit at busog

Sa masasarap na laman. Tatlong mahalagang

bagay ang kaniyang linukoy: una, ang mabuting

pamamahala sa bayan; ikalawa ang pagmamaha-

lan at pagdadamayan ng mga maralita at mga

mayayaman; at ikatlo, ang mga bagay na sukat

gawin, upang ating madaling karntan ang

niithing Kasarinlan sa loob ng lalong madaling

panahon,

Natapos iyong masayang hapunan at talumpa

tian, na^sipasok ang lahat sa maahwalas na

kabahayan, at saiiiantalang itinatatag ng mga

bagong tai/t dalagang nangaroon ang pasimu-
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lang rigodon, ay na^bubulungan ang niagkapalid

i^a Ester at Kuben.

—Ruben,— ani' Ester,— humiram ka ng panyo

kay Osear.

^Bakit par,—ang .sago't ni Ruben.—Ako'y may

panyo na. ^Anhin ko ang kaniyang panyo?

—Ibigay mo sa akin: kailangan ko.

—jAh! ,jGayon ba? Oo: ngayon din.

Anyong lalapit si Ruben kay Osear, nguni't

siya'y pinigil ni Ester at muhng binulungan.

--Huwag kang tumanggap ng ibapg panyo,

—aniya,—kundi sarihng ang panyong na sa bulsa^ -

niya sa tapat ng dibdib.

—Oo,—ang sagot ni Ruben, saka lumapit

kay Osear.

Nais makuha ni Ester ang panyong na sa bulsa

ni Osear sa tapat ng dibdib, sapagka't nalalaman

niyang ang panyong iyon ay siyang kinabalutan

ng buhok na nabunot kangina sa kaniyang noo,

na di talagang sniadya, kungdi sa pagkagulat

lamang nila ni Osear.

—Osear,—ani Ruben,— pahiranlin mo muna

ako ng isang panyo.

—Oo: heto, ang sagot ni Osear.
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At anyong dudukot ng panyo sa lukbutan ng

salawal, nguni/t maliksing binunot. ni Ruben an{j[

panyon54 nakaungos sa bulsang na sa tapat

ng dibdib ni Osear.

—lio any ibiy ko,— aniya.

—May laman lyan,—ang samo ni Osear,

—Kaya nga siya kong ibig ,— a!»i^. sagot ni

Ruben.

Si Osear ay kinabahan, at si Ester ay napangiti,

samahtalane; inilaladlad ni Ruben ang panyo.

—-|Aba!,—niyiya* — [At may lamang buhok!

Sumapit sila Gloria at mga ilang dalaga*t

bagong-lao.

—Ang buhok iia hawak ni Osear ''kaiigina —
anang isa.

—Ang buhok na . **relikyas ',—ang salo ni

Glona.

Pumasok ang isang lalaking may taglay ng

isang '*tarheta*'

—Magandang gabi po,—aniya,

Magandang gabi po naman,—ang sagot ni Ru-

ben.—^Ano ang atm?

—^Sino pu ba ang Doetor Ruben dito,—»ng

tanong ng bagong dating.

37 ^
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—Ang buhok iia 'relikias*',—ang salo ui

Gloria,

Pumasok an{< isang lalaking may taglay ng

isang **tarheta''

-—Magandang gabi po,—aniya.

_1 — Magandang gabi' p6~ iiaman, —ang sagot ni

Ruben,—<fAn6 ang ating?

—jSino pu ba ang Doetor Ruben ditb,—-ang

1 tanong ng bagong eiating.

—Mag-utos po sila,—ang sagot ni Ruben.

—Ipiuabibigay po sa inyo ni Don Bernardo

Sanchez itong kaniyang *'barheta'\—ang patu-

loy ng bagong dating,—At hindi nsi raw po

niya sinulatan, sapagkat hindi makasulat ang

kanniyang kaniay: nabutas p6 sa gitna ng palad,

at ayaw tuniigil ang dugong dum.adalay. Kaya

nga, ipinasasabi na po lamang sa inyo, na kung

mangyan sana, ay ,^iya'y dalawm ninyo sandah,

upang maampat ang dugo at malagyan ng gartiot

ang kaniyang sugat.

—<jBakit? Napaan siya?,—ang tanong ni Ruben.

—Sila po'y namaril ng ibon doon sa. aming

nayon. Kanginang nagtatakip silim ay kanilang

hnilinis ang baril. Ewan kung ano ang nang-
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yari, aiig baril ay pumdtok at ang mga perHi

^^ones ay tumamang lahat sa palad ng kanilang

kamay na kanan,

—^Saan siya naroon ngayon?

—Sa aming babay po.

~^At saan ang iyong bahay?

—Diyan po sa ibayo ng ilog.

—'Paalam ako sandali sa iyong lahat,—ani

Ruben s^a Tnga panauhin.—Si Don ' Bernardo

Sanchez ay isa sa mga pinagkakautangan ko hg

loob, at hindl maaaringliindi ko siya daluhan

ngayon din.

Muhng tiniklop ni Ruben ang panyong may

lamang buhok, saka inilagay aa kaniyang bul-

sang na sa tapat ng dibdib.

—Papahtin ko ang panyong iyan,—-ani Osear,

—Mamaya tayo mag-usap sa aking pagbahk,

—ang sagot ni Ruben*

Pagdating niya sa hagdanan ay humabol si

Ester. ^

—Ruben,—aniya,— akin na ang panyo.— Oo:

mamaya, pagbalik ko -—ang sagot nito, saka ma,

tuhng nanaog at umaHs, kasama ang sa kani-

ya,y sumundo.
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Sila y nagdaaii sa isang botiea, gumawa ng

}sang "reeeta** si Ruben, kinuha ang kailangan

gamot saka ipinadala sa kasair^a,

—Samantala ay nagsasayawan ng rigodon

sa bahay na kaniiang iniwan

Sipai^kat maluwat ng sira ang tulay sa

Uog ng bayang iyon, kayat si Ruben at ang

kan yang kasama ay sumakay sa bangkang

naghihintay sa kanila sa pampang. Sila'y tuma.

wid at umahon sa kabilang ibayo. Doon ay

may dinatnan siiang limang lalaking pawang

m/i}^ liawak na revolver: isa sa mga ito ay si

Dirnas.
;f

Si Ruben ay kinabalian pagkakira sa kainila,

1 ilo*t doo*y wala siyang naiatanawang bahay

na inalapit; Gayon pa man ay siya'y hindi l^u-

mibo at nagmasid. '

I^umapit sa kaniya si Dimas.

—Kaibigan,— aniya:—dito'y walang Bernardo

Sanchez na nasugatan. Kailangan lamang na

ikaw ay anupg ipagsama ngayon, at kung Ikaw

ay ayaw mamatay, ay sumunod ka't huwag lu-

maban, yay.nmang wala ka ring sukat na maila-

bari. Ikaw ay sumunod na malubay at huwag



ANG iiUliUti, Nl lj.Srhl< 153
%:3mmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmitt^

kang mag-ala-ala.

Nirameiannang naiiglaiiug ni Ruben ang

kaniyang buong katawan. Inisip niyang kung

siya mi'y luoiaban sakali, ay sayang lamang,

sapagka't bukod sa wala siyang magagawa, ay

di malaydng siya pa ay mapanganyaya sa ka-

may noong mga taong anaki handang lumapas-

tangan sa kaniya

—^Ano ang ibig ninyo sa akin, at saan

ninyo ako dadalhin?,—ang kaniyang tanong.

—Saka mo na malalaman,—ang sagot ni

Dimas.—Ngayon ay sumama ka na lamang

sa albin.

—^At kung ako*y ayaw suniama?,—aug

muling tanong ni Ruben.

—Ikaw ay aming babarilin,—-ang tugon ni

Dimas, sabay tudla ng rebolber kay Ruben

—^Sasama ka o hindi?,—ang kaniyang ulit«

Sapagkat si Ruben ay may lubos na pag-asang

siyay walang ginawang masama sa kapuwa tao,

kaya*t di niya akalaing siyay ipapahamak at

sukat ng sino pa man, sa walang munti mang

dahilan. At palibhasa*y siya'y »i^ay katutubong

lakas ng ioob, ay miriagaling na nga ang su-

38
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inaiua sa niga taon^ »yon, lalo*t ibig niyang

makita at malaman kung ano ant^ kailangan sa

kaniya.

—^Sasania ka o hindi?,— ang lalon^^ mabala-

sik DB. tanong ni Dimas.

—Sasama ako,—ang sagot n\ Rnben.

—Gapusin ninyo,~ang utos ni Dimas sa

mga kasama.

Lumapit ang isa kay Ruben at inila^ay sa

kaniyant^ kamay ang '^esposas' na ibinigay

kangina ni Gerardo kay Dimas.

—Krdtat —ang tawag Uito.—Kayong dalawa

n\ Buhawi ang siyang magdadala kay Doetor

Ruber., at siya*y ihatid ninyo ga tabi ng sa-

pang malahm sa bundok ng 'langos. Huwag

ninyo siyahg sasaktan; kayo ang bahala. Ako*y

hintin ninyo doon.

Si Dinias ay du j ukot ng isang panyong

malaki sa kaniyang lukbutan, tiimpi nang pa-

haba, ipinulupot sa tapat ng mata ni Ruben,

saka pinagbahk-bolik na pinihit

—Kidlat,—aniya,—kunin ang inyong mga

kabayo

,Si Kidlai ay tuinupad, Siya'y lumapit sa



ANG JtfUtiOK INl ESTM _J5S_

isang puno ng kahoy na kanlong at ki'^alagan

Hn^ tali anfj dalawang kabayong doo'y nahahan-

da, saka inakay sa harapah ni Diuias^

—iKaw Buhawi,--ang utos ni Dimas,—^^ay si-

yar)g enakakaangkas ng Doeior sa kabay^, ^t

si K.dlat ay susunod sa inyong hkuran. Sumu

long na kriyo. Tayo^y magkita bukas ng hapon

sa bundok ng Irig.

Pinabakyan kay Ruben ang isang kabayo, at

sa kaniyang hkuran ay umangkas si Buhawi.

Si Kidlat ay snmakay naman sa isang kaba-

yong natitira, surnunod sa kanilang likuran at

yumaong mabihs.

—Ang uios ni poong Gerardo ay ganito,

—

ani Dimas sa mga kasatnang naiwah,—Ikaw,

Tiktik ay muli kang pumanhik sa bahay ni

keipitang Luis, at itanong mo doon kung sino

si aling Gloria. Sabihin mo sa kaniya iia, sa-

pagka't hindi lamang maaring iwan ni Doetor

Ruben ang kasamang may sugat na si Don

Bernardo Sanchez, ay ipinakikiusap na siyay

manaog sandali at ang Doetor ay may isang

mahialagang bahay na ipagbibilm sa karnya.

Pagdating ni Gloria sa Uinsangan, ay pangkohin
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mo a^^ad at inaliksing iabot sa akin sa ibabaw

ng kabayo, saka ka sumunod sa aking liku-

ran. Kayo, Kulog at Bagyo, ay magsisakay

din kayo sa inyong . mga kabayo, magpahuli

\ lamang kayo ng mga liman}^' puong dipa al

sumunod dm kayo sa aming likuran Datapu-

wa't pagsapil natin sa Sangang-daan diyan sa

dulong nayon. kami ni Tiktik ay tuiuloy sa

dakong kanay tungo sa dakong silanganan,

samantaiang kayong dalawa, Bagyo at Kulog, ay

bumali sa dakong kaliwa, tugo sa Hilagaan,

Pagdaka^y kayo*y magpaputok, upang kayo'y

siyang hatakin ng mga habol. Sa papagayong

paraan ay kami*y makalalayo ng walang pa-

nganib. Kayo*y makipagkit§ sa akin bukas ng

hapon sa ating "real** sa bundok ng Irig.

—Mainam na balak,—ang sang-ayon ni Kulog

^—Mainam nga,~ang susog ni Bagyo at ni

Tiktik. j
—Hahna kung gayon,—ang pasiya ni Dimas.

Sila*y nagsisaieay sa bangkang sinakyan ka-

ngina ni Tiktik at ni Ruben, saka tinawid ang

i'og.

Sila'y umahon sa ibayp, nangasipagtulo*y sa
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duiont^ nayon, na^^sipasok sa isang bakurang

may is»n^' dauipang walang kasiping na ba-

hay, at kinalagan ng tali ang kanilang apat na

kabayong doo*y nahahanda, mga kabayong pa-

wang ma^ataba at makikisig, kanilang pinagsa-

sakyan, nagsiuwi ng bayan at nags'pagtuloy sa

daring kinalalagyang rig bahay ni kapitang

Luis.

Ng may mga dalawang puong dipa na la-

mang ang Iay6 nila sa^ nasabing bahay, sila

ay nagbulungan at lumapit-lapit pa ng mga

sampung dipa, marahang-marahan ang lakad,

at nagsipaghint6 sa dilim na anino ng isang

malabay na manggang na sa tabi ng daan.

Si Tiktik ay umibis, itinali sa bakod ang

kaniyang kabayo, saka pumanhik sa bahay*

Dinatnan niya ang sayawang "yals*!

rNagkataong si Gloria ay hindi nagsasayaw sa,

sandaling iyon, at siya*y tumungo sa labas,

kayat sila*y nugkasaluborig ni Tiktik sa tapat

ng hagdanan.

—Utang na loob po,—ani liktik sa kaniya

^-Ano po ang atin?,—ang tugdn ni Gloria.

—^Sino po ba si aling Gloria?

^9
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—Ako po, at inag-ulos kayo.

—Sala nat po: ipinasasabi po lamang iii Dde-

tor Ruben sa uiyo, na kung ma ari ay uianaog

lamang k lyo sandali dian sa daau, sapagka'i

^iya'y may isang mahalagang bagay na ipag-

bibilin^ ;at hindi niya maiwan si 1), Bernardo

Sa:ichez na kaniyang kasama.

-^^Bakit hindi sila pumanhik dito?

—Sapagka't si Don Bernardo Sanchez po

ay may malubhang sugat.

— Ang Don Bernardo bang iyan ay siyang

laputukan ng baril sa kamay?

—lyan nga po.

—Halina,—ani Gloria, —at daghng nanaog

Si Tiktik ay sumunod sa kaniyang hkuran.

--^Nahan sila?,—ang tanong ni Gloria : kay

Tiktik; pagdating nila sa daan.

—^^Ayon po,—ang sagot ni Tiktik, at itinuro

ang kaniyang mga kasama.

—(jBakit at silay na sa dilim?,—ang tanong

ni Gloria —
—Upaui^ sila raw po ay huwag ng niakita

d^an sa bahay, at baka pa sila*y anyayahang

pumanhik,—ang sagot ni Tiktik.
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Palibhasa^ si Gloria ay tiwalan^i lubos, ka-

ya'l siya*y iuniapit sa mga nangHngabayo. Pag-

daka'y bi^la siyan^^ pinan^ko ni Tiktik at inia-

bot kay Dimas.

— iilGikbati ako!!! —ang ubos lakas n^sigaw

ni Gloria

Ba.a ma*t lubhan^ maingay ang •*val'* na

tinutugtog nila Osear, kapitang Luis at Salome,

palibhasa*y si Kster ay ns sa tabi ng linib,

ay kaniyang napansin ang sigaw^ ng nagpa-

pagibik.

Siya*y biglang kinabahan.

—jjjGikban ako!!! jjiGikban ako!!!,—ang la-

long malakas na sigaw ni Gloria.

—'iSi Gloria! iNagpapagibik si Gloria sa da-

an! —ang sigaw ni Ester, sabay takbo at na-

naog sa hagdanan.

. . Sa kaniyang Hkuran ay parang ibinuhos na

'i^sumunod sila Osear, kapitang Luis at lahat na

* panauhin.

—iilGikban ako!!! ijiGikban ako!!!,—ang ka-

kilakilabot na sigaw ni Gloria sa malayo, sa

ibabaw ng kabayo ni Dimas na kasing-bilis ng

hangin.
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Ang lahat ay nagsihabol, baga ma't walang

mga taglay ua saiulata. Si Osear ay siyang

nau-una sa labat, kasunod 'dn^ mga ibau^r bla-

ki, sampo pa ni kapitang Luis, Geiardo, Ester

ai iba'pang mga babaymg panauhin. Habang

silay tumataKbo * ng paghabol ay kanilang

pinupulot sa lansangan ang bala ng mahagiiap

na bato, urang o ano mang Sukat na mag%-

mii sa gayong labanan.

Sila Dimas at mga kasamang tulisan ay

nangakarat'ng na Sang'ang-daan sa dulong na-

yon, Si Gloria ay hindi na nagpnpagibik, sa-

pagka't siya'y hmimatay.

—Malayo pa ang mga habol,—-ani Dimas

kay Kulog at Bagyo.—Kami i.i liktik ay tutu-

loy na dini sa dakong kanan, nguni't kayong

dalawa ay maghintay dito, at mamayang mate-

pii na sila, ay kayo'y magpaputok sa itaas

saka kayo magtuloy dian sa is.ang landas sa

dakong kalivya. Gayon ang mahigpit na bilin

ni poong Gerardo at bahala na raw siya sa

mga ljabol, upang sila'y diyan nga magsipag-

tuloy sa dakong kaiiwa, at kaming may dala

kay Gloria ay lum gtas ng walang munting*
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pangaiiib dini sa- dakong kanan.

Pae^dakay si Dimas ay nagpatakbo ng matu-

lin kasunod si Tiktik.

Hindt nalaonan at nac;sid;iting ang mga

habol.

AHnsunod sa utos ni Dimas. si Kulog at si

Baoyo ay kapuwa nagpaputok ng tigalawa sa

l,an»in, saka mabilis na nagpatakb6 sa landas

na na sa dakong kaliwa, tungo sa Hilagaan.

Habulin sila diyan sa kaliwang lartdas,—anaug

isang malakas na sigaw.—Ayon sila, at nauuna

ang may dala kay Gloria. ^Sa kaliwa! iSa da-

kong kaliwal
|

Ang sigaw na iyon ay tingig ni Gerardo.

Silang lahat ay nagsihabol sa landas^ na pi-

nasukan nila Bagyo at Kulog.

Ang kabayo ni Kulog -ay natisod sa isang

bato, naparapa. at ang sakay ay napatapon sa

dakong harapan ng kabayo. Sapagka't ang

kabayong ito ay mabait, pagkakitang nahulog

ang kaniyang panginoon, ay naghinto.

[Palibhasa'y pauuna si Bagyo kay Kulog, ka-

yit hindi niya napansin ang pagkahulog nito

sa kabayo. Datapuwa't ng siya'y ««a^ayo na.

30
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^t iialingunang wala sa kaniyan^ iikuran ang

kaniyang kasama, ay biglang na^hinto at naki

ranidani. Naringig niya ang sigaw ni Kulog

— jBagy6, halika!,— aniya.

Si Bagyo ay dagli'ng bumalik.

Si Kulog ay napilayan mandni, kayaH naghi-

liirap ng pagtindig.

Malaki ang agwat ni Osear sa kaniyang

mga kasama, kaya't ^iya ang unang nakarating

sa kinahulugan ni Kulo^";. Pagkakita nito kay

Osear, ay pinag ubos ang lakas, maliksing

tumindig at kaniyang binarii ng hawak na re-

bolber. Ngunit si Osear ay hindi tinamaan, at

dagling niyapos si Kulog, ihmampas sa lupa,

kinubabaw, inagaw ang kaniyang rebolber saka

tumindig. Si Kulog ay tumindig din, at anyong
"

susugurin si Osear, kaya't siya*y bi'naril nito,

tinamaan sa dibdib at nabuwah

Ang lahat ng ito ay nangyaring mabilis.

—Bagyo,—ang sigaw ni Kulog.—jlpaghigan-

ti mo akol

Siyang pagdatino ni Bagyo. Binarir niya si

Osear, kaniyang tinamaan sa bisig na kanan,

at nalaglag sa lupa ang ha\yak na rebolber;
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Pajj;dakay inuling sinambOt ng kaliwang kamay,

saka binaril naman si Ba^^yo, nguni*t hindi

tmamaan.

iSiagdatingan ang mga habol na kasama ni

OsGar.

Pa^^kakita ni ^agyo sa niaramin^ taong ha-

bol, ay burnanl sa kakapalan, tiriamaan sa ulo

ang isang islaki, at agad nabulagta at na-

matay,

Si Bagyo ay nagpatakbo ng ubos tulin.

Hinawakan ni Osear ang rienda ng kabayo

ni Kul^g, saka hinabol si Bagyo, Ang kani-

yang kaliwang kamay ay siyang may hawak ng

rienda ng kabayo, at siya pa rin ang raay

hawak ng rebolbor: ang kaniyang kanang ka-

may ay laylay, at hindi na ma- garnit.

-— jMalapit na ang mga habol! Tulin^^n nin"

yo upang huwag abutai) ang babayi,—aiig ntag-

darayang sigaw ni Ba^yo, na tiia waring kaniyang

sinisigawan sa dakonj4 unahan ang mga may

dala kay Gloria.

Pagkaringig ni Osear sa gayong sigaw^ ay

'alo ng pinapagtulin ang sinasakyang kabayo.

Noong may mga labing limang dipa na hunang-
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ang kaniyaii^ layo* kay Bagyo, ay kaniyang

bin iril, linamaan ang kaniyang kabayo sa pun6

ng buniot, kaya't iro ay bi^'lang napaluk-

s6 ng ubos lakas at nahulog ang nakasaka'y.

Pa'g laka'y muling binaril ni Osear si Bagyong

dinatnan paniyang nakahandusay sa lupa, data-

paw.i't ang rebolBer niya*y hindi na pumutok:

lilima ring piinglo nito, at naubos ng lahat.

Si Osear ay mahksing bumaba sa kabayo, ki-^

nubababaw si Bagyo sa lupa, saka inaagaw

ang kaniyang rebolber. Palibhasay hindi ma-

arin>i tumylong ang kamay na kanan ni Osear,

kay^iVt kapag nawala ang kaniyang kamay na

may hawak ng rebolber, at napasingitang bina-

ril si Osear sa kaUwang tagiliran. Si Osear ay

biglaug nabaligtad, at si Bagyo ay' nakatindig,

maliksitig sumakay />a kabayo ni Osear, nagpa-

takbong ubos tulin, saka sumigaw.

—Narito na ang. mga habol,—aniya.—Tuli-

nan niny(3 ang pagdadala niyang babayi.

Ang mga lalaki ay nagsihabol kay Bagyb.

Pagkakita ni Esier kay Osear, ay dagling

lina')itan

— iOsear!.—aniva.
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Si Osear ay liindi tuniinag at bindi sumiagot'

— iijPatay!!! ijiPatay si OseaH!!,—ang malakas

iVd sigaw ni Ester^

Si keipilang Luis'na kasalukuyang dum^ra-

ting, kasama sila Gerardo at mga ilang babayi

ay nangagsidalo kay Osear. Ang ibang mga

habol ay nangaiwan sa daan, sapagka t hindi na

sila makatakbo.

Si Bagyo ay nakataanan; at ang habol na

tumutugis sa kaniya ay nangagsibalik. sapag-

ka^t hmdi na sila tumagal ng paghabol sa

anaki lumilipad na kabayong sinasakyan ni

Bagyo.

—Mabuting simula,—ani Gerarxlo sa sarili.—

-

May umagos na dugo.

Si Osear ay huminga, ngunit hindi pinagsa-

ulan ng diwa.

Wakas ng Unang Bahagi



Pahayag

Ang pangalawani^ bahagi nitong nobelang

**ANG BUHOK NI ESTER" ay kasalukuyang

linilimbao;, at lalabas sa katapusan ng susunod

na buang Enero ng 1915.

Maglalaman ng sampung maririkit na kaba-

nata, na ito ngang mga sumusanod;
_—^o>

1—Gumagalaw Ang Ulupong.

II--~Ang Babaying Lalaki.

III—Mabisang Kamaildag.

IV—Ang Halik Ng Bangkay.

V— Lagaring Ginto.

VI—Sijuana At Ang Kaniyang Kalapati.

VII—Limang Libong Piso Sa Isang Buhok.

VIII—Ang Pagsisisi NL Dimas.

IX—Ang Himutok Ni Ester.

X—Bagong Judit.

Huwag limutin ang aming direeeion.

J»5AMl»Aa^OM
MANlLA.



Kasulatang Ginto

Ilo'y siyang pamagat ng isa sa mga pinaka-

marilag na nobelang tagalog na katha ni

Aurelio Tolentino. ^

May sampung mahaiiaba, malalanuin at nag-

papamamang kabanata, na iio ngang mga su~

musunod:
~<s:o>—

—

I—S»ngdug6.

II—Bagong Araw.

IJ1
—

'ratlong Bituin.

IV—Ang Haring Maliwat.

V—Malagablab Na Pag-ibig-

Vi—Si N^unung Sinukuan, Ang ^

Kaniyang Mga Tikbalang At Mga Tianak.

Vll—Labanan Sa Gubat.

VIII—Ang Bangis Ng Panibugho,

IX~Kakna"Kilabot Na Lihim.

X^Katapusan.
^o>

Sa biglang pagbasa sa r.obelang 'KASU-

LATANG GINTO;* ay mamamangha at lulu-

walhatiin ang pag-iisip, sa pagmamasid at pano-

nood sa mga darakilang buhay na sipi sa pina-

ka-iampok ng Kasulatan ng Lahing Malaya,

hinggil sa mga kaugalian at dahsay na pag-iibi-



gan ng mga angkan ng niga Lakhan at Gat

noong unang panahong bago dumatal dilo ang

bansang kaslla.

wSukar na ang bagay na ito, upang ang no-

Lelang KASULAIANG GINTO ay niagkaroon

ng karikitang ganap, na dapat pa^hanapin ng

lahat na niahihging niaghwahvv sa mga mahala-

gang nobela, at makinabailg sa mga nakuku-

bling yaman ng Kasulatan. ng aling Lahi.

Snbah't hindi ilo lamang ang' inihahandog ng

nobelang KASULATANG GINTo sapagka^t

kung ito*y aalagataang mabuti ng pag-iisip, ay

may malaiasapang hnamnam na pumupukaw sa

damdaming nahihimlay, at nagbibigay ng masik.

hay na pag asa sa luksang ala ahi ng patiahong

lumipas: sa kabila ng lahat ng iyan ay masiglang

, n'aniamanaag eng nasirang watawa*t ng Lahi/

iyong watawat na sinagisagan ng isang Araw

at Tatlon^ Bituin, na maluwat ng ibinaoh ng

Pamahalaan.

Sa makatwid, sa ibabaw ng hbingan ng

atuig watawai ay doon eiin itinayo ng kumat-

ha ng kaniyang ^'Kasulatang^ Gmto, upang sa

tuwituwi na'y alalahanin ng bayan, na sa Ipob



ng nasabing libingan ay nalagak ang watawat

na sniilungan ng Lahi at ng Republiea Pilipina-

Basahin nniyo, at kayo'y masasarapan.

" -x^.

Kahapon Ngayon at Bukas

Ai,g hobelang KAHAPON, NGAYON AT
BUKAS, (Larawan ng Bayan) na lula ni Aure-

lio Tolentino, ay siyang pinaka-kaluluwa noong

dramang pinamagatan din ng KAHAPON, NGA-
YON AT BUKAS na ilinabas sa dulaang <LL

BERTAD^dini sa Maynila, noog ika 14 ng Ma-

yo ng 1903, palabas n? sinalakay at ginulo ng

maraming amerikanpng pawang may mga ha-

wak na rebolber. Dahil sa nasabing drama, ang

kumatha nito ay ^ahatulan sa apat na kasala-

nang tinatawag na 4:Sedici6n>, «Conspiraic6n>,

«Robeh6n> at «lnsurrecci6n>.

May pitong mayayamang kabknata, na it^

ngang piga sumusunod:

I—TaHmhagang Paalam

2—Ang Libingan Ni Lakhang Bayan.

3—-Watawat ng Kalayaan.



5—Pangikon^ Mih gpit.

6_M;JitTayanL; KabahHlai^han.

7-— Na.tupad ano Tipan.

Upan^ !na[)ao\vari an^ sat^anano sarap ng

nobelang KAHAPON. NGAYON AT I^UKAS,

ay alagatain na lamang ang kaniyang sumusu-

no 1 na

PATUNGKOL
Sa iyo bayan kong pinakaiibig. '

handog itong bunga ng pahat kong isip:

ito'y munting binhi ng dakilang nais,

sa puso ng lahi ay ihmahasik;

Paiibhasa'y bunga ng lantang halamang ^

hindi napadilig ng patabang LUGAW,
kaya at mapait, mapakla*t maanghang,

sa dilang may sugat ay di ngani bagay.

Nguni at sa dilang walang munting Sakit

ay talagang lunas na di mahuhhp:

lunukin mu lamang, ay tutubong piht,

at marnumulaklak sa puso mo't bait.

May sampung taon ng ito,y itinanim

sa lupang mataba ng iyong damdamin;

di na inakalang panaho'y madiHm,

sa langit*^ ng buhay bagyo^y nabibitin.
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;I)i an6iij4 naniiyan? Buniugso i\[\o unos,

ako'y snianibilat ng ba<j;yonj^ may poot,

at sa is;*iniJ[ bangin ako'y inilnilog,

ang lanian ko\v buto'y na^kaduroi^-duro^^.

Nguni't kahit minsa'y di ako dumaing,

hingalo ng buhay ay di ko pinansm;

yarini; mga mata'y doon itiningm

saKAHAPON NGAYONat BUKAS na taning.

^iAt ano ang aking na^^ing kasalanan?

^Ano at dadaing, ano't mamamanglaw?

<;Kasalanan baga ang magtanlm lamang

ng tuyot na binhing handog ko sa buhay?

ladtarin an^ puso, durugin ang utak,

labnutin ang dila, maaaring lahat;

kung ang kaluhiwa'y tahimik at wagas,

dustang kamataya'y walang kasmgsarap.

Nakita na natin, sa mga hbigan

ng mga baya^ri'y namitak ang araw;

yaong mga patay ay muHng nabuhay

sa bunton ng bangkay^ng maraming buhay.

Kaya nga at ngayong parang may-Hwanag,

anaki*y naparam ang masingsing ulap,

muling itatanim ang binhing pangarap,

bunga ng KAHAPON ng NGAYON at BUKaS,

Sakah't bumagyo, at ako'y tangayin,

at gaya ng una, mabuhd sa.bangin,

masarap sa pusd, aking tatangapin



at di niagsisisi, niagpahanggng iibing.

An^ nbbeiang KAHAPON, NGAYON AT
BUKAS ay luiad sa isang pal^eayang (mina) gin- ^

to, samantalaiig sinasayod ang kaniyang kalali-

man, ay laiono; (iumadanii ang natatagpuang

l<ayamanan.

Wala ng pmaka-mahaiagang handog sa isang

kaibigan, at pinaka-mayamang «aginaldong» pa-

masko at pang*bagong-ta6ng ukol sa mga ka-

maganak at niinamalial iia binibini, na gaya ng

mga aklat na nangabanggit sa itaas.

HALAGA
Kasuiatrmg Ginto . . . . 40 sentmnos

Kahapon, Ngayon at Bukas . . 30 sentimos

Ang mga nagnanais magkaroon ng mga

nasabing nobela ay maaaring sumulat kay

AURELIO TOLENTINO, 206 G. TUASON
SAMPALOG MAYNILA, kalaldp sa loob ng

*sobre" ang halaga ng mga nasal^^ing aklat,

magini^ pilak, o magiiig "giro » postal*' man, at

maaasahang tatanggapin nila sa pagbabalik ng

Gorreo.


