
Buong Teksto

SI PANDAKOTYONG

Ang kwento natin ngayon ay mula sa Ang Mga Kuwento ni
Lola Basyang ni Severino Reyes na muling isinalaysay ni
Christine S. Bellen at babasahin nina Ward Luarca,
Guelan Luarca, at Adriane Ungriano.

Noong unang panahon, may isang sastre na
napakapandak ngunit ubod ng talino.
Pandakotyong ang tawag sa kanya ng mga
tao.

Sa loob ng kanyang patahian, mayroon din
siyang munting tindahan. Nagtitinda siya ng

hamon. Minsan, nilangaw ang isang hamong nakasabit. Hinampas niya ito ng tela.
“Aba, pito ang napatay ko sa isang hampas lamang! Ako pala’y ubod ng tapang.” sabi
ni Pandakotyong. Napagpasyahan niyang maghanap ng kapalaran. Iniwan niya ang
patahian at tindahan

Nagsimula siyang maglakbay. Nagbaon siya ng keso at tinapay. Isinama rin niya ang
kanyang alagang ibon. Nang madaan sa isang palimbagan, nagpagawa siya ng isang
babala na isinabit sa kanyang dibdib. Ito ang nakasulat: “Ako ay ubod ng tapang at
ubod ng lakas. Hinahamon ko kayong lahat!” Dahil walang pumapansin kay
Pandakotyong, inakala niyang takot sa kanya ang lahat ng tao. Kaya’t nang mapadaan
sa isang higante, sinigawan niya ito.

“Hoy higante, basahin mo ang babala sa aking dibdib,” pagmamalaki ni Padakotyong.
Binasa ng higante ang babala. Umugong sa buong bayan ang malakas nitong halakhak.
“Bakit mo ako pinagtatawanan?” nakaliyad na sabi ni Pandakotyong. “Ang liit mong
‘yan? Kapag nasunggaban kita, mapipisa kang parang ipis!” pamemewang ng higante.
“Tandaan mo, higante, walang malaking nakapupuwing!” pagmamayabang ni
Pandakotyong.

Hindi kaya siya tapakan ng higante?

Kumuka ng isang batong buhay ang higante at saka piniga. “Isahod mo ang inyong
kamay,” utos ng higante. Lumabas mula sa pinigang batong buhay ang malinis na
tubig. HIndi nagpatalo si Pandakotyong. Kinuha ang buong keso saka piniga sa kamay
ng higante. Katas na malagkit ang lumabas mula dito. “Magaling ka rin pala,” sabi ng
higante.

Pumulot muli ng bato ang higante saka inihagis sa langit. “Hintayin mo ang tagal ng
paglagpak nito,” pagmamalaki ng higante. Oras ang inabot bago ito lumagapak. Hindi
nagitla si Pandakotyong. Inihagis niya ang alagang ibon at hindi na ito bumalik.
“Karapat-dapat kang ipakilala sa aming hari,” sabi ng higante.

“Matapang po siya at ubod ng lakas,” bida ng higante sa kanilang hari. Naniwala ang
hari ng mga higante. Ngunit ipinagutos niyang patayin si Pandakotyong at baka agawin
nito ang kanyang trono. Noong gabi na, pinaghahampas ng mga higante ang katreng
tinutulugan ni Pandakotyong. Nagsaya sila kinaumagahan dahil inakala nilang
napulbos na ang maliit na tao. Laking gulat nila nang makitang nag-iinat-inat na sa
bungad ng kuweba si Pandakotyong. Nagsumiksik pala ito sa malaking katre kaya’t
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hindi natamaan ng hampas. Nagtakbuhan ang mga higante sa pag-aakalang mayroong
siyam na buhay si Pandakotyong.

Muling nag lakbay si Pandakotyong. Nabalitaan niya ang kagandahan ng Prinsesa
Elpidia. Humarap siya sa hari upang hilingin ang kamay ng prinsesa. Bumunghalit ng
tawa ang hari. Ngunit nang makitang seryoso ang kausap, nagpasya siyang daanin ito
sa pagsubok. “Dadaan ka muna sa pagsubok bago mo mapakasalan ang prinsesa. Nais
kong hulihin mo ang lahat ng mga gumagambala sa katahimikan ng aking kaharian.
Unahin mo muna ang dalawang higanteng ubod ng tapang,” utos ng hari.

Hinanap ni Pandakotyong ang dalawang higante. Umakyat siya sa mataas na puno at
kinuha ang kanyang tirador. Inasinta ang isang higante. Inakala ng higante na ang
kanyang kasamang higante ang gumawa noon, kaya’t sinuntok nito ang kasama.
Sumunod na tinirador ni Pandakotyong ang higanteng nasuntok. Nag-away ang
dalawang higante hanggang mapatay nila ang isa’t isa.

Humanga ang hari sa talino ni Pandakotyong. Ibinigay niya ang ikalawang pagsubok.
“Kailangan mong mahuli ang isang mabangis na tamaraw na pagala-gala sa bukid sa
labas ng bayan,” utos ng hari. Nang makita ng tamaraw si Pandakotyong, matulin itong
tumakbo upang suwagin ang maliit na tao. Ngunit dahil sa liit at bilis, nakakapit siyang
mabuti sa sungay ng tamaraw. Ipinagwagwagan siya nito. Ngunit lawit na ang dila ng
tamaraw sa pagod, mahigpit pa ring nakakapit rito si Pandakotyong. Natalo ang
mabangis na hayop.

“Panghuling pagsubok na ito para sa ‘yo, matalinong lalaki. Hulihin mo ang puting oso
na naninira ng mga bahay at bakuran sa aking bayang,” ang sabi ng hari. Hinanap ito
ni Padakotyong. Nakita niyang naninira ito ng isang bakuran. Nagpahabol siya sa oso.
Dumagundong ang bayang sa pagtakbo ng oso. Tumungo sa kapilya si Pandakotyong.
Sa bilis ng oso, tuluy-tuloy ito sa loob ng kapilya at mabilis na naikulong ni
Pandakotyong. Hindi nito kayang gibain ang bakal na kapilya. Nahuli nila ang oso.

Humanga ang tao kay Pandakotyong. Wala nang manggagambala sa katahimikan ng
kaharian. Tinupad naman ng hari ang pangako kay Pandakotyong. Pumayag ring
pakasal dito ang Prinsesa Elpidia na noon pa man pala ay humahanga na sa tapang at
talino ni Pandakotyong.

Nagtagal ng isang buwan ang pagdiriwang sa buong kaharian. Umapaw ang maraming
masasarap ng pagkain at inumin. Nagsaya ang lahat. Kinumbida ang mga matataas na
tao mula sa iba’t ibang bayan.

Bilang regalo ng hari, ipinasa na niya ang pagkahari kay Pandakotyong. Isang maliit na
tronong yari sa ginto ang ibinigay sa kanya ng hari. Simula noon, Haring
Pandakotyong na ang tawag sa kanya ng bayan.

***
Pinagkuhanan: Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes. Si Pandakotyong. Muling isinalaysay ni Christine S.
Bellen. 2005. Anvil Publishing.
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Mga Kasalukuyang Kwento sa Serye

Sa Ingles

The Monkey and the Turtle
Sun and Moon
Sagacious Marcela
The Story of  our Fingers
Why the Cow’s Skin is Loose on the Neck
The Lost Necklace
Why Cocks have Combs on their Head
The LIght of  The Fly
The Snail and The Deer
Why Dogs Wag Their Tails

Sa Filipino

Ang Pagong at ang Matsing
Ang mga Paglalakbay ni Juan
Ang Pinagmulan ng Daigdig (Si Malakas at si
Maganda)
Ang Unang Unggoy
Ang Alamat ng Palay
Ang Pinagmulan ng Lamok
Kung Paano Yumaman si Jackyo
Ang Anting-anting ni Manuelito
Ang Gamugamo at Ang Liwanag
Kung Bakit Gusto ng Bagobo ang Pusa

Mga Kuwentong Pampasko:

The Poor Man who Became King
The Sultan with a Heart of  Stone
Buking si Santa
Istatriray: Ang Bituing may Buntot
Alamat ng Puto-Bumbong
Felice, Noel, and the Christmas Day Disaster

Adarna House:

Bakit Matagal ang Sundo ko?
Why is Mommy Late?
Asul na Araw
Blue Day
Ano’ng Gupit Natin Ngayon?
How would you like your haircut today?
Sampung Magkakaibigan
Ten Friends
Ang Pambihirang Sombrero
The Amazing Hat

Ang Mga Kuwento ni Lola Basyang ni Severino Reyes
(Anvil Publishing)

Ang Pitong Tanga
Rosamistica
Ang Mahiwagang Biyulin
Ang Binibining Tumalo sa Hari
Labindalawang Masasayang Prinsesa
Si Pandakotyong

Tahanan Books
Ang Babaeng Nahulog Mula sa Langit at Iba Pang
Kuwentong-bayan

Pulo ng Digmaan: Alamat ng Pulo Apo
The Termite Queen and other Classic Philippine Earth
Tales

Volcano of  Love and Death

Abangan ang iba pang kwento sa seryeng podcast na ito.
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