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  aragolo ingan ang manga kalye sa maiteng parti i 

ang siodad nga dia, sa kasaplan i ang Washington 

Square. Sari-saring direksyon ang andang ingrorombo. 

Ingbesak-besak sanda sa mamaintek nga pidaso nga 

ingtatawag nga ‘manga logar.’ Mi saka kalye nga agakuros-

kuros sa anang sadili makaisara o darwa ka bisis. Mi pintor nga 

akadiskobri i posibilidad ig polos i ang manga kalyeng dia. 

Inaling mi saka materyales pang-pinta ang saka pintor nga ara 

na pa ibabayadi. Inaling ara tana i koarta. Inaling mi ma-abot 

nga tao nga magapanokot. Ang tao nga dato kaleba ay 

magapanaw sa kalyeng dia ig magabalik da nged paoli nga ara 

maski sintimo nga nasosokot. 

 Ingtatawag nga Greenwich Village ang parting dia i ang 

siodad. Ig sa Greenwich Village ay mi manga pintor nga 

agarabot. Digi ay akasagyap sanda i manga koartong naliagan 

nandan, mi matinlong solo ig barato lamang. 

 Si Sue ig Johnsy ay agaistar sa obong i ang building nga 

mi tatlong panalegan. Isara sa manga daragang dia ay agalin sa 

Maine, ig ang saka bilog ay sa California. Agkakilala sanda sa 

saka restaurant sa Calle Ocho. Doto nanda nadiskobri nga 

pariho ang klasi i arte nga andang naliliagan, parihong 

pagkaen, ig parihong klasi i manga lambong. Animan 

agdesisyon sandang magarapen ig magtarabidan sa obra. 

 Tag-ororan pa dato. 

K 



 Datong magatag-ramig den, mi saka istranghirong 

agpakon sa Greenwich Village. Ara’ tao nga akakakita kanana. 

Agapanaw-panaw tanang agapang te’lek i ang anang manga 

todlong mararamig sa manga tao digi ig manga tao doto. 

Marimô tanang klasi’ masakit. Ang manga doctor, ingtatawag 

tana nga Pulmonia. Sa sidlangang ampir i ang siodad dalidali 

tana sa pagte’lek i matamang tao; apang sa mapiet nga manga 

kalye i ang Greenwich Village, beken i madasig anang kaliek. 

 Beken i leban nga tao si Señor Pulmonia. Ang maleban 

nga tao ay ara agapangsakit sa maroyang maiteng babai nga 

agalin i California. Apang ing te’lek i ang maramig nga todlo i 

Señor Pulmonia si Johnsy. Againgga tana lamang sa’nang kama 

nga midio ara ikakaliek ig agaseleng lamang sa pader i ang 

loyong balay sa bintana. 

 Isarang adlaw, ingkampang i ang doctor si Sue sa mi 

pasilyo kong sadin indi sanda mababati i Johnsy. 

 ‘Maite anang tsansa,’ makon na. ‘Mi tsansa tana kong 

maliag tana pang maboi. Kong ang tao ara i kaliag nga maboi, 

ara ako ron i maboboat nga matama para kananda. Ang imong 

tangay ay agdesisyon don nga indi tana ren magaayad. Mi 

agaparikot kabay i anang painoino?’ 

 ‘Maliag tana magpakon sa Italia agod ipinta ang Bay of 

Naples,’ makon i Sue. 

 ‘Magpinta! Beken i magpinta. Mi iba pa kabay nga 

magaparikot i anang painoino? Lalaki kabay? 

 ‘Lalaki?’makon i Sue. Ang lalaki kabay mi polos- arâ, 

doktor. Arâ tana’ lalaki. 

 ‘Dia karoyan,’ makon ang doctor. ‘Boboaten ko ang akeng 

nanaelamang boaten. Apang kong ang mi masakit agaisip den 

nga mapapatay tana, ara ren i polos ang akeng ingboboat. 

Kaampangi tana’ natetenged sa manga bagong bisting 



pangramig. Ay kong mamaimong interesado tana pa sa anang 

aromanen, mas magabael anang tsansa.’ 

 Datong ag-alin den ang doctor, agpakon si Sue sa andang 

koartong orobran ig agtangis. Dayon tana i pakon sa koarto i 

Johnsy. Ingdara na ang manga materyales pangpinta i Johnsy 

mintras aga-kanta tana. 

 Aga-ingga lamang si Johnsy, ang ka niwang na ren ig ang 

ka silensio. Akatepad anang olo sa bintana. Agtadeng sa 

pagkanta si Sue ay anang kalaem agakatorog si Johnsy. 

 Ag-impisa ren i obra si Sue. Mintras agapinta tana 

akakabati tana i maroyang tonog nga agabalik-balik lamang. 

Agdalidali tanang agpakon sa kilid ang kama. 

 Boskad ang manga maslek i Johnsy. Ingtatawtaw na ang 

loa i ang bintana- agabilang. 

 ‘Sampolo mi darwa,’ makon na; lagatlagat, ‘Sampolo mi 

isa’; dayon, ‘Sampolô,’ig, ‘Siam’; ig dayon, ‘Walo,’ ig, ‘Pito,’ nga 

midio magkadengan. 

 Ingseleng i Sue ang bintana. Anono ang anang ingbibilang 

doto? Pader lamang i ang kamalay ang marapit. Ni ara’ bintana 

ang pader nga dato. Katepad i ang pader ay saka malam nga 

ponô. Ponô nga ingte’lek den i ang maramig nga ginawa i ang 

angin. Karakean sa anang manga daon ay agkaratangtang den 

sa anang manga sanga. 

 ‘Anono dato, palangga?’ pakiman i Sue. 

 ‘Anem,’ makon si Johnsy, sa maroyang bosis. ‘Madasig den 

ang andang pagralagpaken dadi. Tatlo ka adlaw ang aglebas, 

saka gatos pa sanda. Agsakit pa ang akeng olo sa pagbilang. 

Apang dadi maaples den lamang. Dato roman ang isara pa. 

Lima sanda ren lamang dadi.’ 

 ‘Limang anono, palangga? Baega ako ra.’  



 ‘Manga daon. Sa ponô. Pag nalagpak den ang kaoriang 

daon, ma-alin ako ron da. Aelaman ko rong lagi dan, tatlo ka 

aldlaw den. Ara agbaeg ang doctor kanimo?’ 

 ‘Wi, ara ako kabati i kondan,’ makon si Sue. ‘Ara i kointa 

dan. Anono ang kalalabeten i ang ponô kanimo? O sa imong 

pag-arayaden? Bago daya doro ang kaliag mo sa ponong dan 

kanodaya? Ayaw agloko. Agbaeg ang doctor nga mi tsansa ang 

imong pag-arayaden. Makon na kaynang timpranô. Makon na 

mabael ang tsansa. Ta, pagkaen i matama. Ig ako magabalik 

sa’keng pag-orobraen. Dayon, ibabaligya ko ang akeng 

ingpinta, dayon, kababakal ako ren i mas marake pang pagkaen 

agod magbaskeg ka’ oman.’ 

 ‘Indi ren ministir nga bakalan mo ako pa,’ mako si Johnsy. 

Akaseleng tana pa ra sa bintana. ‘Dato roman ang isara pa. Indi, 

indi ako maliag i pagkaen. Dadi apat sanda ren lamang. Makita 

ko ra andan ang kaorian bago mag-gabi. Tapos, ako ma-alin 

den da. 

 ‘Johnsy, palangga,’ makon si Sue, ‘magasompa kaw ba nga 

ipipireng mo imong mata ig magapireng kaw lamang? 

Magasompa kaw ba nga indi kaw magaseleng sa loa asta 

matapos ako i akeng obra? Ministir nga matapos ko ron ang 

ladawan nga dia para aroman. Ministir ko i sanag; indi ko isisirai 

ang bintana.’ 

 ‘Indi kaw ba poidi agobra sa loyong koarto?’ maroyang 

pakiman i Johnsy. 

 ‘Digi ako lamang,’makon si Sue. ‘Indi ako maliag nga 

selengen mo ang manga daon nga dan.’ 

 ‘Kona ako ren lamang kong tapos kaw ren,’ makon si 

Johnsy. Ingpireng na ang manga mata ig agingga. ‘Tenged sa 

liag ko nga makita nga malagpak ang oring daon. Maboay den 

ang akeng elat. Maboay den ang akeng pag-enaena. Maliag 

ako rong magpalagiaw tolad sa manga daon nga dan.’  



 ‘Pag pisdek den lamang,’ makon si Sue. ‘Tatawagan ko si 

Behrman nga magpakon digi. Laig ko nga pintan i tao ang 

ladawang dia, ig boboaten kong kakonkon ki Behrman. Ara’ 

boay ako lamang madodora. Sari anay i kaliek asta magbalik 

ako.’  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si Nong Behrman ay pintor nga aga-istar sa onang 

panalegan i ang andang balay. Labaw pa i sesenta años tana 

ren. Ara tana pa i success sa pagpipinta. Kwarenta años den ang 

anang pagpinta, apang ara tana pa kapipinta i mayad nga 

ladawan. Pirmi nang ingpapamarita nga magapinta tana i 

matinlo ingang ladawan, isarang obramaestra, apang ara na pa 

ing-ingiimpisan. 

 Agakatinir tana i maiteng koarta ay agamodelo tana para 

sa iba. Parabaleng tana ingan. Pirmi na pa rang ingpapamarita 

ang anang obramestra. Ig tana agaparet nga personal nang 

katengdanan nga boaten ang tanan nga masasarangan na 

agod matabangan sanda Sue ig Johnsy. 



 Akita tana i Sue sa anang madelem nga koarto, ig aelaman 

den nga lagi i Sue nga agenem tana roman. Agapangalamô 

moro. Ingbaeg kanana i Sue ang natetenged ki Johnsy mi sa 

manga daon sa ponô. Nanaadlekan kono si Sue nga 

magpalagiaw den manda si Johnsy tolad i ang manga daon. 

Agaroya nga agaroya ang awid i Johnsy sa kalibotang dia. 

 Akaogyaw sa’nang karasilagen si Nong Behrman. 

 ‘Anono?!’ ogyaw na. ‘Mi tola’dan gali’ klasing kabos? 

Napapatay kabay ang tao tenged lamang sa agaralagpak nga 

daon? Ara ako pa’ kababati i kondan. Indi, indi ako magasaka ig 

magagorang mintras ingpipinta mo ako. Ayamo ingtotogotan 

mo tanang magisip i kondato? Kaylo rang Johnsy!’ 

 ‘Agamasakit tana moro ig maroya ren,’ makon si Sue. ‘Ang 

anang masakit ang agbetang i toladiang pag-irisipen sa anang 

barot. Nong Behrman, kong indi kaw ngani matabid, tay indi. 

Apang midio sa indi kaw mayad dadi.’ 

 ‘Toladia manda ang babaî!’ ogyaw i Behrman. ‘Sinong 

agkon nga indi ako matabid? Amos. Matabid ako kanimo. 

Tengâ sa oras ako rong agakon nga magatabid ako. Ginô ko! 

Indi dia matinlong logar i iristaran para sa manga leban nga 

tolad ki Johnsy. Maabot ang adlaw nga mapipinta ko ra akeng 

obramaestra, ig magalayas kita sa logar nga dia. Ginô ko, 

manda! 

 Agakatorog si Johnsy datong agsaka sanda. Ingtabonan i 

Sue ang bintana ig ingdara na si Behrman sa loyong koarto. 

Doto ingtawtaw nanda ang ponô nga mi kaadlek. Agserelengan 

sanda i araboay nga ara ililimeg. Agaoran den nga mi katabid 

nga maiteng nyebe. 

 Aggorang si Behrman ig agimpisa ren i pinta si Sue. 

 Agobra si Sue sa magdamlag. 

  



 Datong timprano ron, pagkatapos i anang mataged nga 

pisdek, ingpakonan i Sue si Johnsy. Boskad ang mata i Johnsy 

nga agaseleng sa mi bintana. ‘Liag ko nga makita,’ makon na ki 

Sue. 

 Intangtang i Sue ang tabon. 

 Apang pagkatapos i ang magdamlag nga mabaskeg nga 

oran ig deres, Mi dian pa ra nged i saka daon sa tepad i ang 

pader. Dato maman ang kaorian. Maberde pa ra nged ang 

marapit sa sanga. Apang sa kaposan midio mi dolaw-dolaw 

den. Akakabit pa ra nged ang daon sa sanga nga mi raying 

bente pulgadas alin sa logta. 

 ‘Dato maman ang kaorian,’ makon si Johnsy. ‘Akeng 

kalaem maoolog tana ren kagabi. Nabati ko ang angina. 

Maoolog den dan dadi, ig mapapatay ako ra sa parihong oras.’ 

 ‘Palangga, palanggang Johnsy!’ makon si Sue. ‘Isipa ako, 

kong indi mo ngani ingiisip imong sadili. Anono ron lamang 

akeng boboaten?’ 

 Ara i sabata si Johnsy. Ang kapongawang bagay sa 

kalibotang dia ay ang kalag nga agapripara ren i anang 

malabeg nga biahi. Ang kalat nga agabegkes i andang 

pagtarangayen ay nabobogto ron.’ 

 Aglebas ang adlaw. Pasirem den apang akikita pa ra nanda 

ang daon nga akakabit sa sangang katepad i ang pader.  Ig sa 

pag-abot i ang gabi, ageyep reman ang amian. Ang oran i’ na 

ay agatama sa bintana. 

 Sa kasasanagen i ang agdason nga timprano, ingsogo 

oman ni Johnsy nga makita ang ponô. 

 Doto pa ra nged ang daon. 

 Maboay nga ingseleng i Johns yang daon mintras 

againgga. Dayon nang ingtawag si Sue nga agaloto i anang 

kakaenen. 



 ‘Baryada akong babaî, Sue,’ makon si Johnsy. ‘Mi 

agpamantinir sa daon nga dan agod ipakita kanaken ang akeng 

kabaryadan. Talang nga kaliagan ko ang kamatayen. Magakaen 

ako ron. Apang primero, tawi ako anay i salamin agod makita 

ko akeng sadili. Dayon, magorang ako ig mapanod ako mintras 

agaloto kaw. 

 Pagkalebas is aka oras, mako na, ‘Sue, maabot ang adlaw 

nga ipipinta ko ang Bay of Naples.’ 

 Ag-abot ang doktor sa apon. Ig agdason kanana si Sue sa 

loa i ang koarto i Johnsy agod kaampangen tana. 

 ‘Mayad ang anang tsansa,’ makon ang doktor. Ingawidan 

na ang maniwang ig agakelkeg nga alima i Sue. “Epeta tana i 

matinlo, ig magaayad tana. Ta dadi, seselengen ko anay ang 

saka tao nga mi masakit ra digi sa indong balay. Behrman ang 

anang aran. Pintor ra midio tana. Pulmonia ra. Malam den ig 

maroya ren si Mike, agamasakit tana’ mayad. Ara reng pag-

laem para kanana. Apang ingdara amen tana sa ospital dadi. 

Boboaten namen nga madali ang tanan para kanana.’ 

 Ang agdason nga adlaw, makon ang doktor ki Sue: 

‘Maayad tana ren. Ikaw ang agboat i dia. Pagkaen ig epet den 

lamang ang anang kaministiran- dato ron lamang.’ 

 Ang apon dang dato, aggorang si Sue sa kama i Johnsy. 

Ing-akes na tana i saka betken. 

 ‘Mi kokonon ako kanimo,’ makon na. ‘Apatay den si Nong 

Behrman sa ospital kayna. Darwa ka adlaw den ang anang sakit. 

Mi akakita kanana sa anang koarto sa primirong adlaw. 

Agamasakit i mayad.’ 

 ‘Ang anang sapatos ig lambong ay botod ig midio nyebe 

ang ramig. Abebereng ang tanan kong sadin tana agpako. Ang 

ka ramig ingan ig maoran ang gabing dato.  



 ‘Dayon, mi akita sanda. Mi solo tana konong ingdara sa 

loa. Ig doto ra ang anang materyales pangpinta. Midiang 

pintura, berde ig dolaw nga pintura. Ig – 

  

 

 ‘Pagseleng sa loa i ang bintana, palangga, sa kaoriang 

daon sa pader. Arak a kabay abereng kong ayamo ara tana i’ 

kaliek maski maderes? O, palangga ko, dan maman ang 

obramaestra i Nong Behrman – ingpinta na dan dian datong 

maolog don ang kaoriang daon.’ 

 

 


