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 Noong unang panahon, sa malawak na kagubatan ng 

Santa Maria, Bulacan, nakatira ang isang puno na         

nagngangalang Da-am. Siya ang pinakamataas sa lahat ng 

puno at halaman sa kagubatan. Mahaba ang kaniyang 

mga sanga, malapad at matulis ang kaniyang mga         

  dahon at malaki ang kaniyang katawan. Lubos siyang      

hinahangaan ng mga puno at halaman hindi lamang sa 

angkin niyang tayog ngunit pati na rin sa taglay nitong 

 ganda na nangingibabaw sa iba. 
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 Si Aratilis ay isang punong may maliliit ngunit        

matatamis na bunga. Ang bunga niya ay berde na         

nagiging pula kapag ito ay nahinog. Hindi mabilang       

ang mga buto nito na siyang paboritong pagkain ng     

mga ibon at ibat-ibang hayop sa kagubatan.  Ngunit sa  

kabila nito ay may lubos siyang paghanga kay Da-am. 

   "Sadyang napakataas talaga ng iyong anyo Da-am. Sana 

ay umabot din ako ng ganyang tayog. Ako  ay sadyang  

bumibilib sa likas mong tindig," ani Aratilis. 
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 Si Bayabas naman ay isang punong may matitigas na 

sanga. Bilog at berde na may animo korona ang  bunga 

nito. Kagaya ni Aratilis ay may malaking bilib siya            

sa itinuturing na pinakamataas na puno sa kagubatan. 

     "Napakaganda ng iyong mga dahon , matutulis ito na 

para bang mga espada na  nagbibigay lakas sa isang 

makisig na Ginoo. Ang kulay naman nito'y berdeng  

berde na animo mga masusustansyang luntiang prutas at   

gulay," bulalas naman ni  Bayabas. 
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 Wala man si Da-am na mga bunga, ngunit paborito 

pa rin siyang pahingahan at pugaran ng ibat-ibang mga 

ibon sa kagubatan.  

 "Da-am, mainam na lugar ito upang halimhiman ang 

aming mga inakay," masayang wika ni Lawin. 

 "Gusto ko rin ang ibinibigay mong lilim na               

nakagagaan ng  aking pakiramdam," sambit ni Kalapati. 

 "Masaya ako sa tuwing ako'y dadapo sa iyong mga            

mahahabang sanga Da-am," matinis na wika ni Maya. 

      Isang matamis na ngiti lamang ang isinagot ni Da-am. 
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 Isang araw, habang abala ang lahat sa pagtunghay   

sa napakagandang sikat ng araw, isang ibon ang  dumapo 

sa mahahabang sanga ni Da-am. Malugod naman  siyang 

pinaunlakan nito.  

 Pagkalipas ng ilang sandali ay may ibinulong ito         

kay Da-am na nagdulot na kakaibang kasiyahan sa puno. 

Malalakas na halakhakan mula sa dalawa ang narinig    di-

to. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na muling       

bumalik  si uwak. 
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      Lumipas ang ilang araw at tila may nagbago sa ugali    

ni Da-am. Ang dating tahimik at palangiti ay  naging      

mapamunang puno. 

    “Napansin ko lamang ha, magkakaiba pala ang inyong 

angking taas.” 

   “Ikaw Bayabas ay mababa. Ngunit mas mababa sa iyo           

si Aratilis. At pinakamababa naman sa inyong tatlo                    

si Papaya. Mababa, mas mababa, pinakamababa!” wika ni 

Da-am ng paulit-ulit.  

"Ganyan na lamang ba talaga kayo at wala ng itataas pa?"  
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     Nagpatuloy ang mapamintas na ugali ni Da-am. Hindi   

niya alintana ang maaaring maramdaman ng kaniyang mga 

kasamahan sa mga salitang kaniyang binibitiwan. 

    "Matamis ngang tunay Aratilis ang iyong mga bunga, 

ngunit para sa mga ibon ay higit na matamis daw             

ang kay Mangga." sabay ngising sambit ni Da-am.  

 "Hindi naman sa pagmamayabang, ngunit kung ako ay 

may bunga, tiyak na ako ang may pinakamatamis."        

pagmamalaking wika ni Da-am. 
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 "Nabanggit sa akin ni Maya na mataas daw siyang 

lumipad." 

 "Ngunit, alam mo ba Maya na sinabi minsan  sa  

akin ni Kalapati na mas mataas daw siyang lumipad 

 kaysa sa iyo?" sabay ngisi ni Da-am. 

 "Subalit, sa inyong tatlo, wala kayong binatbat sa  

galing ni Lawin sa paglipad, siya kaya ang pinakamataas 

lumipad sa inyo. Palagi kaya niya itong sinasabi sa akin 

kapag wala kayo!" tusong wika ni Da-am sa  tatlong 

ibon. 
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 Isang gabi, matinding bagyo ang humagupit sa buong 

kagubatan. Nabingi ang lahat sa napakalalakas na  kulog   

na animo kalabog ng isang higanteng nagmumula sa 

kalangitan. 

     At sa hindi inaasahang sandali, habang hinahampas ng 

matinding ulan at hangin ang lahat, isang matalim           

na  kidlat ang tumama sa lugar ng itinuturing na                 

pinakamataas na puno sa  kagubatan. 

 Hindi maipaliwanag ang takot na naidulot nito sa  

lahat  ng nakasaksi rito.  

 

 

22 



23 



    Dumating ang liwanag, nabigla ang lahat sa kanilang  

nasaksihan. 

    Naglaho na ang dating hinangaan nilang puno. Ngunit 

sa kanilang gulat, isang uri ng  halaman ang namataan 

sa mismong lugar ni Da-am. Isa itong mababang          

halaman na may matutulis at may matingkad na        

berdeng dahon. Iisa ang nasa isip ng lahat. 

   "Si Da-am oh! Si Da-am oh!" sabay-sabay na sambit ng 

lahat. Dahil sa paulit-ulit na wika nang mga nakakakita 

sa halaman, simula noon  tinawag  nila  itong  Damo. 
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     Sa kasalukuyan, si Damo ay mamamataan saan mang         

bahagi ng paligid. Ipinipilit ang sariling isingit sa pagitan 

ng mga halaman at mga pananim. Tinatabas at  

binubunot ngunit tumutubo ng paulit-ulit. 

    Kuro-kuro ng ilan, ito ay sumusulpot kahit saan             

sa paghahangad na makausap na muli ang minsang      

naging bisita at kahalakhakang si Uwak. 

  Ang dating nananapak ng damdamin ng kaniyang kapwa 

ay siya na ngayong tinatapakan. 
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      Hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin sa lahat    

ang 'bulong'   na   nagpabago   ng   ugali   ng   dating                 

pinakamataas na puno sa kagubatan. 

 Gayundin, wala pa ring makapagsabi ng tunay na                  

pinagmulan ng kidlat na nagsilbing dagok  sa buhay ni   

Da-am.  

    Matinding panghihinayang ng mga puno at hayop sa 

naging kapalaran ni Da-am. Kung hindi lamang siya     

nagpadala sa udyok  ng   pagkakataon ay baka siya pa 

rin ang pinakamataas na puno sa buong kagubutan. 
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      Sa kasalukuyan, tanging pagsisisi at pag-asa ang mga 

bagay na nananatili sa puso ni Da-am.  Pagsisisi sa lahat 

ng mga maling nagawa niya at pag-asa na muling       

makabalik sa dating anyo niya. Ang pag-asang ito ay     

dulot ng bagong kapalarang naibigay sa kanilang kalahi.  

Ito ang itinuturing ngayon bilang pinakamataas na damo, 

si Kawayan.  

 Senyales ba ito ng muling pagbabalik ni Da-am?    

Tanging tadhana lamang ang nakakaalam. 
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MTB-MLE III 
(MT3LC-Ii-i-3.3) 
Infers character 

feelings and traits 
in a story 

FILIPINO III 
(F3WG-IVcd-4) 

Nakapaglalarawan 
ng mga bagay, 

hayop, tao at lugar 
sa pamayanan 

FILIPINO III 
(F3PB-Id-3.1) 

Nasasagot ang mga 
tanong tungkol sa 
kwentong binasa 

ESP III 
(EsP3P-IIa-b-14) 

Naipamamalas ang 
pag-unawa sa       

kahalagahan ng     
pakikipag-kapwa-

tao 

FILIPINO III 
(F3PN-IIId-14) 
Nasasabi ang       

sariling ideya tungkol 
sa kwentong binasa 



 
 
___ 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kuwento? 
  A. Da-am  B. Bayabas  C. Uwak 
 
___ 2. Saang lugar umikot ang kuwento? 
  A. bayan  B. kagubatan C. siyudad 
 
___ 3. Ano-anong ibon ang madalas dumapo sa  itinuturing noon  
na pinakamataas na puno? 
  A. maya, agila at lawin   
  B. sisiw, kalapati at maya 
  C. maya, kalapati at lawin 
 
___ 4. Ano-anong mga puno ang binanggit sa kwento? 
  A. aratilis, papaya, mangga at bayabas 
  B. mangga, santol, papaya at bayabas 
  C. duhat, aratilis, mangga at santol 
 
___ 5. Ano ang naramdaman ng mga puno at mga ibon noong sila  
ay pagkumparahin ni Da-am? 
 A. Naging mayabang ang mga halaman at puno. 
 B. Nasiyahan sila sapagkat sila ay pinuri ni Da-am. 
 C. Nalungkot sila dahil sa hindi inaasahang puna. 
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A. Isulat sa patlang ang MALAKING LETRA 
 ng tamang sagot. 

GABAY SA PAG-AARAL 
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mababa       mas mababa       pinakamababa 

matamis        mas matamis       pinakamatamis 

B. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. 
 
6. Sa iyong palagay, ano kaya ang ibinulong ni uwak kay Da-am  
      na  nakapagpabago ng ugali nito? 
 

7. Sino kaya ang nagparusa kay Da-am?  
 

8. Ano-ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit naparusahan 
si  Da-am? 

 

9. Importante ba ang pakikisama sa iyong kapwa sa paligid, bakit? 
 

10. Ano ang aral na nais ipahatid sa mga  mambabasa ng kwento? 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
11. Si Aratilis ay ____________ kaysa kay Bayabas. 
12. Sa tatlong puno ____________ si Papaya. 
13. __________ na puno si Bayabas. 
 
   
 

14. Si Aratilis ay may ____________ na bunga. 
15. ___________ daw ang bunga ni Mangga kaysa kay  Aratilis  
         para sa mga ibon. 
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C. Isulat ang tamang salitang naglalarawan  
upang mabuo ang pangungusap.  
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 Si Da-am ang pinakamataas na pu-
no sa kagubatan. Siya ay                     hi-
nahangaan ng lahat dahil sa angkin ni-
tong tayog at ganda. 
 Isang araw, isang bisita ang            
dumating sa mga mahahaba niyang 
sanga.   Ang    pagdalaw  na  ito   ang   
        nagpabago ng ugali ni  Da-am. 
 Tuklasin ang kapalaran ni Da-am  
          at ang  kaugnayan niya kay  
                             Damo. 
 
 


