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Noong unang panahon, may tatlong batang babae na
naghanap ng panggatong.

• • •

好耐好耐之前，有三個⼥仔⼀⿑出⾨搵柴。
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Pinawisan sila dahil sa init ng araw kaya naisipan nilang
maligo sa ilog. Tuwang-tuwa sila sa paglaro, pagtampisaw
at paglangoy.

• • •

天時好熱，佢哋就跳⼊河遊吓⽔。佢哋⼀路游⽔，⼀路玩，瀄
出好多⽔花。
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Saka lang naisip ng aso. Naisahan siya. Tumakbo siya
papunta sa nayon. Pero naghihintay sa kanya ang tatlong
kapatid na lalaki ni Nozibele. May dala silang malalaking
patpat kaya tumakas ang aso at hindi na uli nagpakita
kailanman.

• • •

隻狗明⽩到挪姿卑莉出咗術呃佢。佢⼀味⾛到挪姿卑莉條村嗰
度，但係挪姿卑莉班兄弟正攞晒啲棍仔出嚟等住佢呢！隻狗⾒
形勢不妙，急急腳鬆⼈⾛咗，以後就冇⼈再⾒過佢啦。
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Bigla nilang naalala na malapit na gumabi. Kaya dali-dali
silang bumalik sa nayon.

• • •

突然間，佢哋留意到時間已經好晏嘞，急急腳趕返條村。
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Pagbalik ng aso, hinanap niya si Nozibele. “Asan ka,
Nozibele?” “Andito ako sa ilalim ng kama,” sabi ng unag
hibla. “Andito ako sa likod ng pinto,” sabi ng ikalawa.
“Andito ako sa kural,” sabi ng ikatlo.

• • •

隻狗返到屋企之後，就開始搵挪姿卑莉：「挪姿卑莉，你喺邊
度呀？」第⼀條頭髮就話：「我喺呢度，喺張床下⾯。」第⼆
條頭髮就話：「我喺呢度，喺道⾨後⾯。」第三條頭髮就話：
「我喺呢度，喺個圍欄上⾯。」
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Nung malapit na sila makarating sa bahay, kinapa ni
Nozibele ang leeg niya. Naiwan pala niya sa may ilog ang
kuwintas! “Samahan ninyo ako! Balik tayo dun!”
nagmakaawa siya. Pero hindi pumayag ang mga kaibigan
dahil malapit na gumabi.

• • •

當佢哋就快返到屋企嘅時候，挪姿卑莉摸吓條頸，發現唔⾒咗
條頸鏈嘞。佢噅求兩個好友就話：「同我⼀⿑返去搵吓啦！」
但係佢嘅朋友都話太晏啦。
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Pagkaalis ng aso, bumunot si Nozibele ng tatlong hibla ng
buhok sa kanyang ulo. Nilagay niya ang sa sa ilalim ng
kama, isa sa likod ng pinto at isa sa kural. Saka siya
kumaripas ng takbo pauwi.

• • •

隻狗⼀⾛，挪姿卑莉就喺頭上⾯擝咗三條頭髮落嚟。佢放咗⼀
條頭髮喺張床下⾯，⼀條喺道⾨後⾯，仲有⼀條喺個圍欄上
⾯。然之後挪姿卑莉起勢噉⾛咗返屋企。
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Mag-isang bumalik si Nozibele sa ilog. Nakita niya ang
kuwintas at agad bumalik pauwi. Pero naabutan siya ng
dilim at nawala siya dahil di nya makita ang daan.

• • •

挪姿卑莉⼀個⼈返到河邊，搵到條頸鏈，快快脆脆返屋企，但
係已經⿊孖孖，噉佢就蕩失路啦。
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Araw-araw, nagluluto, naglilinis at naglalaba si Nozibele
para sa aso. “Sasaglit lang ako sa mga kaibigan ko.
Pagbalik ko, dapat tapos ka na maglinis, magluto at
maglaba.”

• • •

挪姿卑莉每⽇都要幫隻狗煮飯，打掃間屋，仲有洗衫。有⼀⽇
呢，隻狗就話：「挪姿卑莉，我今⽇要出⾨⾒朋友。喺我返嚟
之前，你要打掃好間屋，煮好飯，洗好衫。」
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Sa di kalayuan, may nakita siyang ilaw sa isang bahay.
Nilapitan niya ang kubo at kumatok sa pinto.

• • •

佢响遠處⾒到間著咗燈嘅⼩茅屋。佢⾛到茅屋⾨⼝，拍拍吓道
⾨。
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“Ayusin mo ang kama ko!” utos ng aso. “Hindi ko alam
kung paano ayusin ang kama para sa isang aso,” sagot ni
Nozibele. “Kung ayaw mong ayusin ang kama ko,
kakagatin kita!” banta ng aso. Kaya inayos ni Nozibele ang
kama nito.

• • •

隻狗就話：「幫我鋪床！」挪姿卑莉答佢就話：「但係我從來
都冇試過幫狗鋪床喎。」隻狗就話：「快啲鋪床啦，唔係我就
咬你！」挪姿卑莉冇辦法，唯有幫隻狗鋪床啦。
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Bumukas ang pinto at nagulat siya sa nakita. Isang asong
nagsasalita! “Anong kailangan mo?” “Nawawala ako at
kailangan ko ng matutuluyan,” sagot ni Nozibele. “Tuloy
ka at baka kita kagatin!” sabi ng aso, kaya pumasok si
Nozibele.

• • •

挪姿卑莉嚇咗⼀跳，因為開⾨嘅竟然係⼀隻識講嘢嘅狗：「你
嚟做咩嘢？」挪姿卑莉就話：「我蕩失咗路，要搵個地⽅瞓
覺。」隻狗答佢就話：「⼊嚟啦，唔係我就咬你！」噉挪姿卑
莉就⼊咗間屋。
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“Ipagluto mo ako!” utos ng aso. “Hindi ako marunong
magluto,” sagot ni Nozibele. “Kung hindi ka magluluto,
kakagatin kita!” Kaya nagluto si Nozibele ng makakain ng
aso.

• • •

隻狗就話：「煮飯俾我⻝！」挪姿卑莉答佢就話：「但係我從
來都冇試過煮飯俾狗⻝喎。」隻狗就話：「快啲煮飯啦，唔係
我就咬你！」挪姿卑莉冇辦法，唯有煮啲嘢俾隻狗⻝啦。
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