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Isang batang babae ang unang nakakita ng
kakaibang hugis mula sa malayo.

• • •

有個⼥仔最先發現遠處有個好奇怪嘅影喺度。
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Habang papalapit nang papalapit ang hugis, nakita
niyang isa itong babaeng nagdadalang-tao.

• • •

嗰個影越嚟越近，佢終於睇清楚咗嘞，係⼀個就快要⽣
仔嘅⼥⼈。
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Mahiyain pero matapang, lumapit ang batang
babae sa babaeng nagdadalang-tao. “Kailangan
natin siyang panatilihin dito,” napagdesisyunan ng
mga kababayan ng batang babae. “Aalagaan natin
ang ina at anak.”

• • •

個⼥仔有啲怕醜，但佢都係好勇敢噉樣⾛上前。同⼥仔
隨⾏嘅⼈就話：「我哋⼀定要同佢⼀⿑，⼀定要保護佢
同埋佢個仔。」
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Sa madaling panahon ay lumabas din ang bata.
“Tulak pa!” “Kumot!” “Tubig!” “Kaunti na
laaaaannnnnggg!”

• • •

個仔好快就要出世㗎嘞。「⼤⼒啲吖！」「快啲攞條⽑
氈嚟！」「⽔！」「再⼤⼒啲！」
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Ngunit nasindak ang lahat nang lumabas ang
sanggol. “Isang asno?!”

• • •

當佢哋⾒到個仔嘅時候，所有⼈都嚇咗⼀跳，「⼀隻驢
仔？」
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Nagsimulang mag-away ang lahat, “Sinabi nating
aalagaan natin ang ang ina at anak, at iyon ang
gagawin natin,” sabi ng iba. “Pero magdadala ito ng
kamalasan sa atin!” sabi ng iba.

• • •

⼤家七嘴⼋⾆噉嘈起上嚟。佢哋就話：「我哋講過要保
護呢個媽咪同細蚊仔嘅，講得出就要做得到。」但係仲
有啲⼈就話：「但係佢哋會佗衰我哋㗎。」
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At muli ay mag-isa na naman ang babae. Inisip niya
kung ano ang gagawin sa kanyang bardagol na
anak. Inisip niya kung ano ang gagawin sa sarili
niya.

• • •

個⼥⼈發現⾃⼰⼜係孤零零⼀個⼈嘞。佢唔知道點湊個
咁怪嘅仔，亦都唔知道⾃⼰應該點算。
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Pero sa huli ay tinanggap niya na anak niya ang
asno at siya ang ina nito.

• • •

最屘，佢決定接受呢個仔，做佢嘅媽咪。
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Ngayon, kung hindi nagbago ang batang ito at
nanatiling maliit, marahil ay iba ang lahat. Pero
lumaki nang lumaki ang batang asno hanggang sa
hindi na ito makarga sa likod ng kanyang ina. At
kahit anong gawin niya, hindi nito kayang
magpakatao. Madalas ay nararamdaman ng
kanyang ina ang kapaguran at pagkabigo. Minsan
ay pinagagawa niya rito ang mga gawaing pang-
hayop.

• • •

如果個仔⼀直都係咁細，唔會⻑⼤嘅話，所有嘢都會易
話為啲。但係隻驢仔越⻑越⼤，再唔能夠俾媽咪孭住喺
背脊上⾯。無論佢幾努⼒，始終模仿唔到⼈類嘅⾏為。
佢媽咪經常會覺得⼜癐⼜ 。有時，佢仲會叫佢做埋
啲動物先⾄會做嘅粗重嘢。
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Unti-unting umiral ang pagkalito at galit kay Asno.
Hindi siya puwedeng gumawa ng ganito at ganyan.
Hindi siya puwedeng maging ganito at ganyan.
Isang araw, tinadyakan niya ang kanyang ina sa
sobrang galit.

• • •

驢仔覺得好迷茫，⼜好勞氣。成⽇呢樣⼜唔得，嗰樣⼜
唔得。有⼀⽇，佢⼤發雷霆，⼀腳就踢佢媽咪落地下。
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Nakaramdam ng pagkahiya si Asno. Tumakbo siya
ng napakabilis para tumakas.

• • •

驢仔覺得好羞家，唯有離家出⾛，⾛得越遠越好。
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Gabi na nang tumigil siya sa pagktakbo, at nawala
siya. “Hi haw?” bulong niya sa kadiliman. “Hi Haw?”
ulyaw nito. Mag-isa siya. Niyakap niya ang sarili niya
na parang bolang mahigpit, at nakatulog siya ng
mahimbing at maligalig.

• • •

當佢停低落嚟嘅時候呢，天都已經⿊晒，驢仔蕩失路
嘞。佢喺暗⿊中「哼哼」聲叫住，暗⿊中傳返嚟回聲，
「哼哼」。佢孤零零⼀⽀公，卷成咗⼀團，⼼中充滿煩
惱，就淰淰噉瞓著咗。
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Nagising si Asno at nakita ang isang kakaibang
matandang lalake na nakatitig sa kanya. Tumingin
siya sa mga mata nito at nakaramdam ng pag-asa.

• • •

驢仔醒返嚟就發現有個⽼⼈耷低頭望住佢。佢睇住⽼⼈
對眼，感覺到⼀絲希望。
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Nakituloy si Asno sa matandang lalake na siyang
nagturo sa kanya ng iba’t ibang paraan para
mamuhay. Nakinig at natuto si Asno, at gayundin
naman ang matandang lalake. Nagtulungan sila, at
nagtawanan sila.

• • •

驢仔同⽼⼈⼀⿑住，⽼⼈教識咗佢好多⽣存嘅本領。驢
仔認真聽住⽼⼈，學得好快。⽼⼈亦都學到咗好多嘢。
佢哋互相幫助，遇到開⼼嘅事就⼀⿑哈哈⼤笑。
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Isang umaga, nakiusap ang matandang lalake na
dalhin siya ni Asno sa tuktok ng isang bundok.

• • •

⼀⽇朝頭早，⽼⼈叫驢仔帶佢去⼭頂上⾯。
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Nakatulog sila sa itaas ng bundok, kapantay ang
mga ulap. Napanaginipan ni Asno na may sakit ang
kanyang ina at nananawagan ito. At nang magising
siya…

• • •

佢哋登上⼭頂，環繞喺雲霧中，瞓著咗。驢仔發夢⾒到
佢媽咪病咗，正喺度叫佢，然之後佢就醒咗……
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…nawala na ang mga ulap kasama ng kanyang
kaibigan, ang matandang lalake.

• • •

……雲霧消失咗，佢嘅朋友—嗰個⽼⼈—亦都消失咗。
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Alam na ni Asno kung ano ang dapat gawin.
• • •

驢仔終於知道佢要點做嘞。
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Nakita ni Asno ang kanyang ina, nag-iisa at
nagluluksa para kanyang nawawalang anak.
Matagal silang tumitig sa isa’t isa. At pagkatapos ay
nagyakapan sila nang nakapahigpit.

• • •

驢仔搵到佢嘅媽咪，佢孤零零⼀個⼈，正喺度為佢⾛失
嘅仔仔⽽傷⼼。佢哋凝望住對⽅好耐，然之後緊緊噉擁
抱。
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Ang batang asno at ang kanyang ina ay tumanda
nang magkasama at nakahanap ng maraming
paraan para mamuhay nang magkaagapay. Unti-
unting pumalagay ang mga pamilya sa paligid nila.

• • •

驢仔同媽咪⼀⿑住，慢慢⻑⼤，仲學識咗點樣共同⽣
活。慢慢，其他家庭亦都搬咗嚟佢哋左近，住咗落嚟。
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