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Puno ng batad, dawa, at kamoteng-kahoy ang kahanga-
hangang hardin ni Lola. Pero natatangi ang kanyang mga
saging. Hindi man niya ito sabihin, alam kong ako ang
paboritong apo ni Lola kahit na marami siyang apo.
Madalas niya akong inaanyayahan sa kanyang buhay.
Marami siyang ibinihaging maliliit na sikreto sa akin. Pero
mayroon siyang isang sikretong hindi ibinahagi sa akin:
kung saan siya nagpapahinog ng mga saging.

• • •

婆婆有個好靚嘅花園，種滿晒啲⾼粱，⼩⽶同埋⽊薯，但係咁多
嘢⼊⾯最好嘅就係⾹蕉。婆婆雖然有好多孫仔孫⼥，但係我⼼⼊
⾯知道佢最鍾意我㗎。佢時時都會請我嚟佢屋企玩，講啲⼩秘密
俾我聽。但係有⼀個秘密佢從來都冇試過同我講，就係佢催熟⾹
蕉嘅辦法。
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Isang araw, may nakita akong dayaming basket na
inaarawan sa labas ng bahay ni Lola. Nang tinanong ko siya
kung para saan iyon, ang tanging sagot na nakuha ko ay,
“Iyan ang aking mahiwagang basket.” Sa tabi ng basket ay
mga dahon ng saging na paminsan-minsan ay binabaliktad
ni lola. Nag-usisa ako. “Para saan ang mga dahon, Lola?”
tanong ko. Ang tanging sagot na nakuha ko ay, “Iyan ang
aking mga mahiwagang dahon.”

• • •

有⼀⽇，我⾒到婆婆放咗⼀個巨⼤嘅草籃喺⾨外。我問婆婆呢個
係攞嚟做咩嘢嘅，但係婆婆就單單話：「呢個係我嘅神秘籃仔。
」喺籃仔⼀邊放咗幾塊⾹蕉葉，婆婆間中都會去翻轉啲葉幾下。
我好好奇，就問婆婆：「呢啲葉係攞嚟做咩嘢嘅？」但係婆婆只
係應咗⼀句：「呢啲係我嘅神秘葉仔。」
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Nakakawiling panoorin si Lola, ang mga saging, ang mga
dahon nito, at ang malaking dayaming basket. Pero may
ipinabilin sa akin si Lola para kay Nanay. “Lola, sige na ho,
hayaan ninyo ho akong panoorin kayong maghanda…”
“Huwag matigas ang ulo, apo, gawin mo na lang ang sinabi
ko,” pilit niya. Tumakbo ako paalis.

• • •

我好好奇噉睇住婆婆、⾹蕉、⾹蕉葉仲有嗰個巨⼤嘅草籃。但係
婆婆就打發咗我去媽咪嗰便幫⼿。我噅住婆婆就話：「俾我留响
度睇吓啦！」但係婆婆就堅持話：「唔好咁硬頸啦，⼩朋友，照
我講嘅去做啦。」我唯有⾛開囉。
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Nang bumalik ako, nakaupo si Lola sa labas pero wala ang
basket o ang mga saging. “Lola, nasaan po ang basket, ang
mga saging, at nasaan po ang…” Pero ang tanging sagot
niya ay, “Nandoon sa aking mahiwagang taguan.”
Nalungkot ako!

• • •

到我返嚟嗰陣時，婆婆正坐喺外便唞吓，但係就唔⾒個籃同⾹
蕉！我就問婆婆：「個籃去咗邊度呀？⾹蕉去咗邊度呀？仲有嗰
啲……」但係婆婆只係應咗⼀句：「佢哋都喺⼀個神秘嘅地⽅。
」我好失望！
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Makalipas ang dalawang araw, inutusan ako ni Lola na
kunin ang kanyang tungkod mula sa kanyang silid-tulugan.
Bumungad sa akin ang mabangong amoy ng mga
nahihinog na saging sa oras na buksan ko ang pinto. Sa
looban nito ay ang malaki at mahiwagang dayaming basket
ni Lola. Nakatago ito sa isang lumang kumot. Iniangat ko
ito at sininghot ang mabangong amoy nito.

• • •

過咗兩⽇時間，婆婆就叫我由佢間房度攞佢⽀⼠的嚟俾佢。我⼀
打開道⾨，就聞到朕熟⾹蕉嘅味道。原來婆婆嘅神秘籃仔就擺响
佢間房度！上⾯ 咗條舊⽑氈，我揭開條⽑氈，⼤⼒噉聞嗰朕
⾹噴噴嘅味道。
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Ginulantang ako ng boses ni Lola nang tumawag siya,
“Ano’ng ginagawa mo? Dalian mo na’t kunin ang aking
tungkod.” Dali-dali kong dinala ang kanyang tungkod.
“Ano’ng nginingiti mo diyan?” tanong ni Lola. Napagtanto
ko sa kanyang tanong na nakangiti pa rin ako dahil sa
pagkakatuklas ko sa kanyang mahiwagang taguan.

• • •

婆婆嗌我嘅時候，嚇咗我⼀跳：「你喺度做緊乜嘢？快啲攞我⽀
⼠的嚟。」我趕緊攞咗⽀⼠的出去俾婆婆。婆婆睇住我，就問：
「你喺度笑緊乜嘢呀？」我先⾄意識到，我仲喺度因為發現咗呢
個神奇嘅秘密⽽偷笑緊。
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Sumunod na araw, nang dumalaw si Lola kay Nanay,
nagmadali akong pumunta sa kanyang bahay para tingnan
ulit ang mga saging. Mayroong isang kumpol na
napakahinog. Kumuha ako ng isa at itinago ito sa aking
bestida. Matapos takpan ang basket, nagtungo ako sa likod
ng bahay at kinain ito. Iyon ang pinakamatamis na saging
na aking natikman.

• • •

第⼆⽇呢，婆婆嚟睇我媽咪，我⼜⾛到婆婆屋企去偷睇嗰啲熟⾹
蕉。有⼀梳⾹蕉已經⾮常之熟嘞。我摘咗⼀條⾹蕉，收埋咗佢喺
我條裙仔度。 返好個籃仔之後，我就⾛到間屋後⾯，偷偷噉
⻝咗條⾹蕉：呢個絕對係我⻝過最好味嘅⾹蕉嚟！
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Kinabukasan, nang namimitas ng gulay si Lola sa bakuran,
pumuslit ako sa kuwarto at sinilip ang mga saging. Hindi ko
mapigilan ang sarili ko na kumupit ng isang kumpol ng
apat na saging. Habang lumalakad ako ng patiyad palabas
ng pinto, narinig ko ang ubo ni Lola sa labas. Itinago ko
ang mga saging habang naglalakad, hanggang sa
malampasan ko siya.

• • •

第⼆⽇，我趁婆婆喺花園度摘蔬菜嘅時候，⼜偷偷⾛⼊佢間房去
睇嗰啲⾹蕉。啲⾹蕉差唔多全部都熟晒嘞。我就頂唔順誘惑，攞
咗四條⾹蕉。我趷⾼腳離開佢間房，就聽到婆婆喺度咳緊。我收
埋啲⾹蕉喺條裙仔下底，好似乜都冇發⽣過噉就⾛開咗。
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Maagang gumising si Lola kinabukasan para magtinda sa
palengke. Lagi niyang dala ang mga hinog na saging at
kamoteng-kahoy para itinda doon. Hindi ako nagmadaling
dalawin siya noong araw na iyon. Pero hindi ko na siya
maaaring iwasan pa.

• • •

第⼆⽇係婆婆趁墟打市嘅⽇⼦。婆婆好早就起⾝，佢將成熟咗嘅
⾹蕉同⽊薯運到墟場度去賣。我嗰⽇冇急住去睇佢，但係我知
道，我冇可能永遠避開婆婆。
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Kinagabihan, tinawag ako ni Nanay, Tatay, at ni Lola. Alam
ko kung bakit. Sa pagtulog ko, alam kong hindi na ako
magnanakaw muli, hindi kay Lola, hindi sa aking mga
magulang, at siguradong hindi kaninuman.

• • •

嗰⽇挨晚，我被爹哋媽咪同埋婆婆叫咗過去。我知道佢哋點解搵
我。嗰⽇晚上，當我上床瞓覺嘅時候，我知道我再⼜唔會偷嘢
啦，唔偷婆婆嘅，唔偷爹哋媽咪嘅，邊個啲嘢都唔可以再偷。
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