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Ito ang kuwento ni Ngede, ang Pastol ng Pulut-Pukyutan,
at ni Gingile, isang binatang sakim. Isang araw, habang
nangangaso si Gingile, narinig niya ang tawag ni Ngede.
Naglaway si Gingile sa posibilidad ng pulut-pukyutan.
Tumigil siya at nakinig nang maigi, naghanap hanggang sa
makita niya ang ibon sa sanga sa itaas. “Twit-twit-twit,”
kalansing ng munting ibon habang nagpalipat-lipat siya ng
puno. “Twit, twit, twit,” tawag niya, paminsan-minsang
tumitigil para siguraduhing nakasusunod si Gingile.

• • •

這是⼀個關於指蜜⿃奈吉和貪婪的年輕⼈⻘其兒的故事。有⼀
天，⻘其兒外出打獵，忽然，他聽到了奈吉的叫聲。⻘其兒⼀想
到跟著指蜜⿃就能找到美味的蜂蜜，⼝⽔就忍不住流了出來。他
停下來，仔細地聽著，四處找尋，直到他在頭上的樹枝裡看到了
指蜜⿃。⼩⿃啾啾啾地叫著，從⼀根樹枝⾶到另⼀個樹枝。指蜜
⿃⼀邊⾶⼀邊叫，讓⻘其兒能跟上它。

2



Makalipas ang kalahating oras, naabot nila ang isang
malaki at masukal na puno ng igos. Masayang lumukso si
Ngede sa mga sanga nito. Sa wakas ay nanatili siya sa
isang sanga at tumingin kay Gingile na para bang gusto
niyang sabihin, “Ito na! Halika! Ano pa’ng hinihintay mo?”
Walang makitang mga bubuyog si Gingile, pero
pinagkatiwalaan niya si Ngede.

• • •

過了⼤概半個⼩時，他們到了⼀棵巨⼤的野無花果樹下。奈吉在
樹枝間跳來跳去，然後在其中⼀根樹枝上停了下來，它朝⻘其兒
伸出腦袋，好像在說：“就是這兒！快來！別磨磨蹭蹭的。”⻘其
兒站在樹下，看不到⼀隻蜜蜂，但是他相信奈吉不會騙他。
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Ibinaba ni Gingile ang kanyang sibat sa ilalim ng puno,
nag-ipon ng mga tuyo at maliliit na sanga, at gumawa ng
maliit na apoy. Nang nagliyab nang mabuti ang apoy,
naglagay siya ng isang mahaba at tuyong patpat sa puso
nito. Kilala ang mga sangang ito sa paggawa ng malaking
usok habang ito’y nasusunog. Nag-umpisa siyang umakyat,
hawak ang malamig-lamig na bahagi ng patpat sa kanyang
mga ngipin.

• • •

⻘其兒把他打獵的⽭擱在樹下，搜集了⼀些乾枯的⼩樹枝，點了
⼀堆⽕。當⽕慢慢旺起來的時候，他拿了⼀根⼜⻑⼜乾的樹枝，
伸向⽕堆中⼼。這種⽊頭燒起來的時候，會釋放出很多煙。⻘其
兒⼀⼿拿著樹枝的另⼀頭，另⼀隻⼿抓著樹幹，開始爬樹。
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Maya-maya ay narinig niya ang malakas na haging ng mga
abalang bubuyog. Labas-pasok sila sa hungkag ng puno –
ang kanilang pugad. Nang maabot ni Gingile ang bahay-
pukyutan, itinulak niya ang patpat na may usok sa
hungkag. Naglabasan ang mga bubuyog, galit at buwisit.
Lumipad sila palabas dahil ayaw nila ng usok – ngunit
lumabas sila habang binibigyan ng massakit na kagat si
Gingile!

• • •

不久⻘其兒就聽到了蜜蜂⾶來⾶去的嗡嗡聲。它們在樹幹裡築了
⼀個巢，正忙著⾶進去⾶出來。當⻘其兒爬到蜂巢附近的時候，
他把樹枝燃燒的⼀端猛地戳到蜂巢裡。蜜蜂們害怕灰煙，它們都
嚇壞了，趕緊全都⾶出來，但它們沒忘記給⻘其兒臉上、⾝上狠
狠地叮上幾⼝。
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Nang lumabas ang mga bubuyog, ipinasok ni Gingile ang
kanyang mga kamay sa loob ng pugad. Nakakuha siya ng
isang dakot ng panilan na punung-puno ng pulut-
pukyutan, at matataba at mapuputing uod. Iningatan
niyang ilagay ang pulut-pukyutan sa supot na dala niya sa
kanyang balikat, at bumaba mula sa puno.

• • •

蜜蜂全都⾶出來了，⻘其兒把⼿伸進蜂巢裡，他挖到了好多蜜
塊，⼜甜⼜⾹的蜂蜜從蜜塊上滴下來，看起來美味極了。他⼩⼼
翼翼地把蜂蜜塊放進肩膀上的袋⼦裡，慢慢地從樹上爬下來。

6



Nasaksihan ni Ngede ang lahat ng ginawa ni Gingile.
Naghintay siyang maiwanan ng isang malaking piraso ng
pulut-pukyutan bilang pasasalamat sa Pastol ng Pulut-
Pukyutan. Humagibis siya sa mga sanga, papalapit nang
papalapit sa lupa. Nang maabot ni Gingile ang ilalim ng
puno, dumapo si Ngede sa isang bato malapit sa batang
lalaki at naghintay sa kanyang gantimpala.

• • •

奈吉迫不及待地看著⻘其兒做這些事情，它等著⻘其兒能送它⼀
⼩塊蜂蜜，作為給他引路的謝禮。⻘其兒在樹枝間輕快地跳來跳
去，離地⾯越來越近。終於⻘其兒穩穩地落地，奈吉落在他附近
的⼀塊⽯頭上，等著⻘其兒給他的禮物。
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Ngunit pinatay ni Gingile ang apoy, pinulot ang kanyang
sibat, at nag-umpisang maglakad pauwi nang hindi
pinapansin ang ibon. Galit na tawag ni Ngede, “BIK-torrr!
BIK-torrr!!” Tumigil si Gingile, tinitigan ang munting ibon, at
tumawa ng malakas. “Gusto mo ng pulut-pukyutan ano,
kaibigan? Ha! Pero ako ang naghirap para dito, at ako ang
nakagat. Bakit ko ibabahagi ang kahit katiting ng masarap
na pulut-pukyutan sa iyo?” At naglakad siya paalis. Galit na
galit si Ngede! Hindi siya maaaring tratuhin ng ganoon!
Pero makakapaghiganti rin siya.

• • •

但是⻘其兒把⽕滅了，拎起他的⽭，開始向家裡⾛去，裝作看不
⾒奈吉的樣⼦。奈吉⽣氣地叫著：“給我蜂蜜！給我蜂蜜！”⻘其
兒停下來，盯著⼩⿃，⼤笑說：“我的朋友，你也想要蜂蜜，是
嗎？哈哈，我做了這麼多事，被叮了那麼多包！我為什麼要跟你
分享這蜂蜜？”說完，⻘其兒就⾛遠了。奈吉氣極了，他可從來
沒有被這樣對待過！等著吧，它會報仇的。

8



Isang araw makalipas ang ilang linggo, muling narinig ni
Gingile ang pantawag sa pulut-pukyutan ni Ngede. Naalala
niya ang masarap na pulut-pukyutan at sabik na sinundang
muli ang ibon. Matapos pangunahan si Gingile sa dulo ng
kagubatan, nagpahinga si Ngede sa isang malaking
payong na tinik. “Ahh,” isip ni Gingile. “Marahil ay nasa
punong ito ang pugad.” Dali-dali siyang gumawa ng maliit
na apoy at nag-umpisang umakyat, at nilagay ang patpat
na pang-usok sa ngipin niya. Naupo at nanood si Ngede.

• • •

過了幾個星期，⻘其兒⼜聽到了奈吉的叫聲。他想起來美味的蜂
蜜，迫不及待地跟著指蜜⿃⾛了。奈吉領著⻘其兒⾛到森林邊
上，在⼀棵⼤樹冠上停了下來。⻘其兒⼼想：“哈哈，樹上肯定
有蜂巢。”他迅速地⽣了⼀⼩堆⽕，拿著燃燒的樹枝開始爬樹。
奈吉停在那兒看著這⼀切。
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Umakyat si Gingile, nagtataka kung bakit hindi niya marinig
ang karaniwang haging. “Baka nasa looban ng puno ang
bahay-pukyutan,” isip niya. Itinulak niya ang sarili niya sa
isang sanga. Pero sa halip na bahay-pukyutan, nakita niya
ang sarili niyang nakatitig sa mukha ng isang leopardo!
Galit na galit si Leopardo dahil naudlot ang tulog niya.
Nagdilim ang kanyang paningin, at binuksan ang kanyang
bibig para ilabas ang kanyang napakalaki at napakatalas na
mga ngipin.

• • •

⻘其兒爬著爬著，⼼裡覺得奇怪，怎麼他沒有聽到嗡嗡聲呢？他
想，蜂巢⼀定在樹冠很深的地⽅。他拉著樹枝，跳上樹：沒有蜂
巢，他看到了⼀隻豹⼦！豹⼦⾮常⽣氣，因為⻘其兒打擾了它的
美夢。豹⼦瞇著眼睛，張開⾎盆⼤⼝，露出了⼜⽩⼜尖的⽛⿒。
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Bago pa man mahagupit ni Leopardo si Gingile, dali-dali
siyang bumaba mula sa puno. Sa kanyang pagmamadali ay
hindi siya nakaapak sa isang sanga, bumagsak siya lupa,
atnapihit ang bukung-bukong. Dali-dali siyang umika. Sa
kabutihang palad, masyadong antok na si Leopardo para
habulin siya. Nakuha ni Ngede, ang Pastol ng Pulut-
Pukyutan, ang kanyang paghihiganti. At may natutunang
aral si Gingile.

• • •

⻘其兒沒等到豹⼦撲向它，就⾶快地爬下樹。可他爬得太匆忙
了，⼀腳沒踩穩，重重地摔在地上，扭到了腳踝。他⼀瘸⼀拐地
跑⾛了。幸好豹⼦還沒睡醒，沒有追⻘其兒。指蜜⿃奈吉報了
仇，⻘其兒也學到了教訓。
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At dahil diyan, iginagalang ng mga anak ni Gingle si Ngede,
ang munting ibon, sa tuwing maririnig nila ang kuwentong
ito. Sa tuwing maga-ani sila ng pulut-pukyutan,
sinisigurado nilang iiwan nila ang pinakamalaking bahagi
nito para sa Pastol ng Pulut-Pukyutan!

• • •

從此以後，⻘其兒的孩⼦們都聽說了奈吉的故事，都⾮常尊重這
隻⼩⿃。他們每次收穫蜂蜜的時候，都會把最⼤的⼀塊留給指蜜
⿃。
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