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Nakatira si Odongo at Apiyo sa lungsod kasama ang
kanilang tatay. Gustong gusto nila ang bakasyon hindi lang
dahil walang pasok, pero dahil dinadalaw nila ang kanilang
lola na nakatira sa palaisdaan malapit doon sa malaking
lawa.

• • •

奧東哥、阿⽪尤同佢哋嘅爹哋⼀⿑住喺城市度。佢哋⾮常之期待
過暑假，唔單⽌因為唔使返學，仲可以去探嫲嫲添。佢哋嘅嫲嫲
住喺漁村，隔籬有個好⼤嘅湖。
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Masaya sina Odongo at Apiyo na malapit na nila makasama
si lola. Sa gabi pa lang, naka-impake na ang mga damit at
nakahanda na ang lahat para sa biyahe. Hindi sila
makatulog sa tuwa kaya buong gabi silang
nagkuwentuhan.

• • •

奧東哥同阿⽪尤好開⼼就快有得去探嫲嫲。前⼀晚，佢哋執好⾃
⼰嘅⾏李，準備去漁村嘅旅程。佢哋成晚都瞓唔著，討論暑期⼤
計。
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Kinaumagahan, hinatid sila ng kanilang tatay papunta sa
lola. Dumaan sila sa mga taniman ng tsaa at mga bundok
na may ligaw na hayup. Binilang nila ang mga sasakyang
dumaan at nagkantahan din sila.

• • •

第⼆⽇凌晨，佢哋坐住爹哋嘅⾞出發去漁村。⼀路上⾒到⾼⼭、
野⽣動物，仲有幾個茶園添。想消磨時間嘅話，佢哋就唱歌同埋
數吓路上嘅⾞。
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Di nagtagal, napagod ang dalawa at nakatulog ng
mahimbing.

• • •

過咗⼀排，啲細蚊仔都好癐，就喺⾞度瞓著咗。
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Ginising sila ng tatay nung makarating sila sa nayon. Nakita
nila si Lola Nyar-Kanyada na nagpapahinga sa ilalim ng
puno. Sa Luo, ang ibig sabihin ng Nyar-Kanyada ay “anak
ng mga tiga-Kanyada.” Maganda at matatag na babae ang
lola ni Odongo at Apiyo.

• • •

當佢哋到達條漁村嘅時候，爹哋將奧東哥同阿⽪尤叫醒咗。佢哋
發現佢哋嘅嫲嫲——尼亞·琴亞達——喺樹蔭度鋪咗塊蓆嚟休
息。喺當地嘅語⾔⼊⾯，呢個名字嘅意思係「琴亞達⼈⺠個
⼥」。佢係⼀個堅強兼美麗嘅⼥⼈。
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Sumayaw at kumanta sa tuwa si Nyar-Kanyada nang
dumating ang mga apo. Nag-uunahan sa pagbigay ng
pasalubong sina Odongo at Apiyo. “Buksan po ninyo, bilis,”
sabi ni Odongo. “Akin muna unahin ninyo,” sabi ni Apiyo.

• • •

尼亞·琴亞達歡迎佢哋嚟到⾃⼰屋企，⼀⿑好快樂噉唱歌跳舞。
佢兩個孫仔亦都好⾼興噉將由城市買嚟嘅禮物送俾佢。奧東哥同
阿⽪尤爭住要嫲嫲打開⾃⼰嘅禮物先。
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Pagkatapos mabuksan ang mga pasalubong, pinagmano ni
Nyar-Kanyada ang mga apo.

• • •

尼亞·琴亞達打開咗禮物之後，⽤傳統嘅習俗祝福佢兩個孫仔。
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Naglaro agad sa labas sina Odongo at Apiyo.
Nakipaghabulan sila sa mga paru-paru at mga ibon.

• • •

奧東哥同阿⽪尤⾛出去玩吓，喺外便追住蝴蝶同雀仔。
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Inakyat nila ang mga puno at nagtampisaw sa lawa.

• • •

佢哋仲爬樹，跳⼊湖⽔，瀄起咗好多⽔花。
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Bumalik lang sila sa bahay ng lola nung malapit na
maghapunan. Hindi pa man natatapos kumain, nakatulog
na sila!

• • •

天⿊咗之後，佢哋返嫲嫲屋企度⻝晚飯，但佢哋太癐嘞，仲未⻝
完，就瞓著咗。
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Kinaumagahan, bumalik sa lungsod ang tatay at naiwan
sina Odongo at Apiyo kay Nyar-Kanyada.

• • •

第⼆⽇，爹哋開⾞返城市，兩個細蚊仔就留俾嫲嫲照顧。
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Tumulong sila sa mga gawaing-bahay ng lola. Nag-igib sila
ng tubig at nag-hanap ng panggatong. Inipon nila ang mga
itlog sa manukan at nanguha ng gulay sa gulayan.

• • •

奧東哥同阿⽪尤幫嫲嫲⼿做家頭細務。佢哋幫嫲嫲打⽔，攞柴。
佢哋仲幫嫲嫲由雞竇⼊⾯攞返啲雞蛋，同埋喺花園度摘蔬菜。
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Tinuruan din sila ni Nyar-Kanyada kung paano magluto ng
stew. Pinakita pa ng lola kung paano gumawa ng
ginataang kanin at inihaw na isda.

• • •

尼亞·琴亞達教佢哋煮烏咖喱粟⽶粥，仲教佢哋點做送燒⿂嘅椰
⼦飯。
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Isang araw, dinala ni Odongo ang mga baka sa bukid ng
kapitbahay. Kinain ng mga baka ang damo at nagalit ang
may-ari. Nagbanta siyang kukunin ang mga baka bilang
kabayaran pero nangako si Odongo na hindi na uulit.

• • •

⼀⽇朝頭早，奧東哥幫嫲嫲去到牧場放⽜，但係班⽜就跑到隔籬
農場度，農夫好嬲，就威脅奧東哥話，要沒收呢啲⽜賠返⻝咗嘅
莊稼。由嗰⽇之後，奧東哥好⼩⼼，唔想再俾呢啲⽜搞出事喇。
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Isang beses, sumama ang magkapatid sa palengke. May
tindahan pala ng gulay, asukal at sabon si lola. Si Apiyo ang
tigasabi ng presyo at si Odongo naman ang tigabalot ng
mga binili.

• • •

有⼀⽇，班孫仔同尼亞·琴亞達⼀⿑去市集度。嫲嫲有⼀個賣蔬
菜、砂糖同番梘嘅檔位。阿⽪尤好鍾意向客仔報價，奧東哥就負
責幫客仔打包。
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Nang maubos lahat, uminum silang tatlo ng tsaa at
binilang ang perang kinita.

• • •

⼤家收咗⼯之後，佢哋坐埋⼀⿑飲奶茶，幫嫲嫲計吓今⽇賺到嘅
錢。
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Di nagtagal, natapos ang bakasyon. Nag-impake ng gamit
ang magkapatid. Binigyan ni Nyar-Kanyada si Odongo ng
sombrero at pangginaw naman ang para kay Apiyo.
Naghanda rin siya ng makakain nila sa biyahe.

• • •

但係假期好快就結束啦，班細蚊仔要返城市嘞。尼亞·琴亞達送
咗頂帽仔俾奧東哥，⼜送件冷衫俾阿⽪尤。佢幫班細蚊仔包咗啲
嘢喺路上⻝。
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Dumating ang tatay para sunduin sila pero ayaw sumama
ng magkapatid. Nagmakaawa sila kay Nyar-Kanyada na
tumira na lang sa lungsod. “Matanda na ako. Hindi ko na
kaya ang buhay sa lungsod. Hihintayin ko na lang kayo sa
sunod na bakasyon.”

• • •

當爹哋嚟接佢哋嘅時候，佢哋⼀啲都唔想⾛。班細蚊仔噅住要尼
亞·琴亞達同佢哋⼀⿑返去城市。但係佢笑住話：「我太⽼啦，
唔適合住喺⼤城市度。我就喺呢條村度等你哋，等你哋下次再嚟
啦。」
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Mahigpit na niyakap ni Odongo at Apiyo ang lola.

• • •

奧東哥同阿⽪尤就緊緊抱住佢，同佢講拜拜。
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Kinuwento nina Odongo at Apiyo sa kanilang mga kaibigan
ang lahat. Sabi ng iba mas gusto pa rin nila ang buhay sa
lungsod. Sabi naman ng iba, mas maganda talaga sa
nayon. Pero lahat sila sang-ayon na walang hihigit pa kay
Lola Nyar-Kanyada!

• • •

當奧東哥同阿⽪尤返到學校時，佢哋將喺條村度⽣活嘅事講咗俾
班同學聽。有啲⼈覺得城市嘅⽣活好唔錯，另外仲有啲⼈覺得鄉
下嘅⽣活更加好。最緊要嘅係，每個⼈都相信奧東哥同阿⽪尤嘅
嫲嫲真係好到冇得頂呀！
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