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Isang umaga, tinawag si Vusi ng kanyang Lola, “Visu,
pakihatid ang itlog na ito sa mga magulang mo. Gagawa
sila ng malaking keyk para sa kasal ng ate mo.”

• • •

⼀⽇朝頭早，夫思嘅嫲嫲叫佢過嚟就話：「夫思，你帶住呢隻雞
蛋去你爹哋媽咪嗰便啦！你家姐⾏婚禮，佢哋想幫佢做個⼤蛋
糕。」
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Sa daan, nakasalubong ni Vusi ang dalawang batang
namimitas ng prutas. Inagaw ng isang bata ng itlog at
binato ito sa puno. Basag ang itlog.

• • •

夫思帶住隻雞蛋出發，佢喺路上遇到兩個摘緊⽣果嘅男仔。其中
⼀個男仔搶咗隻雞蛋，掟咗去⼀棵樹度，隻雞蛋就爛咗。
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“Ano ka ba?” sigaw ni Vusi. “Para ‘yun sa cake sa kasal ng
ate ko. Ano na lang sasabihin niya pag nalaman niyang
wala pala siyang cake?”

• • •

夫思叫咗出嚟：「你搞咩嘢呀？隻雞蛋係攞嚟做蛋糕嘅，仲係俾
我家姐嘅結婚蛋糕。結婚冇蛋糕，我家姐將會講咩嘢說話呢？」

4



Nalungkot ang mga bata. “Wala na kaming magagawa,
pero sa iyo na ang patpat na ito. Bigay mo sa ate mo.”
Nagpatuloy si Visu sa kanyang paglakad.

• • •

兩個男仔整蠱完夫思之後覺得好對佢唔住。其中⼀個男仔就話：
「我哋冇辦法幫你做蛋糕，但係我哋呢度有條⽊棍，可以送俾你
姐姐。」噉夫思就帶上咗條⽊棍，繼續上路。
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Sa daan, may nakasalubong siyang dalawang karpintero.
“Pwede ba magamit ang patpat?” tanong ng isa. Pero
manipis ang patpat at nabali ito.

• • •

夫思喺路上⼜碰到兩個起緊屋嘅⼯⼈。其中⼀個⼯⼈就問佢：
「我哋可唔可以借你條⽊棍⽤⼀⽤呀？」但係條⽊棍唔係好實
淨，仲斷埋添。
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“Ano ka ba?” iyak ni Vusi. “Regalo ang patpat na iyan para
sa kasal ng ate ko. Bigay iyan ng mga batang tigapitas ng
prutas dahil nabasag nila ang itlog para sa cake. Ngayon
wala ng itlog, wala ng cake at wala ng regalo. Ano na lang
sasabihin ng ate ko?”

• • •

夫思叫咗出嚟：「你搞咩嘢呀？條⽊棍係摘⽣果嘅⼈送俾我嘅，
因為佢哋打爛咗攞嚟做蛋糕嘅雞蛋。嗰個蛋糕係送俾我家姐⾏婚
禮嘅禮物。⽽家雞蛋⼜冇，蛋糕⼜冇，連禮物都冇埋，噉我家姐
將會講咩嘢說話呢？」
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Nalungkot ang mga karpintero. “Wala na kaming
magagawa, pero eto ang kugon para sa ate mo,” sabi ng
isa. Nagpatuloy si Vusi sa kanyang paglakad.

• • •

起屋⼯⼈覺得好對唔住夫思，因為佢哋整斷咗佢條⽊棍。其中⼀
個⼯⼈就話：「我哋冇辦法幫你做蛋糕，但我呢度有啲茅草，可
以送俾你姐姐。」噉夫思就帶上咗茅草，繼續上路。
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Sa daan, may nakasalubong siyang magsasaka at baka.
“Parang ang sarap ng kugon. Patikim naman,” hiling ng
baka. Pero nasarapan ang baka at inubos lahat ng kugon.

• • •

喺路上，夫思遇到個農夫同佢隻乳⽜。隻乳⽜就話：「幾靚嘅茅
草吖！我可唔可以試吓？」但係茅草太好味啦，乳⽜⼀啖就全部
都⻝晒啦！
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“Ano ka ba?” iyak ni Vusi. “Regalo iyon para sa kasal ng ate
ko. Bigay ng karpintero dahil nabali nila ang patpat na
galing sa mga batang tigapitas ng prutas. Bigay nila ang
patpat dahil nabasag nila ang itlog para sa cake. Tuloy,
wala nang itlong, walang cake at walang regalo. Ano na
lang sasabihin ng ate ko?”

• • •

夫思叫咗出嚟：「你搞咩嘢呀？嗰啲茅草係俾我家姐嘅禮物。起
屋⼯⼈俾咗嗰啲茅草我，係因為佢哋整斷咗摘⽣果嘅⼈俾我嘅⽊
棍。摘⽣果嘅⼈俾咗條⽊棍我，⼜係因為佢哋打爛咗攞嚟做蛋糕
嘅雞蛋。個蛋糕係俾我家姐⾏婚禮嘅禮物。⽽家雞蛋⼜冇，蛋糕
⼜冇，連禮物都冇埋，我家姐將會講咩嘢說話呢？」
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Nagsisi ang baka sa pagiging masiba. Binigay ng
magsasaka ang baka bilang regalo. At nagpatuloy si Vusi sa
paglakad.

• • •

乳⽜好對唔住，因為佢太過⾃私啦。農夫就決定俾乳⽜跟住夫思
⾏，作為送俾佢家姐嘅禮物。噉夫思就帶住隻乳⽜，繼續上路
啦。
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Pero tumakas ang baka at bumalik sa magsasaka. Nawala
si Vusi sa daan kaya huli na ng dumating siya sa kasalan.
Kumakain na ang mga bisita.

• • •

但係，到咗⻝晚飯嘅時候，隻乳⽜⾛返咗農場，夫思亦都係途中
蕩失路。佢好夜先⾄到家姐嘅婚禮度，嗰陣時啲客都已經喺度⻝
緊飯囉。
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“Paano na ako?” iyak ni Vusi. “Regalo sana ang bakang iyon
kapalit ng kugon. Bigay sa akin ng mga karpintero ang
kugon kapalit ng nabaling patpat na galing sa mga batang
tigapitas ng prutas. Bigay sa akin ng mga bata ang patpat
dahil nabasag nila ang itlog na para sa cake sa kasal ng ate
ko. Ngayon wala na akong itlog, walang cake at walang
regalo.”

• • •

夫思叫咗出嚟：「點算好呀？隻乳⽜本來係農夫送俾我嘅禮物，
因為乳⽜⻝咗起屋⼯⼈俾我嘅茅草。起屋⼯⼈俾茅草我，係因為
佢哋整斷咗摘⽣果嘅⼈俾我嘅⽊棍。摘⽣果嘅⼈俾咗條⽊棍我，
係因為佢哋打爛咗攞嚟做蛋糕嘅雞蛋。嗰個蛋糕係俾我家姐⾏婚
禮嘅禮物。⽽家雞蛋⼜冇，蛋糕⼜冇，連禮物都冇埋。」
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Nag-isip ang ate ni Vusi at saka sinabi, “Vusi, kapatid ko,
hindi mahalaga sa akin ang regalo. Hindi rin mahalaga ang
cake! Ang mahalaga andito tayong lahat kaya masaya ako.
Magbihis ka na at ipagdiwang natin ang araw na ito.” Iyon
nga ang ginawa ni Vusi.

• • •

夫思嘅家姐諗咗⼀陣，就話：「夫思，我嘅乖細佬，我唔志在有
冇份禮物。我都唔介意有冇個蛋糕。我哋今⽇聚埋⼀⿑，我就已
經好開⼼啦。你快啲著埋飲衫，同我哋⼀⿑慶祝啦！」於是乎夫
思就照做喇。
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