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Sa mga Magulang at Guro,
  
  Kuwento   ito  ng  isang aso na 
nagngangalang Bella, siya ay alaga ng isang 
guro at ng isang pusang ligaw. Habang ang aso 
ay nakakaramdam nang pagmamahal, ang 
pusa naman ay walang may nais na tumanggap 
sa kaniya. Magkakakilala ang dalawa sa isang 
hindi inaasahang pagkakataon. Magiging 
magkaibigan ang dalawa.

  Dalawang mahahalagang aral ang ating 
matututuhan  sa  kuwentong  ito: Una, ang 
maging mabuti sa mga bagong kaibigan na 
kakilala at pangalawa, ang pagkakaroon ng 
mabuting pagtanggap sa kahit kanino man.
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  Siya ay si Bella, ang 
pinakamamahal na alaga ni Gng. 
Ramos. Mabait na aso si Bella.

  "Bella, Bella... kain na," tawag 
ni Gng. Ramos. Mabilis na tumakbo 
papalapit si Bella. " Heto na po ako," 
masayang tahol ni Bella.
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  Pumapasok sa paaralan ang amo 
ni Bella. Naiiwan si Bella na mag-isa sa 
bahay.  "Paalam, Bella," wika ni Gng. 
Ramos habang papalabas ng pinto.
 
  " Ingat po kayo," sagot ni Bella na 
patahol.
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  Pumunta si Bella sa likod-bahay  para 
diligan ang mga alagang bulaklak at 
halaman ng kaniyang amo.

  "Magandang umaga... magandang 
umaga...  sa inyo... sa inyo...," kanta ni 
Bella sa mga bulaklak.
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  Sa di-kalayuan, si Mingming ay 
tumatakbo palayo sa grupo ng mga pusa.

  "Alis! Alis! Ayaw namin sa iyo! Ang 
pangit mo!" sigaw nila kay Mingming 
habang hinahabol siya.
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  Napunta si Mingming sa isang 
madilim na kalye. 

  "Gusto ko kayo maging kaibigan," 
naluluhang wika ni Mingming. 

  "Ayaw namin sa iyo! Huwag ka 
nang babalik sa lugar namin," banta 
ng mga pusa.
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  Naiwan si Mingming na umiiyak. 
"Bakit ayaw nila akong maging 
kaibigan?" naluluha niyang tanong sa 
sarili.

  Nakita niya ang isang kahon, "dito 
na lamang ako titira," sabi ni Mingming 
sa sarili. 
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  Kinabukasan, nakaramdam ng 
gutom si Mingming. Naglakad-lakad 
siya para humanap ng makakain.

  Napunta siya sa isang karinderya. "Sa 
wakas, makakakain na ako," masayang 
sambit ni Mingming.

 16



 17 17



18 

,

  Hindi pa nakakalapit si Mingming ay 
hinarang na siya ng may-ari ng karinderya. 
May dala itong siyanse na tila hahampasin 
si Mingming.

  "Alis diyan!" pagtataboy ng may-ari.  
"Huwag kang lalapit dito kung hindi tatamaan 
ka sa akin!" galit na sinabi ng lalaki.
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  Nakita ni Bella mula sa likod-bahay 
ang pangyayari. Agad lumabas si Bella 
upang pigilan ang kapit-bahay na 
saktan si Mingming. 

  "Huwag po. Huwag po ninyo siyang  
saktan," patahol na pagtatanggol ni 
Bella.
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  Isinama ni Bella si Mingming sa likod 
-bahay. "Ako si Bella, anong pangalan 
mo? Saan ka nakatira?" tanong ni Bella.

  "Ako si Mingming. Nakatira ako sa 
kabilang kalsada sa may kahon," sagot 
ni Mingming na natatakot pa rin sa 
katatapos na pangyayari.
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  "Gusto mo dito ka na lang tumira sa may 
likod-bahay?" alok ni Bella kay Mingming.

  "Nakakahiya naman sa iyo." sagot ni 
Mingming. "Magkaibigan na tayo. Ang 
magkaibigan ay nagtutulungan," pilit ni 
Bella kay Mingming. 

  "Sige, kung walang magagalit," 
nakangiting pagpayag ni Mingming.
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  Kinagabihan, pagkatapos kumain ni 
Bella, kinuha niya ang natirang isda at 
dinala ito sa likod-bahay.

  "Bella! Saan mo dadalin yan? Bawal 
kang kumain ng isda, matitinik ka!" wika ng 
amo habang hinahabol si Bella.
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  "Sino siya?" nagulat na tanong ng amo 
ni Bella na sumunod sa kaniya. 

  "Siya po si Mingming ang aking bagong 
kaibigan," patahol na sagot ni Bella.
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  "Bago mo pala siyang kaibigan, bakit 
dito mo siya patitirahin?  Dapat sa loob 
ng bahay mo siya patuluyin," nakangiting 
wika ng amo ni Bella.

  "Narinig mo 'yon Mingming? Dito ka 
na titira! Magiging magkapatid na tayo!" 
masayang sabi ni Bella.

  "Oo nga! Sa wakas hindi lang kaibigan 
ang nahanap ko, may pamilya na ako!" 
naluluhang sinabi ni Mingming.
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  Uriin ang sumusunod na mga larawan. 
Isulat ang ngalan kung tao, bagay, hayop o 
lugar sa kahon sa ibaba.
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  Ang mga karakter sa kuwento na ito ay sina 
Bella, ang mapagmahal  na aso na alaga ng isang 
guro, at si Mingming, ang pusang naghahanap 
ng pagmamahal ng mga kaibigan. Magkakakilala 
ang dalawa sa hindi inaasahang pagkakataon.

  Magustuhan kaya nila ang isa't-isa? 
Magkasundo kaya ang dalawa?
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