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By its very looks, this pedicab hardly appears capable of carrying even two passengers. 
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BOSES PINOY

Bagong Filipino?

Mahigit 8 milyong Pili-
pino na ang nakatira 
o naghahanapbuhay 

sa labas ng Pilipinas. Saan mang 
sulok ng mundo, sa tuktok man 
ng skyscraper sa New York o 
kahit pa sa laot ng dagat Pa-
sipiko, nandiyan si kabayan. 
  Sa ating araw-araw na pakikisa-
lamuha sa bagong lipunan, naisin 
man natin o hindi, tayo ay nag-
babago. Maaaring magbago ang 
ating ugali, ang ating pananaw sa 
buhay, o kahit ang simpleng hilig 
o paraan ng pananamit. Walang 
masama sa pagbabago. Ang ma-
halaga ay ang pagtanggap natin 
sa mga mabubuting kalinangan at 
ang hindi natin paglimot sa mga 
mabubuting kaugaliang Pilipino. 
  Ang pahayagang ito ay sumasa-
bay sa mga pagbabagong ito. Sa-
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sama ito sa pakikipagsapalaran ng 
mga Pilipino. Tatapikin nito si ka-
bayan paminsan-minsan para ma-
gpaalala at tatapikin din sa balikat 
upang sabihing naging mahusay 
siya! Bukod pa rito, naniniwala kasi 
kami na ang pagbabago ay nag-

sisimula at nagmumula sa ating 
mga sarili. At ang pagbabago rin ay 
“nakahahawa”. Darating ang araw 
na maapektuhan nito ang mahigit 
sa 80 milyong Pilipino saanmang 
dako ng mundo sila naroroon. 

Ang taong walang kibo, nasa loob 
ang kulo.

Kaya rito mo na ilabas sa pahinang ito ang mga hinaing.
O kaya naman ay pumuri at magpasalamat.
Magsalita ka naman!
Ipadala ang inyong mga liham kalakip ang inyong pangalan, 
pirma, tirahan at numero ng pasaporte/NIE/DNI sa 

angbagongfilipino@yahoo.com.  

“Ang buhay na hindi ginugugol sa isang
malaki at banal na kadahilanan ay kahoy  na 

walang lilim, kundi
damong makamandag.”

-Mga Aral ng Katipunan ni Emilio Jacinto
Maligayang Araw ng Kalayaan 
mula sa Ang Bagong Filipino!

Si Kay Abaño ay aktibong boluntaryo ng Centro Fi-
lipino at naging bahagi rin siya ng pelikulang  “Mi-
radas al Territorio: Filipinas”. Kasalukuyan siyang 
nagsusulat ng mga script na ang karamihan ay 
tungkol sa migrasyon. Siya ay nagtapos ng Máster 
en Cámara y Fotografía de Cine sa Escuela Supe-
rior de Artes y Espectáculos sa tulong ng AECI at 
ng kursong Fine Arts sa UP Diliman.

PABALAT
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¡MAGANDANG BALITA!

Pacman napasama sa Time’s Most Influential List
Matapos ang sunud-sunod na panalo 
ng Pambansang Kamao, hinirang ng 
Time Magazine si Manny Pacquiao 
bilang isa sa 100 pinakamaimpluwen-
siyang tao sa buong mundo.  Nag-iisa 
lamang siyang Pilipino na napasa-
ma sa listahan ng mga taong maim-
pluwensiya sa mundo ng negosyo, 
palakasan, entertainment, teknolohi-
ya at pulitika. 
Kasama ng pagkilala na ito ang isang 

artikulo na inilaan para sa kaniya ng 
dating World Heavyweight Cham-
pion at HBO commentator Lennox 
Lewis. Ayon kay Lewis, si Manny ang 
pinakamagaling na boksingero nga-
yon sa buong mundo at ang lakas 
ng impluwensiya niya sa mga Pilipi-
no ay maihahalintulad sa lakas ng 
impluwensiya ni Nelson Mandela sa 
South Africa. www.goodnewspilipi-
nas.com

Filipiniana weekend in Madrid and Barcelona
By Neil Dela Cruz Gadiano and Daniel Infante Tuaño

Filipinos in Barcelona and Madrid held 
respective celebrations to showcase 
Filipino culture and to demonstrate 
their way of integrating in the Spanish 
society. Filipino games and folk dan-
ces such as Sinulog and Tinikling are 
presented in both celebrations to the 
delight of Spanish and Latin American 
visitors.  Typical Filipino food was also 
served. 
Santacruzan in Madrid
Last May 17, the Asociación Filipi-
na de Madrid (AFIMA) held a San-
tacruzan with the collaboration of 
the Saranay Group and Federación 
Española de Inmigrantes. The event 

Pilipina tampok sa eksibit
Ni Anne Mae Cortez Tolentino
 “Kayumanggi or Morena”. Ito ang pamagat ng 
eksibit na nagpakita sa iba’t ibang mukha ng Pi-
lipina sa lipunang Pilipino. Ang mga pinturang 
ito na nilikha ni Isabel Echevarría Rocha ay ti-
nanghal mula ika-7  hanggang 31 ng Mayo sa 
Museo Nacional de Antropologia sa Madrid. 
   Si Bb. Echevarría ay isa sa mga ipinagmamala-
king Pilipinang pintor na kinikilala sa buong 
mundo. Matuturing siyang dayuhan sapagkat 
nagmula sa ninunong Espanyol ang kanyang 
angkan ngunit naging malakas ang impluwen 
sya ng nakagisnang kultura at kinalakhang ba-
yan na Pilipinas. Dahil dito sumibol ang inspi-
rasyon at nagbunga sa mga pinturang hinaha 
ngaan sa larangan ng arte. Ang paghahambing 
at pagkakatulad ng Kulturang Asyano at Espan-
yol ay ang madalas na mensaheng nais ipama-
hagi ng kaniyang mga obra. Nakapaglakbay na 
ang mga nilikha niya sa Asya, Espanya at Esta-
dos Unidos.

highlighted the history and the tra-
dition of Santacruzan with its parade 

of men and women elegantly dressed 
in traditional Filipiniana dress and Ba-
rong Tagalog and its presentation of 
Reina Elena. 
Fiesta Filipiniana in Barcelona
In Barcelona, Centro Filipino in colla-
boration with Iskwelang Pinoy, Mi-
grant Filipino Youth Association, and 
Visayas Mindanao group held an in-
tercultural fiesta for the “second ge-
neration” of Filipinos last May 16. The 
event emphasized the importance of 
interculturalism especially among the 
children. Bolivian, Peruvian and Para-
guayan associations graced the event 
with their respective folk dances. 

Survey: Pinoy, 
romantiko pa rin

Ayon sa huling ulat ng Social Weather 
Station, romantiko pa rin ang mga 
Pilipino at Pilipina. Mahigit sa kala-
hati ng kinapanayam ay naniniwala 
sa “first love never dies” habang  7 
sa 10 ang naniniwala sa kasabihang 
“If you love someone then set him/
her free, if he/she comes back again 
it was meant to be.”

Ang survey ay isinagawa mula 28 ng 
Nobyembre hanggang  1 ng Disyem-
bre ng nakaraang taon at ang bilang 
ng kinapanayam ay 1,500. 

www.goodnewspilipinas.com



Ni Kay Abaño

“ROSE”

SA AMSTERDAM

Si Rose ay pauwi sa Pilipi-
nas upang asikasuhin ang 
kanyang work permit sa 
POEA na sa wakas, pagka-
tapos ng dalawang taong 

sin papeles sa Espanya, ay maaari 
na niyang makuha. Pagdating sa im-
migration sa Amsterdam ay agad na 
pinagdudahan at pinaratangan siyang 
naghahawak ng isang pekeng visa. 
Siya’y dinala sa opisina at pinaamin 
kung saan at paano niya ito nakuha. 
   Agad niyang ikinuwento ang kan-
yang ginawa upang makarating sa 
Europa. Hindi niya ninais na magsi-
nungaling. Gayun pa man ay nagawa 
niya ito, dala ng takot na may halong 
determinasyong manatili rito sa Eu-
ropa.  Pagkalipas ng ilang araw na 

pagka-detain sa isang sentro sa labas 
lamang ng Schiphol airport, at pagka-
tapos ng paulit-ulit na pagtatanong 
ukol sa kanyang karanasan, ay napa-
god din si Rose at biglang naiba ang 
kanyang istorya---ang mismong inaa-
sahan ng mga opisyal ng immigration 
sa Netherlands. Matapos ang isang 
hearing, hinatulan siya ng 2 buwan na 
pagkakakulong sa lungsod ng Utrecht. 
   Ayon kay Rose, maayos naman ang 
naging trato sa kanya sa Utrecht. Ga-
yun pa man ay nakaramdam siya ng 
takot at kalungkutan dahil hindi niya 
ito inaasahan. Sa loob ng kulungang 
para lamang sa mga kababaihan ay 
kinuha ng mga opisyal ang lahat ng 
kanyang mga damit at pag-aari, at 
binigyan lamang siya ng isang robe o 
bata  upang isuot sa loob ng sentro. 
Regular silang binibigyan ng pagkain, 

bagama’t kakaunti, at pinag-e-eher-
sisyo, at masasabi namang tahimik 
ang naging buhay niya roon sa loob. 
Siya rin ay pinahintulutang tumawag 
sa ilang kaibigan dito sa Barcelona. 
   May nakilala si Rose na isa pang 
Pilipinang nakakulong doon. Dro-
ga naman ang dahilan ng kanyang 
pagkakulong. Ayon sa Pilipina, ma-
suwerte na raw si Rose dahil maayos 
ang sentro ng Utrecht kung ihaham-
bing sa iba pang sentro sa Europa, 
katulad ng mga sentro sa Germany. 
Kaya’t napanatag naman ang kanyang 
loob, at kinaya niyang tapusin ang 
dalawang buwang pagkakakulong.

ANG PANGARAP
Simple lamang ang pangarap ni Rose 
noon: magtungo sa Italy, mag-ipon, at 
bumili ng bahay at lupa sa Pilipinas. 
Hindi ito naiiiba sa pangarap ng mara-
ming Pilipinong nagtatrabaho rito sa 
Europa. Madami man ang nandito na 
kapiling na ang kanilang mga pamilya, 
karamihan sa ati’y nagnanais pa ring 
umuwi sa Pilipinas at doon manirahan. 

ANG DAAN TUNGO SA 
PANGARAP
Katulad ng maraming Pilipinong nag-
nanais magkaroon ng magandang 
kinabukasan, umalis si Rose ng Pilipi-
nas sa pamamagitan ng pagbabayad 
sa isang ahente. Noong 2006, nakilala 
ni Rose si “Elvie” na siyang nangakong 
magdadala sa kaniya sa Italy kapalit 
ng P500,000. Matapos magbayad ng 
buo, ibinalik sa kanya ang kanyang 
pasaporte na walang laman na visa. 
Ayon kay Elvie, ito raw ay hindi kailan-
gan sa Marruecos kung saan sila da-
daan patungong Italy. Wala nang na-
gawa si Rose dahil bayad na siya nang 
buo. Kaya’t sumunod na lang siya at 
nagpuntang Marruecos kasama ang 
iilan pang Pilipinong nagbayad din kay 
Elvie. Halos mag-iisang buwan silang 
nanatili doon, kung saan sila umu-
pa ng isang bahay gamit ang sariling 
pera na dala nila mula pa sa Pilipinas. 
Pagkalipas ng panahong ito ay saka 
lamang sila sinundan ni Elvie sa Ma-
rruecos at binigyan ng visa dala niya 

Si “Rose” ay isa lamang sa ma-
raming Pilipinong pumarito sa 
Europa upang magtrabaho at 
makaipon. Siya ay isang “In-
terina Fija”-- tagapag-alaga ng 
bata, tagapagluto, tagalinis, ta-
gaplantsa, at minsan, tagapag-
turo ng Ingles; 11 horas bawat 
araw, mula Lunes hanggang 
Biyernes. Maayos ang buhay 
niya rito sa Barcelona, mabait 
ang pamilyang pinagtatrabahu-
han niya. Ngunit noong Pebre-
ro 2008, sa kasamaang palad 
ay nahuli at nakulong si Rose 
sa Amsterdam, Netherlands 
nang siya’y pauwi sa Pilipinas.
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mula sa Maynila, na siya namang iniutos 
kay Rose at sa iba pa niyang kasamahan 
na idikit sa kanilang mga pasaporte. Ipi-
nagdiinan ni Elvie na ang mga visa na ito 
ay hindi peke, at kaya’t dapat nila itong 
alalahanin at ituring na totoo anuman 
ang mangyari. Kaya naman mula noon, 
hanggang sa pag-alis niya sa Espanya no-
ong Pebrero, ito ang nasa isip ni Rose. 
   Pagkatapos ng isang buwan sa Marruecos 
at ng pagkakuha ng visa, sa wakas ay naka-
alis na sila patungong Espanya, kung saan 
sila dadaan papuntang Italy. Sa tulong ng 
nasabing visa, sila ay nakapasok sa Espan-
ya. Ngunit hindi na sila nakarating sa Italy. 
Dalawang taon na ang nakaraan mula no-
ong pagdating ni Rose rito sa Barcelona.

SA BARCELONA
Ngayong maayos na ang papeles ni Rose, 
halu-halo ang nararamdaman niya tuwing 
naaalala niya ang kanyang pinagdaanan. 
Siya’y naiiyak, kinakabahan, at ipinagma-
malaki ang kanyang buhay migrante at sa 
iba pang migranteng Pilipinong tumulong 
sa kanya; ngunit higit sa lahat si Rose ay 
nagpapasalamat at siya’y nakabalik rito sa 
Espanya. Sa ngayon ay patuloy pa rin siyang 
nagtatrabaho at nag-iipon para sa bahay at 
lupang ipinapangarap niya sa ating bansa. 

  Pagkatapos ng lahat, mayroon lang isang 
katanungan si Rose: Ano ngayon ang gi-
nagawa ng ating gobyerno upang matigil 
na ang pambibiktima sa kapwa Pilipino ng 
mga illegal recruiters na katulad ni Elvie? 
   Isang katanungang may kadikit na marami 
pang ibang katanungan ukol sa mga proble-
ma ng mga migrante, na hanggang sa nga-
yon ay naghahanap pa rin ng kasagutan. 

 

Ang Ulysses Syndrome o ang syn-
drome ng migranteng may multi-
ple at chronic stress ay sinasabing 
may sintomas tulad ng kalungku-
tan, pag-iyak, pakiramdam ng 
guilt, pag-iisip sa kamatayan, ten-
siyon, walang tigil na pag-aalala, 
pagiging iritable, insomnia, sakit 
ng ulo, fatigue, pagiging makaka-
limutin, kawalan ng atensyon at  
desorientasyon, ayon sa  website 
na Portal del Fitness.
   Ito ay tinuturing na walang tigil 
na estres na dulot ng mga sulira-
nin na kinakaharap ng isang mi-
grante sa kaniyang pakikibagay 
sa bagong lipunan. Ang imigras-
yon ay walang tigil na estres na 
may apat na salik na kaakibat—
pag-iisa, dahil sa hindi makuha at 
makasama ang pamilya; pakiram-
dam ng pagkabigo, dahil sa hindi 
makakuha ng trabaho sa bagong 
bansa; takot, dahil sa maraming 
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Kung ano ang 
itinanim, siya rin 

ang aanihin.
Kaya mag-advertise na!

Sumikat ka na, nakatulong ka pa!
Para sa karagdagang 

impormasyon, mag-email sa 
angbagongfilipino@yahoo.com

Ulysses Syndrome, sakit ng migrante
beses ay may koneksyon sa mafia; 
at ang pakiramdam ng patuloy na 
pakikipaglaban para magawang 
mabuhay, idiniin pa ni Joseba 
Achotegui, psychiatrist at direktora 
ng Servicio de Atención Psicologica 
y Psicosocial a Inmigrantes y Refu-
giados (Sappir).
   Ito ay nadiskubre ni Achotegui 
matapos siyang gumawa ng isang 
pag-aaral (dissertation) sa  Acade-
mia de Ciencias Medicas de Bil-
bao tungkol sa mga pagsubok na 
kinakaharap ng mga migrante sa 
siglo XXI sa kaniyang pakikibagay 
sa bagong lipunang kaniyang kina-
papalooban.
   Sinasabing sa Espanya, halos 
800,000 katao ang apektado ng 
syndrome na ito. Ang Ulysses syn-
drome  ay maaaring makaapekto o 
makapagpalala pa sa iba pang ka-
ramdamang mental.Si, Se Puede. El  
Periódico de la Integración.



By Mia Rivera Fresnido

Remembering Las Islas Filipinas
One thing that crosses your mind when you come to Spain is how the Phi-
lippines remembered by the country that ruled us for 333 years. Hardly 
ever, I guess, judging from the fact that there are very few places that call 
to mind the Philippines here.

or not depends on whether you are 
Filipino or Spanish and to what point 
of view you are sympathetic.F

irst off in Madrid, Avenida 
Filipinas, because if its proxi-
mity to Moncloa, is located 
in a bustling area and can 
be reached by taking Metro 

Line 7 and getting off at the Islas Fi-
lipinas stop. There is nothing of inte-
rest or importance along that stretch 
aside from a pick-up-stick look-alike 
artwork in glorieta Guzman El Bueno. 
However if you turn off at Calle San-
tander, you will find the statue of Jose 
Rizal which is a smaller replica of the 
one that we have in Rizal Park. The 
statue in Madrid is flanked by the Spa-
nish and Filipino versions of El Último 
Adios, the poem written by Rizal on 
the eve of his execution. Its inaugura-
tion on December 5, 1996 was graced 
by the presence of former President 
Fidel Ramos. When I saw it for the 
first time in 2004, there was “traidor” 
written in red ink across the plinth. 
Oh, well, whether you agree with that 
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Philippines in Spain (clockwise from top left: Urdaneta’s statue in Guipuzcoa, Palacio de Cristal in Madrid, Tabacos de Filipinas in Barcelona, Rizal’s monument in Madrid and Las 
Islas Filipinas metro station in Madrid)

On the grounds of the Parque 
de Retiro we find the Palacio 
de Cristal, a pretty structure 

which, as the name suggests, is made 
mostly of glass. It was constructed in 
1887 to house the Exposición de las 
Islas Filipinas, wherein floral speci-
mens of the Philippines were put on 
display. The purpose of the exhibit re-
portedly was to present the colony’s 
economic possibilities and its social 
and cultural diversity as well as bring 
about a balance in the trade relations 
between mother country and colony. 
In the end, however, the exhibit, 
which included showcasing and para-
ding around town of 55 natives (three 
of whom inexplicably died), left an 
impression of the Philippines as an 
uncivilized land and served as one of 

the justifications for the continued 
religious and political control of the 
country by foreigners. The exhibit has 
long ended and the natives long dead 
but the Palacio de Cristal still stands, 
a mute witness to the spectacle pro-
vided by our countrymen more than 
a hundred years ago. Nowadays it is 
used to house exhibits of both local 
and foreign artists. The last time I 
went to see it, it was being used as 
the exhibit venue of the interesting 
wood domes of English artist Andy 
Goldsworthy.

Moving away from Madrid, 
we go to the Basque Coun-
try in a nondescript little 

place called Ordizia in Guipuzcoa 
which is the birthplace of the Spanish 
friar-navigator Andrés Urdaneta.  The 
town shows its pride in its famous 
son by erecting a statue in his honor. 
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The statue is located in the middle 
of a four-way downtown rotunda 
and shows Urdaneta in his friar’s 
frock with a far-away look on his 
face while two underfed, under-
nourished and underdressed Fi-
lipino    males fawningly gaze up 
at him. One was even kneeling at 
his feet. They were both clad in 
loincloth which admittedly was en 
vogue with our forefathers when 
Urdaneta and company arrived on 
our islands. On December 5, 2007, 
president Gloria Macapagal-Arroyo 
along with Juan José Ibarretxe in-
augurated the celebration of the 
500th birthday of the friar-cum-
navigator.

Barcelona’s architectural he-
ritage includes the old Com-
pañía General de Tabacos 

de Filipinas building which was 
constructed in 1881 and funded 
by profits coming from the Phili-
ppines. For a hundred years, the 
company, which traded not only 
in tobacco but also in other pro-
ducts like sugar and copra played 
an important role in the country’s 
economy. It had, at one point more 
than a thousand employees on its 
roster. It was part of a business em-
pire that had its nucleus in Barcelo-
na and extended to the Philippines 
and Indonesia in Asia, to Brazil and 
Colombia in Latin America and to 
Cameroon in Africa.  In the Philip-
pines it once dedicated more than 
12,000 hectares to the cultivation 
and processing of tobacco. The 
company started to decline in the 
1970’s due in part to overexpan-
sion. The building, which served 
as the corporate headquarters, un-
derwent a series of renovation and 
has now been transformed into a 
hotel named Hotel 1898.

So there you have it. Some places 
here in Spain to remind us that we 
once played a part in the history 
of an enormous empire where the 
sun never set.

Pinas humataw sa Barcelona filmfest
Ni Daniel Infante Tuaño
Dalawa sa limang parangal ang i-
nani ng pelikulang Pilipino sa katata-
pos na Barcelona Asian Film Festival 

(BAFF). Nakuha ng pelikulang “Ser-
bis” na idinirek ni Brillante Mendoza 
ang Premio Cinematk na nagbibigay 
ng garantiya para maipalabas ito sa 
Espanya. Habang itinuring naman na 
pinakamagandang pelikulang digital 
ang “Jay” na idinirek ni Francis Xa-
vier Pasion. Matatandaang umani na 
rin ng mga parangal ang mga peliku-
lang ito sa iba’t ibang film festival sa 
buong mundo. 
Taun-taon ay ginaganap ang BAFF na 
nagtatampok sa mga pelikulang As-
yano. Ngayong taon, ipinalabas din 
ang ilang pelikulang Pilipino tulad ng 
Dose, Brutus, Now Showing, Adela at 
ang dalawang lumang pelikula na na-
gtampok kay Dina Bonnevie: Tempta-
tion Island at Katorse. 



PANITIKAN / LITERATURA
Ano ba ang alamat? 
Isang uri ng panitikan na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng tao, hayop, hala-
man, anyong lupa at anyong tubig, kalawakan at ng daigdig mismo. Ang mga 
alamat ay karaniwang puno ng hiwaga at salamangka at kapupulutan din ito 
ng mabubuting asal at mga katutubong paniniwala.  

¿Qué es un “alamat”?
Es un género de literatura pre-colonial que explica el origen de seres huma-
nos, animales, plantas, terrestres y las masas de agua, el universo y el mundo 
mismo. Los “alamat” suelen ser fantásticos e imparten una lección moral y 
creencias precoloniales y autóctonas.

El “Alamat” de  la  Piña
La piña es una fruta dulce y sabrosa. Muchos dicen que 
es buena para la digestión. ¿Por qué la piña parece tener 
muchos ojos? ¿Por qué la piña se llama piña? Vamos a 
descubrir las respuestas en la siguiente leyenda.
   En un pueblo lejano, vivía la Sra. Osang y su única hija, 
Pina. Como que era la única hija, la madre no le dejaba  
colaborar en las tareas domésticas. El motivo esgrimía 
era “Pina es aún una niña. Cuando crezca ya ayudará en 
casa “. Por eso, Pina sólo jugaba, se duchaba, se vestía y 
dormía, de modo que se iba convirtiendo en una mal-
criada. 
    Un día, la madre quiso enseñarle ya a Pina cómo ha-
cer las tareas en casa, pero la cría era perezosa. La Sra. 
Osang se había puesto además enferma y se alargaba su 
enfermedad. Pina se quejaba  porque estaba cansada de 
cuidar a su madre. 
   Una mañana, Pina estaba cocinando pero no podía 
encontrar el cucharón. “¿Donde está el cucharón?”, pre-
guntó. 
   “Búscalo, está por ahí,” contestó su madre.
   “¡Hace rato que estoy buscando! ¡Es que no hay!” dijo 
la hija.
  “ ¡Ojalá tuvieses muchos ojos para poder encontrarlo! 
¡Esta hija mía no tiene paciencia ninguna!” 
   “No me eches más broncas,” contestó la hija y bajó de 
la casa.
   Las horas pasaron pero Pina no volvió a subir a su 
casa. Había desaparecido como una burbuja en el aire y 
ninguno de los vecinos la vio. Los días pasaron y la Sra. 
Osang se recuperó de su enfermedad. Buscó a su hija 
desesperadamente, pero todo fue en vano.

   Un día, la Sra. Osang fue a limpiar a su jardín y quedó 
sorprendida al en-
contrar una nueva 
planta. 

Ella la cuidaba y la 
regaba cada día. No 

tardó mucho en tener 
fruta. Ella miraba la 
fruta y parecía te-
ner muchos ojos. ¡Y 
de repente ella re-
cordó lo que le había 
dicho a su hija! 

Alamat ng Pinya
Matamis at masarap ang pinya. Maraming nagsasabi na 
ito raw ay magaling na pantunaw lalo na kapag bagong 
kain tayo. Kung bakit marami itong mga mata at kung 
bakit pinya ang tawag dito ay malalaman natin sa ating 
alamat. 
   Sa isang malayong nayon, nakatira ang mag-inang si 
Aling Osang at si Pina na kaisa-isang anak. Palibhasa’y 
bugtong na anak, hindi siya hinahayaang tumulong sa 
gawaing bahay. Ang katuwiran ng ina ay "maliit pa na-
man si Pina." Marahil ay paglaki niya ay tutulong na rin 
siya. Kung kaya ang gawain ni Pina ay maglaro, maligo, 
magbihis at matulog. Naging laki ito sa layaw. 
   Nais na sana ng ina na turuan ng gawaing bahay si Pina 
ngunit tamad ito. Nagkasakit si Aling Osang at tumagal 
ang kaniyang sakit, nagrereklamo na si Pina na pagod na 
raw siya sa paglilingkod sa kaniyang ina. 
   Isang umaga, si Pina'y nagluluto ngunit hindi niya ma-
kita ang sandok. "Saan kaya naroroon ang sandok?" ang 
sambit nito. 
   "Hanapin mo, naririyan lamang yan," ang sagot ng 
ina. 
   "Kanina pa nga ako hanap ng hanap e! Talagang wala!" 
sabi ng anak. 
   "Bakit ba hindi ka na lang magkaroon ng maraming 
mata nang makita mo ang hinahanap mo! Ito talagang 
anak ko, walang katiyaga-tiyaga." 
   "Marami naman kayong sinisermon pa" ang wika ng 
anak sabay panaog. 
   Lumipas ang mga oras ngunit hindi na nakabalik si Pina 
sa itaas. Nawala siya na parang bula at walang nakakita 
sa kanya kahit ang mga kapitbahay. Ilang araw ay gu-
maling na rin si Aling Osang. Hinanap ng ina ang anak 
ngunit hindi na niya ito nakita. 
   Isang araw, sa may bakuran ay nagwalis si Aling 
Osang. Laking gulat niya nang makita ang tumu-
bong halaman. Inalagaan niya iyon at diniligan 
araw-araw. ‘Di nagtagal at nagkaroon 
ito ng bunga. Napansin niya ito at tila 
maraming mata. Bigla niyang naalala 
ang kaniyang sinabi sa kaniyang anak!
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