
Ang Gansang Nangingitlog ng Ginto 

Noong unang panahon sa isang nayon, may nakatirang isang mahirap na magsasaka kasama ang kanyang 
asawa. 

Mahirap sila at may isang maliit na sakahan kung saan sila ay nagtatanim ng mga gulay na maaari nilang 
kainin at ibenta sa kanilang mga kapitbahay. 

Kakaunti rin ang kanilang mga hayop sa kanilang sakahan. 

Tuwing umaga, umiikot siya sa bukid. Pumipitas siya ng ilang mga gulay at titingnan ang lahat ng mga hayop, 
bibigyan sila ng pagkain at sisiguraduhin na ang lahat ng kanyang mga hayop ay ligtas at malusog. 

Isang umaga, habang naglilibot siya sa pagkuha ng ilang mga itlog, nakita niya ang isang gintong itlog na 
inilatag ng isa sa mga gansa. 

Dinampot niya ang gintong itlog at tumakbo sa loob ng kanyang bahay para ipakita sa asawa ang itlog. 

Ang nasasabik na magsasaka ay nagsabi, “Tingnan mo! Ang isa sa ating mga gansa ay nagbigay ng isang 
gintong itlog. Ito ay purong ginto. Hindi na tayo muling magtatrabaho.” 

Espesyal na inaalagaan ng asawa ng magsasaka ang gansa. 

Tuwing umaga, pumupunta sila para kunin ang gintong itlog. Dahan-dahan at tuloy-tuloy na yumaman at 
yumaman ang magsasaka at ang kanyang asawa. 

Bumili sila ng mga bagong bagay para sa bahay. Pero habang yumayaman sila, naging sakim din sila. 

Isang gabi, sinabi ng asawa ng magsasaka, “Bakit tayo naghihintay ng itlog tuwing umaga? Patayin natin ang 
gansa at kunin ang lahat ng ginto nang sabay-sabay. Tiyak na marami siyang ginto sa kanyang tiyan.” 

Naisip ng magsasaka ang kanyang sarili na mayroong maraming ginto at nagpasya na patayin nga ang 
gansa. 

Kaya, kinaumagahan ay pinatay ng magsasaka at ng kanyang asawa ang gansa. 

Ang gansa ay walang mga gintong itlog sa loob ng kanyang tiyan. 

Pareho silang nabigo, ngayon ang magsasaka at ang kanyang asawa ay nawalan ng gansa at hindi na sila 
makakakuha ng anumang gintong itlog. 

Nakaramdam sila ng pagkalungkot at pagkadismaya. 
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