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Minha aldeia tinha muitos problemas. Nós
fazíamos uma fila bem longa para buscar água
de uma torneira.

• • •

我條村要⾯對好多問題。村中剩係有⼀個⽔喉，我
哋⽇⽇都要排⻑⿓去打⽔。
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Esperávamos comida doada pelos outros.
• • •

我哋要等住第⼆啲⼈捐嘢俾我哋⻝。
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Trancávamos nossas casas cedo por causa dos
ladrões.

• • •

我哋晚晚好早都要鎖住⼤⾨，因為驚賊⼊嚟。
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Nós todos gritamos em uma única voz,
“Precisamos mudar nossas vidas.” Daquele dia
em diante nós trabalhamos juntos para resolver
nossos problemas.

• • •

我哋異⼝同聲噉就話：「我哋⼀定要改變我哋嘅⽣
活。」由嗰⽇開始，⼤家都⿑⼼協⼒，解決問題。
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Muitas crianças abandonaram a escola.
• • •

有唔少細蚊仔未讀完書就停學。
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Um outro homem levantou-se e disse, “Os
homens cavarão um poço.”

• • •

⼜有⼀個男⼈企起⾝話：「班男仔可以幫住打井。
」
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Meninas trabalhavam como empregadas em
outras aldeias.

• • •

後⽣嘅⼥仔被逼去到隔籬村做⼥傭。
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Uma mulher disse, “As mulheres podem se
juntar a mim para plantar.”

• • •

⼀個⼥⼈⼜企咗起⾝話：「我可以搵班⼥仔，⼀⿑
種莊稼。」
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Meninos vagavam pela aldeia, enquanto outros
trabalhavam em fazendas.

• • •

後⽣嘅男仔唔係成⽇喺條村度遊蕩，就係去⼈哋嘅
農場度打⼯。
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Juma, um menino de oito anos, sentado num
galho de uma árvore, gritou, “Posso ajudar com
a limpeza.”

• • •

⼋歲嘅珠瑪坐喺樹幹上⾯，⼤聲噉就話：「我可以
幫⼿清理條村。」
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Quando o vento soprava, resíduos de lixo
ficavam pendurados nas árvores e nas cercas.

• • •

返⾵嘅時候，啲廢紙就周圍亂噉⾶，掛喺樹頂同籬
笆上⾯。
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Meu pai disse, “Nós precisamos trabalhar juntos
para resolver nossos problemas.”

• • •

我⽼竇企咗起⾝，話：「我哋⼀定要團結合作，解
決我哋嘅問題。」
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Pessoas eram cortadas por vidros quebrados
que foram jogados no chão de propósito.

• • •

玻璃碎掟到周圍都係，好多⼈都被玻璃碎劃親。
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As pessoas se juntaram embaixo de uma
grande árvore e ouviram.

• • •

⼤家聚到⼀棵⼤樹底下，準備開會。

12



Então, um dia, a torneira secou e nossos potes
ficaram vazios.

• • •

終於有⼀⽇，⽔⿓頭乾涸咗，⼤家接唔到⽔嘞。
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Meu pai caminhou de casa em casa, pedindo
para que as pessoas comparecessem a uma
reunião na aldeia.

• • •

我⽼竇逐家逐戶噉勸⼈，召集條村嘅居⺠開會。

11


