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Quando a mãe de Simbegwire morreu, ela ficou muito
triste. O pai de Simbegwire fez o melhor que pode para
cuidar de sua filha. Lentamente, eles aprenderam a
sentirem-se felizes de novo, sem a mãe de Simbegwire.
Cada manhã eles sentavam e conversavam sobre o dia
que estava começando. Todas as noites eles faziam a janta
juntos. Depois que eles lavavam a louça, o pai de
Simbegwire a ajudava com a lição de casa.

• • •

星卑桂亞嘅媽咪過⾝嘅時候，佢⾮常之傷⼼。星卑桂亞嘅爹哋
盡咗全⼒照顧佢。過咗⼀排之後，佢哋就慢慢開⼼返，習慣咗
冇星卑桂亞媽咪嘅⽣活。每⽇朝早，佢哋坐埋⼀⿑，傾吓嚟緊
呢⽇做乜。每⽇夜晚⿊，佢哋⼀⿑煮飯，然之後⼀⿑洗碗，星
卑桂亞嘅爹哋仲會教佢做功課添。
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Um dia, o pai de Simbegwire voltou mais tarde do que de
costume. “Onde está você, minha criança?” ele chamou.
Simbegwire correu em direção a seu pai. Quando viu que
ele segurava a mão de uma mulher, ela ficou parada.
“Quero que conheça alguém especial, minha criança. Esta
é Anita,” ele disse sorrindo.

• • •

有⼀⽇，星卑桂亞嘅爹哋晏啲先返到屋企。佢⼀⼊⾨⼝就叫
道：「乖囡，你喺邊度呀？」星卑桂亞⾛出嚟迎接爹哋。但佢
突然間停低咗，因為佢⾒到爹哋拖緊第⼆個⼥⼈隻⼿。爹哋笑
住話：「阿⼥呀，嚟吖，我同你介紹⼀個好特別嘅⼈，佢叫做
阿妮塔。」

3



“Oi, Simbegwire, seu pai me falou muito sobre você,” disse
Anita. Mas ela não sorriu ou segurou a mão da menina. O
pai de Simbegwire estava feliz e empolgado. Ele falou
sobre os três morarem juntos e o quão feliz a vida deles
poderia ser. “Minha criança, espero que você aceite Anita
como sua mãe,” ele disse.

• • •

阿妮塔同星卑桂亞打咗招呼話：「你好，星卑桂亞！你爹哋同
我講咗好多有關你嘅嘢。」佢冇同星卑桂亞微笑，亦都冇拖佢
隻⼿。星卑桂亞嘅爹哋好開⼼，佢⾼⾼興興噉樣同佢講，如果
佢哋三個⼈住埋⼀⿑，⼀定會好幸福嘅。爹哋同星卑桂亞就
話：「囡囡呀，我希望你可以接受阿妮塔成為你嘅媽咪。」
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Na outra semana, Anita convidou Simbegwire, com seus
primos e sua tia para comerem. Que banquete! Anita
preparou todos os pratos favoritos de Simbegwire e todos
comeram até ficarem satisfeitos. Depois as crianças
brincaram enquanto os adultos conversavam. Simbegwire
sentia-se feliz e corajosa. Ela decidiu que breve, muito em
breve ela retornaria para casa para morar com seu pai e
sua madrastra.

• • •

過咗幾⽇，阿妮塔邀請星卑桂亞，姑姑同姑姑嘅細路仔⼀⿑嚟
佢屋企⻝飯。呢餐真係好豐富呀！同埋嗰啲都係星卑桂亞最鍾
意⻝嘅嘢，⼈⼈都⻝到津津有味添。⻝完飯，⼤⼈响屋企⼊⾯
傾偈，班細路仔出到外⾯玩。星卑桂亞覺得好開⼼，⾃⼰變得
更加勇敢嘞。佢決定冇幾耐以後就要返到屋企，同⾃⼰嘅爹
哋、後⺟⼀⿑住。
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A vida de Simbegwire mudou. Ela não tinha mais tempo
de sentar com seu pai pelas manhãs. Anita dava tantas
tarefas para ela fazer que ela ficava muito cansada para
fazer as lições de casa à noite. Ela ia direto para cama
depois da janta. A única coisa que a confortava era o
cobertor colorido que a sua mãe havia lhe dado. O pai de
Simbegwire não parecia notar que sua filha estava infeliz.

• • •

星卑桂亞嘅⽣活變咗。佢每⽇朝早冇時間陪爹哋坐喺⼀⿑傾
偈。阿妮塔叫星卑桂亞做好多家務，星卑桂亞每⽇夜晚⿊都癐
拉拉，根本就冇時間做功課啦。佢⼀⻝完晚飯就瞓咗覺。唯⼀
可以安慰吓佢就係媽咪留俾佢嘅彩⾊⽑氈。星卑桂亞嘅爹哋似
乎冇意識到個⼥⼀啲都唔開⼼。
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O pai dela a visitava todos os dias. Um dia, ele veio com
Anita. Ela estendeu a mão para segurar a de Simbegwire.
“Sinto muito, pequeninha. Estava errada,” confessou.
“Você deixaria eu tentar de novo?” Simbegwire olhou para
seu pai e seu rosto preocupado. Então ela aproximou-se
lentamente e colocou seus braços em volta de Anita.

• • •

星卑桂亞嘅爹哋每⽇都嚟探佢。有⼀⽇，佢同阿妮塔⼀⿑嚟探
佢。阿妮塔同星卑桂亞伸出咗隻⼿，佢喊住話：「我好對唔住
你，⼩囡囡，我錯咗，你可唔可以再俾次機會我呀？」星卑桂
亞望咗吓爹哋，⾒到佢憂愁嘅⾯⾊。佢向前⾏咗⼀步，抱住咗
阿妮塔。
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Depois de alguns meses, o pai de Simbegwire falou para
elas que teria que ficar longe de casa por algum tempo.
“Tenho uma viagem de trabalho,” ele disse. “Mas sei que
cuidarão uma da outra.” O rosto de Simbegwire
entristeceu-se, mas seu pai não reparou. Anita não disse
uma palavra. Ela não estava feliz também.

• • •

過咗幾個⽉，星卑桂亞嘅爹哋同佢講，佢要出埠⼀排。佢就
話：「我要出差，我相信你哋會互相照顧對⽅嘅。」星卑桂亞
耷低頭，但佢嘅爹哋都冇留意到。阿妮塔乜都冇講，佢都唔係
幾開⼼。
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Simbegwire estava brincando com seus primos quando
viu seu pai de longe. Estava com medo que ele estivesse
brabo com ela, então, correu para dentro de casa para
esconder-se. Mas seu pai foi até ela e disse, “Simbegwire,
você encontrou a mãe perfeita para você. Uma que ama e
entende você. Estou orgulhoso e amo você.” Eles
concordaram que Simbegwire ficasse com sua tia o
quanto ela quisesse.

• • •

星卑桂亞正喺度同佢表兄弟姊妹⼀⿑玩，但佢突然間⾒到遠處
嘅爹哋。佢好驚爹哋會嬲，於是乎就⾛到間屋⼊⾯匿埋。但係
爹哋搵到佢，同佢講：「星卑桂亞，你⾃⼰搵到咗⼀個好完美
嘅媽咪，佢⼜錫你⼜理解你。我為你感到驕傲，我好錫你。」
佢哋商量咗之後就決定星卑桂亞可以同姑姑⼀⿑住，想住幾耐
就可以住幾耐。
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As coisas pioraram para Simbegwire. Se ela não
terminasse suas tarefas ou reclamasse, Anita batia nela. E
no jantar, a mulher comeu a maioria da comida, deixando
só restos para Simbegwire. Toda as noites Simbegwire
chorava até dormir, abraçando o cobertor da sua mãe.

• • •

星卑桂亞嘅⽣活變得更加慘嘞。如果星卑桂亞未做完家務，⼜
或者佢講些少抱怨嘅說話，阿妮塔就會打佢。夜晚⿊，阿妮塔
多數都會⻝晒所有嘅餸菜，淨留低少少餸頭餸尾俾星卑桂亞
⻝。每⽇夜晚⿊，星卑桂亞都會喊住瞓著，佢只能緊緊抱住嗰
條媽咪留低俾佢嘅⽑氈。
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Quando o pai de Simbegwire retornou, ele encontrou o
quarto dela vazio. “O que aconteceu, Anita?” ele
perguntou com o coração apertado. A mulher explicou
que Simbegwire havia fugido. “Queria que ela me
respeitasse,” ela disse. “Mas talvez eu tenha sido muito
dura.” O pai de Simbegwire saiu de casa e foi em direção
ao riacho. Ele prosseguiu até a aldeia de sua irmã para
saber se ela tinha visto Simbegwire.

• • •

星卑桂亞嘅爹哋返到屋企，就發現星卑桂亞間房度空寥寥嘅。
佢⼼情好沉重，就問阿妮塔發⽣咗咩事。阿妮塔話星卑桂亞離
家出⾛咗。佢解釋道：「我淨係想佢尊敬吓我，但係我可能嚴
格咗少少。」星卑桂亞嘅爹哋⾛咗出⾨，沿住⼩溪⽔去搵星卑
桂亞。最屘佢去咗妹妹條村，想問吓佢有冇⾒過星卑桂亞。
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Uma manhã, Simbegwire estava demorando para
levantar-se da cama. “Sua menina preguiçosa!” Anita
gritou. Ela puxou Simbegwire para fora da cama. O
precioso cobertor ficou preso a um prego e rasgou ao
meio.

• • •

⼀⽇朝早，星卑桂亞晏咗起⾝。阿妮塔⼤聲鬧佢：「你個死懶
⻤！」佢由床上拉咗星卑桂亞落嚟。條⽑氈唔⼩⼼勾到⼀粒釘
仔上⾯，搣爛咗。
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A tia de Simbegwire levou-a para sua própria casa. Ela deu
a Simbegwire comida quentinha, colocou-a na cama e a
cobriu com o cobertor de sua mãe. Aquela noite,
Simbegwire chorou antes de adormecer. Mas eram
lágrimas de alívio. Ela sabia que sua tia cuidaria dela.

• • •

星卑桂亞嘅姑姑帶住佢返去⾃⼰屋企。佢幫星卑桂亞煮咗好好
味嘅餸菜，⼜幫佢鋪咗張床，等佢 住媽咪條⽑氈瞓覺。嗰
⽇夜晚⿊，星卑桂亞⼜喊住瞓著咗。不過呢次係⼼安嘅眼⽔。
佢知道佢姑姑會照顧佢。
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Simbegwire ficou muito despontada. Ela decidiu fugir de
casa. Pegou os pedaços do cobertor da sua mãe,
embrulhou um pouco de comida e deixou a casa. Ela
seguiu a estrada que seu pai tinha pegado.

• • •

星卑桂亞超唔開⼼，佢決定離家出⾛。佢帶住條⽑氈嘅碎⽚，
包咗少少嘢⻝，沿住爹哋出差嘅路線離開咗屋企。
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Esta mulher olhou para o alto da árvore. Quando ela
avistou a menina e os pedaços do cobertor colorido,
exclamou, “Simbegwire, criança de meu irmão!” As outras
mulheres pararam de lavar e ajudaram Simbegwire a
descer a árvore. Sua tia abraçou a pequena menina e
tentou confortá-la.

• • •

嗰個⼥⼈擔⾼個頭望住棵樹上⾯。當佢⾒到星卑桂亞同佢條彩
⾊⽑氈嘅時候，佢嚇咗⼀跳：「星卑桂亞，我⼤佬個⼥！」其
他⼥⼈⼜放低咗⼿中嘅嘢，幫星卑桂亞由樹上⾯爬返落嚟。佢
姑姑緊緊抱住佢，儘量安慰佢。
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Quando entardeceu, ela subiu numa árvore bem alta
perto de um riacho e fez uma cama para ela nos galhos.
Quando ela foi dormir, cantou: “Maama, maama, você me
deixou. Você foi embora e nunca voltou. Papai não me
ama mais. Mãe, quando você volta? Você me deixou.”

• • •

天⿊咁滯，星卑桂亞搵到棵⽣住喺⼩溪⼀邊嘅樹。佢爬咗上
樹，喺樹枝上⾯瞓低。佢⼀路唱歌，⼀路慢慢瞓著咗：「媽
咪，媽咪，媽咪，你離開咗我，離開咗我再⼜唔返嚟。爹哋再
⼜唔愛我。媽咪，你幾時返嚟，你離開咗我……」
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Na manhã seguinte, Simbegwire cantou a mesma canção
novamente. Quando as mulheres vieram lavar suas
roupas no riacho, escutaram a triste canção, vindo da
árvore alta. Elas pensaram que era só o vento e as folhas
sussurrando, e continuaram seu trabalho. Mas uma
mulher escutou cuidadosamente a canção.

• • •

第⼆⽇朝早，星卑桂亞⼜唱咗呢⾸歌嚟。左近有班⼥⼈嚟到溪
⽔邊洗衫，佢哋聽到樹上⾯傳嚟嘅歌聲，以為係⾵穿過樹葉嘅
聲⾳啫，於是乎就冇擺喺⼼度，繼續洗衫。但係其中有個⼥⼈
留⼼聽住呢⾸歌。
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