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Đây là Khalai. Bạn ấy bảy tuổi. Trong tiếng
Lubukusu, tiếng mẹ đẻ của bạn ấy, tên của bạn
có nghĩa là “người tốt”.

• • •

這是卡萊。她今年七歲。在肯尼亞當地⽅⾔裡，這
個名字是“美好事物”的意思。
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Khalai thức dậy và trò chuyện cùng cây cam.
“Cây cam ơi, hãy lớn lên và chúng tôi nhiều quả
cam chín nhé.”

• • •

卡萊早上醒來，跟橙⼦樹說：“橙⼦樹啊橙⼦樹，快
點⻑⼤吧，給我們結好多⼜⼤⼜甜的橙⼦！”
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Khalai đi bộ tới trường. Trên đường đi, bạn ấy
trò chuyện cùng cỏ. “Cỏ ơi, hãy trở nên xanh
hơn và đừng khô đi nhé.”

• • •

在卡萊⾛路去上學的路上，她對草地說：“草地啊草
地，你⼀定要⻑得綠油油的，別乾枯了。”
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Khalai thở dài: “Quả cam vẫn còn xanh.” Khalai
nói: “Cam ơi, ngày mai mình lại ghé thăm bạn
nhé! Có thể là lúc đó, bạn sẽ có một quả chín
cho mình!”

• • •

卡萊歎了⼀⼝氣：“橙⼦還是綠⾊的，我明天再來看
看你吧！或許到了明天你就會給我⼀隻⼜⼤⼜甜的
橙⼦了。”
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Khalai đi ngang qua hoa dại. “Hoa ơi, cứ nở hoa
để mình có thể cài bạn trên tóc nhé.”

• • •

卡萊路過了野花，她對野花說：“野花啊野花，你們
盡情地開放吧，這樣我可以把你們夾在我的頭髮
裡。”

5

Khi Khalai từ trường về nhà, bạn ấy ghé thăm
cây cam. Khalai hỏi: “Quả của bạn đã chín
chưa?”

• • •

當卡萊從學校回到家裡，她⼜去看了看橙⼦樹，問
它：“你結橙⼦了嗎？”
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Ở trường, Khalai trò chuyện cùng cái cây giữa
khuôn viên trường. “Cây ơi, hãy vươn những
nhánh cây to của bạn ra để bọn mình có thể
ngồi đọc dưới bóng mát của bạn nhé.”

• • •

在學校，卡萊對操場中間的樹說：“⼩樹啊⼩樹，快
點⻑出枝葉吧，這樣我們就可以在樹蔭裡讀書了。”
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Khalai trò chuyện cùng hang rào xung quanh
trường. “Xin hãy trở nên chắc hơn và ngăn
người xấu vào nhé.”

• • •

卡萊還對學校附近的灌⽊叢說：“灌⽊啊灌⽊，你們
⼀定要⻑得壯壯的，這樣壞⼈就進不了學校了。”
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