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Một cô bé là người đầu tiên nhìn thấy một hình dạng bí ẩn
từ đằng xa.

• • •

有個⼥孩最先發現了遠處有個奇怪的⾝影。
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Khi hình dạng ấy tiến gần hơn, cô bé nhận ra đó là một
người phụ nữ đang mang thai lớn.

• • •

那個⾝影越靠越近，她看清楚了，那是⼀個快⽣孩⼦的婦⼥。
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Tuy nhút nhát nhưng can đảm, cô bé tiến gần bên người
phụ nữ. Những người đi cùng cô bé nói: “Chúng ta phải
giữ cô ấy ở lại cùng chúng ta. Chúng ta sẽ giữ cho cô này
và con của cô an toàn.”

• • •

⼥孩有點兒害羞，但她還是勇敢地⾛上前去。和⼥孩隨⾏的⼈
們說：“我們必須和她呆在⼀起，我們必須保護她和她的孩⼦。
”

4

Lừa và mẹ sống cùng nhau và tìm ra nhiều cách sống cạnh
bên nhau. Dần dần, những gia đình khác cũng bắt đầu tới
ở xung quanh họ.

• • •

驢孩⼦和媽媽住在⼀起，慢慢⻑⼤，學會了如何共同⽣活。漸
漸的，其他的家庭也搬到他們附近，住了下來。
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Chẳng mấy chốc, em bé sắp chào đời. “Đẩy ra nào! Mang
mền đến đây! Nước! Đẩy ra nào!!!”

• • •

孩⼦很快就要降⽣了。“⽤⼒啊！”“快拿毯⼦來！”“⽔！”“再⽤點
⼒！”

5

Lừa thấy mẹ đang khóc một mình cho đứa con đã mất. Họ
nhìn nhau chầm chầm trong một thời gian dài. Và sau đó,
họ ôm nhau thật chặt.

• • •

驢孩⼦找到了他的媽媽，她孤零零⼀個⼈，正在為⾛失的孩⼦
傷⼼。他們互相打量了很久，然後緊緊地抱在了⼀起。
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Nhưng khi nhìn thấy em bé, mọi người đều nhẩy ra xa vì
quá bất ngờ. “Một con lừa sao?!”

• • •

當他們看到孩⼦時，所有⼈都嚇了⼀跳，“⼀頭驢？”

6

Lừa cuối cùng cũng đã biết phải làm gì.
• • •

驢孩⼦終於知道要做什麼了。
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Mọi người bắt đầu tranh luận. Một vài người nói: “Chúng
ta đã nói là chúng ta sẽ giữ cho người mẹ và đứa trẻ an
toàn, và đó là điều chúng ta sẽ làm.” Những người khác lại
nói: “Nhưng họ sẽ đem lại điều xui xẻo cho chúng ta.”

• • •

⼤家七嘴⼋⾆吵起來。⼀些⼈說：“我們說過要保護⺟親和孩⼦
的，我們必須這樣做。”但是還有⼀些⼈反駁說：“但是他們會
給我們帶來厄運。”

7

Và những đám mây cùng với ông già đã biến mất.
• • •

……雲霧消失了，他的朋友—那個⽼⼈—也消失了。
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Thế là người phụ nữ lại bị bỏ lại một mình. Cô tự hỏi phải
làm gì với em bé kì quặc này. Cô tự hỏi phải làm gì với bản
thân mình.

• • •

婦⼥發現⾃⼰⼜孤零零⼀⼈了。她不知道該拿這個奇怪的孩⼦
怎麼辦，她也不知道⾃⼰該怎麼辦。

8

Khi ở cao giữa những đám mây, họ ngủ thiếp đi. Lừa nằm
mơ thấy mẹ mình bệnh và đang gọi mình. Sau đó, Lừa tỉnh
dậy…

• • •

他們登上⼭頂，環繞在雲霧中，睡著了。驢孩⼦夢到他的媽媽
⽣病了，正在呼喚他，然後他就醒了……

17



Nhưng cuối cùng, cô phải chấp nhận là lừa là con trai cùa
mình và mình là mẹ của lừa.

• • •

最後，她決定接受這個孩⼦，做他的媽媽。

9

Một buổi sáng nọ, ông già bảo Lừa chở ông lên đỉnh núi.
• • •

⼀天早上，⽼⼈讓驢孩⼦帶他到⼭頂。
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Bây giờ, nếu như lừa cứ như vậy, cứ nhỏ như vậy, thì mọi
thứ đã khác đi rồi. Tuy nhiên, bé lừa cứ lớn mãi đến khi nó
không còn vừa trên lưng mẹ nữa. Và dù cố gắng thế nào,
lừa cũng không thể nào cư xử giống người được. Mẹ nó
cảm thấy mệt mỏi và bực bội. Thỉnh thoảng, cô còn bắt lừa
làm những việc dành cho thú vật.

• • •

如果這個孩⼦⼀直這般⼤⼩，不⻑⼤的話，⼀切都會變得不⼀
樣。但是這個驢孩⼦越⻑越⼤，現在他再也不能趴在媽媽的背
上。無論他多麼努⼒，他始終不能像⼈類⼀樣。他的媽媽累
了，放棄了。有時候，她讓他做⼀些動物會做的⼯作。

10

Lừa đến ở cùng ông già, người đã dạy nó nhiều cách để
sống sót. Lừa nghe và học theo, và ông già cũng vậy. Họ
giúp đỡ lẫn nhau, và họ cười cùng nhau.

• • •

驢孩⼦和⽼⼈住在⼀起，⽼⼈教會他很多⽣存的本領。驢孩⼦
認真地聽著，學得很快。⽼⼈也學了很多。他們互相幫助，遇
到開⼼的事情就⼀起哈哈⼤笑。
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Lừa càng ngày càng cảm thấy bối rối và bực tức. Nó không
thể làm cái này, cũng không thể làm cái kia. Nó không thể
là cái này, cũng không thể là cái kia. Nó giận quá đến nổi
một ngày nọ, nó đá mẹ nó xuống đất.

• • •

驢孩⼦感到迷茫，也很⽣氣。他這個也不能做，那個也不能
做。他不能這樣，也不能那樣。有⼀天，他太⽣氣了，⼀腳把
他的媽媽踹到地上。

11

Lừa tỉnh dậy và thấy một ông già lạ đang nhìn nó. Nó nhìn
vào mắt ông già và bắt đầu cảm thấy có một tia hi vọng.

• • •

驢孩⼦醒了，他發現有個⽼⼈低頭盯著他。他看著⽼⼈的眼
睛，感覺到了⼀絲希望。
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Lừa cảm thấy vô cùng tủi hổ. Nó bắt đầu chạy xa và nhanh
trong giới hạn có thể.

• • •

驢孩⼦羞愧極了，他逃跑了，跑得越遠越好。

12

Khi Lừa dừng lại, trời đã tối rồi, và Lừa bị lạc. Nó thì thầm
trong bóng tối: “Hi-hô?” Tiếng thì thầm lại vọng về: “Hi-
hô?” Lừa chỉ có một mình. Nằm cuộn tròn người lại như
một quả bóng, nó chìm vào giất ngủ sâu và đầy mộng mị.

• • •

當他停下來的時候，天已經⿊了，驢孩⼦迷路了。他在⿊暗裡
哼哼，“咴咴”，⿊暗中傳來了回聲，“咴咴”。他孤零零的⼀個
⼈，卷成了⼀團，⼼中充滿煩惱，沉沉地睡去。
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