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Esta é a história do Ngede, o pássaro-de-mel, e um jovem
ganancioso chamado Gingile. Um dia enquanto Gingile
estava caçando, ouviu o chamado de Ngede. A boca do
Gingile começou a salivar só de pensar no mel. Ele parou e
escutou atentamente, observando até que ele viu o
pássaro nos galhos acima de sua cabeça. “Chitik-chitik-
chitik,” o passarinho sacudiu-se, voando para próxima
árvore e, depois, para outra. “Chitik-chitik-chitik,” ele
chamou, parando de vez em quando para ver se Gingile o
seguia.

• • •

這是⼀個關於指蜜⿃奈吉和貪婪的年輕⼈⻘其兒的故事。有⼀
天，⻘其兒外出打獵，忽然，他聽到了奈吉的叫聲。⻘其兒⼀想
到跟著指蜜⿃就能找到美味的蜂蜜，⼝⽔就忍不住流了出來。他
停下來，仔細地聽著，四處找尋，直到他在頭上的樹枝裡看到了
指蜜⿃。⼩⿃啾啾啾地叫著，從⼀根樹枝⾶到另⼀個樹枝。指蜜
⿃⼀邊⾶⼀邊叫，讓⻘其兒能跟上它。
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Meia hora depois, chegaram até uma enorme figueira
selvagem. Ngede saltou enlouquecido entre os galhos. Ele
sentou num galho e inclinou sua cabeça na direção de
Gingile como se estivesse dizendo, “Aqui está! Venha
agora! Por que está demorando tanto?” Gingile não
conseguia ver nenhuma abelha olhando debaixo da árvore,
mas confiava em Ngede.

• • •

過了⼤概半個⼩時，他們到了⼀棵巨⼤的野無花果樹下。奈吉在
樹枝間跳來跳去，然後在其中⼀根樹枝上停了下來，它朝⻘其兒
伸出腦袋，好像在說：“就是這兒！快來！別磨磨蹭蹭的。”⻘其
兒站在樹下，看不到⼀隻蜜蜂，但是他相信奈吉不會騙他。
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Então Gingile colocou sua lança de caça embaixo da árvore,
recolheu alguns galhos secos e fez uma fogueirinha.
Quando o fogo estava queimando bem, colocou uma vara
seca e comprida no centro da fogueira. Esta madeira era
especialmente conhecida por fazer muita fumaça enquanto
queimava. Ele começou a subir, segurando a ponta fria da
vara com seus dentes.

• • •

⻘其兒把他打獵的⽭擱在樹下，搜集了⼀些乾枯的⼩樹枝，點了
⼀堆⽕。當⽕慢慢旺起來的時候，他拿了⼀根⼜⻑⼜乾的樹枝，
伸向⽕堆中⼼。這種⽊頭燒起來的時候，會釋放出很多煙。⻘其
兒⼀⼿拿著樹枝的另⼀頭，另⼀隻⼿抓著樹幹，開始爬樹。
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Logo ele pode ouvir o zumbido das abelhas ocupadas. Elas
estavam entrando e saindo de uma brecha no tronco da
árvore – sua colméia. Quando Gingile alcançou a colméia,
ele empurrou a ponta enfumaçada da vara na brecha do
tronco. As abelhas saíram apressadas, zangadas e
malvadas. Elas voaram para longe porque não gostaram da
fumaça – mas não antes de darem ferroadas dolorosas em
Gingile.

• • •

不久⻘其兒就聽到了蜜蜂⾶來⾶去的嗡嗡聲。它們在樹幹裡築了
⼀個巢，正忙著⾶進去⾶出來。當⻘其兒爬到蜂巢附近的時候，
他把樹枝燃燒的⼀端猛地戳到蜂巢裡。蜜蜂們害怕灰煙，它們都
嚇壞了，趕緊全都⾶出來，但它們沒忘記給⻘其兒臉上、⾝上狠
狠地叮上幾⼝。
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Quando as abelhas estavam fora da colméia, Gingile
empurou suas mãos para dentro do ninho. Pegou
punhados pesados do favo, pingando de rico mel e cheio
de larvas brancas e gordas. Ele colocou o favo de mel
cuidadosamente na bolsa que levava no seu ombro e
começou a descer da árvore.

• • •

蜜蜂全都⾶出來了，⻘其兒把⼿伸進蜂巢裡，他挖到了好多蜜
塊，⼜甜⼜⾹的蜂蜜從蜜塊上滴下來，看起來美味極了。他⼩⼼
翼翼地把蜂蜜塊放進肩膀上的袋⼦裡，慢慢地從樹上爬下來。
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Ngede observou tudo o que Gingile estava fazendo. Estava
esperando que ele deixasse um pedaço grande de favo de
mel como uma oferta de agradecimento para o pássaro-
de-mel. Ngede esvoaçou de galho em galho, cada vez mais
perto do chão. Finalmente Gingile chegou no pé da árvore.
Ngede pousou em uma rocha perto do menino e esperou
por sua recompensa.

• • •

奈吉迫不及待地看著⻘其兒做這些事情，它等著⻘其兒能送它⼀
⼩塊蜂蜜，作為給他引路的謝禮。⻘其兒在樹枝間輕快地跳來跳
去，離地⾯越來越近。終於⻘其兒穩穩地落地，奈吉落在他附近
的⼀塊⽯頭上，等著⻘其兒給他的禮物。
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Mas, Gingile apagou o fogo, pegou sua lança e começou a
caminhar para casa, ignorando o pássaro. Ngede gritou
enfurecido, “VIC-torr! VIC-torrr!” Gingile parou, olhou
fixamente para o pássaro e riu alto. “Você quer um pouco
de mel, quer, meu amigo? Ah! Mas fiz todo o trabalho e
levei todas as ferroadas. Por que dividiria parte desse
adorável mel com você?” Então foi embora. Ngede estava
furioso! Isso não era maneira de ser tratado. Mas ele se
vingaria.

• • •

但是⻘其兒把⽕滅了，拎起他的⽭，開始向家裡⾛去，裝作看不
⾒奈吉的樣⼦。奈吉⽣氣地叫著：“給我蜂蜜！給我蜂蜜！”⻘其
兒停下來，盯著⼩⿃，⼤笑說：“我的朋友，你也想要蜂蜜，是
嗎？哈哈，我做了這麼多事，被叮了那麼多包！我為什麼要跟你
分享這蜂蜜？”說完，⻘其兒就⾛遠了。奈吉氣極了，他可從來
沒有被這樣對待過！等著吧，它會報仇的。
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Um dia, várias semanas depois, Gingile ouviu o chamado
de mel do Ngede. Lembrou-se do delicioso mel e
ansiosamente seguiu o pássaro mais uma vez. Depois de
guiar Gingile ao longo da borda da floresta, Ngede parou
para descansar em um grande guarda-chuva espinho.
“Ahh,” pensou Gingile. “A colméia deve estar nessa árvore.”
Ele rapidamente fez uma fogueirinha e começou a subir a
árvore com a vara esfumaçada entre seus dentes. Ngede
sentou e observou.

• • •

過了幾個星期，⻘其兒⼜聽到了奈吉的叫聲。他想起來美味的蜂
蜜，迫不及待地跟著指蜜⿃⾛了。奈吉領著⻘其兒⾛到森林邊
上，在⼀棵⼤樹冠上停了下來。⻘其兒⼼想：“哈哈，樹上肯定
有蜂巢。”他迅速地⽣了⼀⼩堆⽕，拿著燃燒的樹枝開始爬樹。
奈吉停在那兒看著這⼀切。

9



Gingile escalou, imaginando por que não tinha ouvido o
habitual zumbido. “Talvez a colméia esteja no fundo da
árvore,” pensou. Ele subiu mais um galho. Mas ao invés de
uma colméia, ele estava olhando para um leopardo! O
leopardo estava muito zangado por ter tido seu sono
indelicadamente interrompido. Ele estreitou os olhos, abriu
a boca e mostrou seus grandes e afiados dentes.

• • •

⻘其兒爬著爬著，⼼裡覺得奇怪，怎麼他沒有聽到嗡嗡聲呢？他
想，蜂巢⼀定在樹冠很深的地⽅。他拉著樹枝，跳上樹：沒有蜂
巢，他看到了⼀隻豹⼦！豹⼦⾮常⽣氣，因為⻘其兒打擾了它的
美夢。豹⼦瞇著眼睛，張開⾎盆⼤⼝，露出了⼜⽩⼜尖的⽛⿒。
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Antes que o leopardo pudesse dar um golpe, Gingile
desceu da árvore correndo. Na pressa ele não viu um galho
e aterrizou com um baque forte e torceu seu tornozelo.
Afastou-se o mais rápido que pôde. Com sorte, o leopardo
estava ainda muito sonolento para perseguí-lo. Ngede, o
pássaro-de-mel, teve a sua vingança e Gingile aprendeu
sua lição.

• • •

⻘其兒沒等到豹⼦撲向它，就⾶快地爬下樹。可他爬得太匆忙
了，⼀腳沒踩穩，重重地摔在地上，扭到了腳踝。他⼀瘸⼀拐地
跑⾛了。幸好豹⼦還沒睡醒，沒有追⻘其兒。指蜜⿃奈吉報了
仇，⻘其兒也學到了教訓。
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Assim, quando as crianças de Gingile ouvem a história de
Ngede, elas têm respeito pelo passarinho. Sempre que
colhem mel, deixam a maior parte do favo para o pássaro-
de-mel.

• • •

從此以後，⻘其兒的孩⼦們都聽說了奈吉的故事，都⾮常尊重這
隻⼩⿃。他們每次收穫蜂蜜的時候，都會把最⼤的⼀塊留給指蜜
⿃。
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