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O jardim da vovó era maravilhoso, cheio de sorgo, milho
miúdo e mandioca. Mas o melhor de tudo era as bananas.
Embora minha vovó tivesse muitos netos, eu secretamente
sabia que era sua favorita. Sempre me convidava para ir a
sua casa. Ela também me contava segredinhos. Porém,
havia um único segredo que ela não dividia comigo: onde
ela amadurecia as bananas.

• • •

奶奶有⼀座美麗的⼤花園，裡⾯種滿了⾼粱，雜穀和⽊薯，但裡
⾯最棒的是⾹蕉。奶奶雖然有很多孫⼦孫⼥，但我⼼裡知道她最
喜歡我。她常常邀請我去她家，告訴我⼀些⼩秘密。但是有⼀個
秘密，她從來沒有告訴我，那就是她催熟⾹蕉的辦法。
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Um dia avistei uma grande cesta de palha do lado de fora
da casa da vovó. Quando perguntei para quê servia, a
única resposta foi, “É a minha cesta mágica.” Ao lado da
cesta, havia muitas folhas de bananeira qua a vovó virava
de vez em quando. Estava curiosa. “Para que são essas
folhas, vovó?” A única resposta que obtive foi, “Elas são as
minhas folhas mágicas.”

• • •

有⼀天，我看到奶奶在⾨外放了⼀個巨⼤的⿆稈編成的籃⼦。我
問奶奶這是做什麼的，奶奶卻只說：“這是我的神秘籃⼦。”籃⼦
旁邊放了幾⽚⾹蕉葉⼦，奶奶把葉⼦來回翻動。我很好奇，問奶
奶：“這些葉⼦是做什麼的？”奶奶卻只說：“這是我的神秘葉⼦。
”
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Era tão interessante observar a vovó, as bananas, as folhas
de bananeira e a grande cesta de palha. Mas a vovó me
mandou ir para minha mãe levar um recado. “Vovó, por
favor, deixe-me olhar você preparar…” “Não seja teimosa,
criança, faça o que mandei,” ela insistiu. Saí correndo.

• • •

我好奇地看著奶奶，⾹蕉，⾹蕉葉⼦還有那個巨⼤的⿆稈編成的
籃⼦。但奶奶卻把我打發到媽媽那兒跑腿。我求奶奶：“讓我留
下來看⼀看吧！”奶奶卻堅持說：“別固執了，按我說的去做。”我
只好跑開了。
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Quando retornei, vovó estava sentada do lado de fora sem
a cesta e sem as bananas. “Vovó, onde está a cesta, onde
estão todas as bananas, e onde…” Mas a única resposta
que obtive, “Estão no meu lugar mágico.” Foi tão
decepcionante!

• • •

當我回來的時候，奶奶正坐在外⾯休息，但是籃⼦和⾹蕉都不⾒
了！我問奶奶：“籃⼦去哪兒了？⾹蕉去哪兒了？還有那
些……”奶奶卻說：“它們都在⼀個神秘的地⽅。”我太沮喪了！

5



Dois dias depois, vovó me mandou buscar sua bengala no
seu quarto. Assim que abri a porta, fui recebida com um
forte cheiro de bananas maduras. Dentro do quarto estava
a grande cesta mágica da vovó. Estava bem escondida
embaixo de um cobertor velho. Levantei o cobertor e dei
uma cheirada naquele cheiro maravilhoso.

• • •

過了兩天，奶奶讓我從她的臥室拿柺杖給她。我⼀打開⾨，就聞
到了熟⾹蕉的味道。原來奶奶的神秘籃⼦就放在臥室裡！它上⾯
蓋了⼀條舊毯⼦，我掀起毯⼦，使勁地聞著那⾹味。
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A voz da vovó me assustou quando ela me chamou, “O que
você está fazendo? Vá ligeiro e me traga a bengala.” Corri
com a bengala dela. “Por que você está sorrindo?” vovó
perguntou. Sua pergunta fez eu perceber que ainda estava
sorrindo sobre a descoberta do seu lugar mágico.

• • •

奶奶喊我的時候，我嚇了⼀跳：“你在做什麼？快把我的柺杖拿
來。”我趕緊把柺杖拿出去給奶奶。奶奶看著我，問：“你在笑什
麼？”我這才意識到，我還在因為發現了這個神奇的秘密竊笑
著。
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No dia seguinte, quando a vovó veio visitar minha mãe,
corri para sua casa para verificar as bananas mais uma vez.
Tinha um cacho bem maduro. Peguei uma e escondi no
meu vestido. Depois de cobrir a cesta novamente, fui para
trás da casa e comi rapidamente. Foi a banana mais doce
que já comi.

• • •

第⼆天，奶奶來看我媽媽，我⼜跑到奶奶家去偷看那些熟⾹蕉。
有⼀把⾹蕉已經⾮常熟了。我採了⼀根⾹蕉，把它藏在我的裙⼦
裡。我⼩⼼地蓋好籃⼦，跑到房⼦後⾯，偷偷地把⾹蕉吃了：這
是我吃過的最美味的⾹蕉！
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No outro dia, quando a vovó estava no jardim colhendo
legumes, entrei de fininho e dei uma espiada nas bananas.
Quase todas estavam maduras. Não me segurei e peguei
quatro. Quando eu caminhava na ponta dos pés em
direção a porta, ouvi a vovó tossir lá fora. Consegui
esconder as bananas no meu vestido e passei por ela.

• • •

第⼆天，我趁奶奶在花園裡摘蔬菜的時候，偷偷跑進房間，去看
那些⾹蕉，⾹蕉差不多全都熟了。我禁不住誘惑，拿了四根⾹
蕉。我踮起腳離開房間，聽到奶奶在咳嗽。我把⾹蕉藏在裙⼦下
⾯，若無其事地⾛開了。
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O dia seguinte era de ir ao mercado. Vovó acordou-se
cedinho. Ela sempre levava as bananas maduras e a
mandioca para vender no mercado. Não me apressei em
visitá-la naquele dia. Mas não podia evitá-la por muito
tempo.

• • •

第⼆天是奶奶趕集的⽇⼦。奶奶很早就醒來了，她把成熟的⾹蕉
和⽊薯運到集市上去賣。我那天沒有急著去看她，但我知道，我
不可能永遠躲著奶奶。
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Mais tarde fui chamada pela minha mãe, pelo meu pai e
pela vovó. Sabia o porquê. Aquela noite quando eu deitava
para dormir, sabia que nunca mais poderia roubar de novo;
nem da minha vovó, nem mesmo dos meus pais e
certamente nem de ninguém mais.

• • •

那天傍晚，我被爸爸、媽媽和奶奶叫過去。我知道他們為什麼找
我。那天晚上，當我上床睡覺的時候，我知道我再也不會偷東西
了，不偷奶奶的，不偷爸媽的，不從任何⼈那裡偷東西。
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