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Khi mẹ Simbegwire qua đời, cô bé đã rất buồn. Bố cô làm
mọi cách để chăm sóc con gái. Dần dần, họ cũng quen với
cuộc sống mới. Mỗi sáng, họ cùng bàn về ngày mới. Mỗi
tối, họ nấu ăn với nhau. Sau khi rửa chén, bố Simbegwire
hướng dẫn cô bé làm bài.

• • •

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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Một ngày nọ, bố Simbegwire về trễ hơn mọi lần. “Con đâu
rồi?”, bố gọi. Simbegwire chạy lại phía bố. Cô bé chững lại
khi thấy bố đang nắm tay một người phụ nữ. “Anh muốn
em gặp một người rất đặc biệt đối với anh, con gái anh.
Con, đây là Anita.” Bố cười bảo.

• • •

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。
」
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“Chào Simbegwire, bố con kể về con rất nhiều.” Anita nói,
nhưng không cười hay nắm tay cô bé. Bố Simbegwire trông
thật hạnh phúc. Ông nghĩ về một tương lai khi cả ba cùng
chung sống hào thuận. “Con à, bố mong con sẽ chấp nhận
Anita làm mẹ của con.”

• • •

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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Cuộc sống Simbegwire thay đổi từ đó. Cô bé không còn
ngồi với bố mỗi sáng. Anita giao cho cô bé rất nhiều việc
nhà, tới mức cô bé không con sức học, và thiếp đi sau mỗi
bữa ăn. Chiếc chăn nhiều màu của mẹ an ủi cô mỗi đêm.
Tuy vậy, bố cô bé không hề hay biết những gì cô trải qua.

• • •

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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Vài tháng sau, bố Simbegwire bảo ông sẽ đi vắng vài ngày.
“Bố đi công tác. Hai người chăm sóc lẫn nhau nhé.”
Simbegwire sững lại, nhưng bố cô không hề để ý. Anita
cũng im lặng và không vui với mọi việc.

• • •

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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Mọi thứ trở nên tệ hơn với Simbegwire. Cô bé bị đánh nếu
không hoàn thành công việc, hay than thở gì. Vào bữa tối,
dì ghẻ ăn hết đồ ăn và cô bé chỉ ăn thừa. Simbegwire ôm
chiếc chăn của mẹ mà khóc thút thít mỗi đêm.

• • •

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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Một sáng, Simbegwire dậy trễ. “Đồ lười nhác!” Anita quát.
Bà ta lôi cô bé ra khỏi giường. Chiếc chăn nhiều màu vướng
vào một cái đinh và rách toạc.

• • •

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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Simbegwire đau khổ vô cùng và bỏ nhà ra đi. Cô mang theo
mảnh chăn của mẹ, gói chút đồ ăn và đi theo hướng bố cô
rời nhà.

• • •

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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Tới tối, cô trèo lên một cái cây cao gần bờ sông và ngủ trên
cành cây. Cô tự ru “Mẹ ơi mẹ ơi, mẹ đã đi rồi. Mẹ đã đi và
không trở lại. Bố không còn yêu con nữa. Mẹ ơi bao giờ mẹ
quay về? Mẹ đã đi rồi.”

• • •

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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Sáng hôm sau, Simbegwire hát bài hát lần nữa. Khi những
phụ nữ trong làng ra suối giặt đồ, họ nghe được bài hát da
diết ấy. Họ nghĩ đó chỉ là tiếng gió qua khẽ cây và tiếp tục
công việc. Nhưng một người phụ nữ lắng nghe kĩ câu hát
ấy.

• • •

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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Bà nhìn lên ngọn cây và thấy một cô bé với chiếc khăn
nhiều màu xinh đẹp. Bà la lên “Simbegwire, con của anh
trai tôi!” Những người khác dừng làm để chạy lại giúp cô bé
leo xuống. Dì cô ôm chặt cô trong lòng.

• • •

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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Dì cô mang cô bé về nhà. Simbegwire được cho ăn và ru
ngủ dưới chiếc chăn của mẹ. Tối đó, cô lại khóc tới khi thiếp
đi. Nhưng đó là nước mắt của sự nhẹ nhõm vì cô biết dì cô
quan tâm tới cô.

• • •

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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Khi bố Simbegwire về nhà, ông thấy phòng cô bé trống
trơn. “Chuyện gì xảy ra vậy Anita?” Người đàn bà bảo cô bé
đã bỏ nhà ra đi. “Em muốn con bé tôn trọng em. Nhưng có
lẽ em đã quá khắt khe.” Bố cô rời nhà và đi theo hướng con
suối. Khi tới ngôi làng của em gái ông, ông nghe được họ
đã tìm thấy 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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Simbegwire đang chơi với anh em họ khi cô thấy bố cô từ
xa. Sợ bị mắng, cô chạy trốn vào nhà. Nhưng bố đã tới và
bảo “Simbegwire, con đã tự tìm được người mẹ hoàn hảo
dành cho con, người yêu con và hiểu được con. Bố rất tự
hào về con và bố yêu con nhiều.” Họ đồng ý Simbegwire sẽ
ở với dì bao lâu cũng được.

• • •

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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Bố cô thăm cô mỗi ngày. Một hôm nọ Anita cũng tới thăm.
Bà ta nắm tay cô bé “Cô xin lỗi, cô đã sai rồi. Hãy cho cô cơ
hội nữa nhé?” Simbegwire nhìn lên khuôn mặt lo lắng của
bố. Rồi cô bé chậm chậm tiến lại Anita và vòng tay qua
người bà.

• • •

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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Tuần sau, Anita mời Simbegwire và dì tới ăn một bữa tối
linh đình. Anita chuẩn bị toàn những món cô bé thích. Họ
ăn no say và cũng vui vẻ trò chuyện. Simbegwire cảm thấy
mạnh mẽ và hạnh phúc vô cùng. Cô quyết định sẽ sớm về ở
với bố và mẹ kế.

• • •

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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