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Một buổi sáng nọ, bà của Vusi gọi bạn ấy lại và nói: “Vusi,
cháu hãy mang quả trứng này cho bố mẹ cháu nhé. Bố mẹ
cháu muốn làm một cái bánh to cho đám cưới chị cháu
đấy.”

• • •

⼀⽇朝頭早，夫思嘅嫲嫲叫佢過嚟就話：「夫思，你帶住呢隻雞
蛋去你爹哋媽咪嗰便啦！你家姐⾏婚禮，佢哋想幫佢做個⼤蛋
糕。」
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Trên đường đến nhà bố mẹ, Vusi gặp hai đứa con trai đang
hái quả. Một đứa giật quả trứng từ Vusi và ném nó vào một
cái cây. Quả trứng vỡ ngay.

• • •

夫思帶住隻雞蛋出發，佢喺路上遇到兩個摘緊⽣果嘅男仔。其中
⼀個男仔搶咗隻雞蛋，掟咗去⼀棵樹度，隻雞蛋就爛咗。
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Vusi kêu lên: “Bạn đã làm gì vậy? Cái trứng ấy là để làm
bánh. Cái bánh là cho đám cưới chị tôi đấy. Chị tôi sẽ nói gì
nếu không có bánh cưới?”

• • •

夫思叫咗出嚟：「你搞咩嘢呀？隻雞蛋係攞嚟做蛋糕嘅，仲係俾
我家姐嘅結婚蛋糕。結婚冇蛋糕，我家姐將會講咩嘢說話呢？」
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Hai đứa con trai cảm thấy rất có lỗi vì đã trêu Vusi. Một đứa
bảo: “Chúng tôi không thể giúp gì với cái bánh được, nhưng
đây là cây gậy cho chị của bạn.” Vusi tiếp tục cuộc hành
trình của mình.

• • •

兩個男仔整蠱完夫思之後覺得好對佢唔住。其中⼀個男仔就話：
「我哋冇辦法幫你做蛋糕，但係我哋呢度有條⽊棍，可以送俾你
姐姐。」噉夫思就帶上咗條⽊棍，繼續上路。
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Trên đường đi, bạn ấy gặp hai người đàn ông đang xây
nhà. Một người hỏi: “Chúng tôi có thể đúng cây gậy chắc
chắn đó được không?” Nhưng cây gậy không đủ chắc cho
căn nhà, và nó gẫy.

• • •

夫思喺路上⼜碰到兩個起緊屋嘅⼯⼈。其中⼀個⼯⼈就問佢：
「我哋可唔可以借你條⽊棍⽤⼀⽤呀？」但係條⽊棍唔係好實
淨，仲斷埋添。
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Vusi kêu lên: “Bác đã làm gì vậy? Cái gậy là quà cưới của chị
cháu. Những người hái quả đã cho cháu cái gậy này vì họ
đã làm vỡ quả trứng để làm bánh. Cái bánh là cho đám
cưới chị cháu. Bây giờ không có trứng, không có bánh, và
không có quà nữa. Chị cháu sẽ nói gì đây?”

• • •

夫思叫咗出嚟：「你搞咩嘢呀？條⽊棍係摘⽣果嘅⼈送俾我嘅，
因為佢哋打爛咗攞嚟做蛋糕嘅雞蛋。嗰個蛋糕係送俾我家姐⾏婚
禮嘅禮物。⽽家雞蛋⼜冇，蛋糕⼜冇，連禮物都冇埋，噉我家姐
將會講咩嘢說話呢？」
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Những người thợ xây cảm thấy có lỗi vì đã làm gẫy cây gậy.
Một người nói: “Bác không thể giúp gì với cái bánh được,
nhưng đây là một ít cỏ cho chị của cháu.” Và thế là Vusi tiếp
tục cuộc hành trình của mình.

• • •

起屋⼯⼈覺得好對唔住夫思，因為佢哋整斷咗佢條⽊棍。其中⼀
個⼯⼈就話：「我哋冇辦法幫你做蛋糕，但我呢度有啲茅草，可
以送俾你姐姐。」噉夫思就帶上咗茅草，繼續上路。
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Trên đường đi, Vusi gặp một người nông dân và một con
bò. Con bò hỏi: “Cỏ nhìn ngon quá. Tôi có thể ngặm một ít
được không?” Nhưng cỏ ngon quá đến nổi bò ăn hết cả.

• • •

喺路上，夫思遇到個農夫同佢隻乳⽜。隻乳⽜就話：「幾靚嘅茅
草吖！我可唔可以試吓？」但係茅草太好味啦，乳⽜⼀啖就全部
都⻝晒啦！
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Vusi kêu lên: “Bạn đã làm gì vậy? Cỏ đó là quà cưới của chị
tôi. Những người thợ xây cho tôi cỏ bởi vì họ làm gẫy cái
gậy của những người hái quả. Những người hái quả đã cho
tôi cái gậy này vì họ đã làm vỡ quả trứng để làm bánh cho
chị tôi. Cái bánh là cho đám cưới chị tôi. Bây giờ không có
trứng, không có bánh, và không có quà nữa. Chị tôi sẽ nói
gì đây?”

• • •

夫思叫咗出嚟：「你搞咩嘢呀？嗰啲茅草係俾我家姐嘅禮物。起
屋⼯⼈俾咗嗰啲茅草我，係因為佢哋整斷咗摘⽣果嘅⼈俾我嘅⽊
棍。摘⽣果嘅⼈俾咗條⽊棍我，⼜係因為佢哋打爛咗攞嚟做蛋糕
嘅雞蛋。個蛋糕係俾我家姐⾏婚禮嘅禮物。⽽家雞蛋⼜冇，蛋糕
⼜冇，連禮物都冇埋，我家姐將會講咩嘢說話呢？」
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Bò cảm thấy có lỗi vì mình đã quá tham. Người nông dân
đồng ý cho bò đi cùng Vusi về làm quà cưới cho chị của bạn
ấy. Và thế là Vusi đi tiếp.

• • •

乳⽜好對唔住，因為佢太過⾃私啦。農夫就決定俾乳⽜跟住夫思
⾏，作為送俾佢家姐嘅禮物。噉夫思就帶住隻乳⽜，繼續上路
啦。
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Nhưng tối giờ ăn tối thì bò chạy về với người nông dân. Và
Vusi đi lạc. Vusi đến đám cưới chị mình rất trễ, khách cũng
bắt đầu ăn rồi.

• • •

但係，到咗⻝晚飯嘅時候，隻乳⽜⾛返咗農場，夫思亦都係途中
蕩失路。佢好夜先⾄到家姐嘅婚禮度，嗰陣時啲客都已經喺度⻝
緊飯囉。
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Vusi kêu lên: “Em phải làm gì đây? Con bò chạy mất là quà
đổi lại cỏ mà những người thợ xây cho em. Những người
thợ xây cho em cỏ vì họ làm gẫy cây gậy mà những người
hái quả cho. Những người hái quả cho em cây gậy vì họ
làm vỡ cái trứng để làm bánh. Cái bánh là cho đám cưới.
Bây giờ không có trứng, không có bánh, và không có quà
nữa.”

• • •

夫思叫咗出嚟：「點算好呀？隻乳⽜本來係農夫送俾我嘅禮物，
因為乳⽜⻝咗起屋⼯⼈俾我嘅茅草。起屋⼯⼈俾茅草我，係因為
佢哋整斷咗摘⽣果嘅⼈俾我嘅⽊棍。摘⽣果嘅⼈俾咗條⽊棍我，
係因為佢哋打爛咗攞嚟做蛋糕嘅雞蛋。嗰個蛋糕係俾我家姐⾏婚
禮嘅禮物。⽽家雞蛋⼜冇，蛋糕⼜冇，連禮物都冇埋。」
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Chị Vusi suy nghĩ một lát rồi bảo: “Em trai Vusi của chị, chị
không quan tâm đến quà. Chị thậm chí cũng không quan
tâm tới bánh. Cả nhà chúng ta ở đây là chị thấy vui rồi. Bây
giờ, hãy mặc quần áo đẹp lên và cùng ăn mừng ngày này!”
Và đó là điều Vusi đã làm.

• • •

夫思嘅家姐諗咗⼀陣，就話：「夫思，我嘅乖細佬，我唔志在有
冇份禮物。我都唔介意有冇個蛋糕。我哋今⽇聚埋⼀⿑，我就已
經好開⼼啦。你快啲著埋飲衫，同我哋⼀⿑慶祝啦！」於是乎夫
思就照做喇。
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