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Odongo và Apiyo sống trong thành phố cùng với
bố. Cả hai đều mong đến kì nghỉ. Không những vì
chúng không phải đến trường mà còn vì chúng có
thể đến thăm bà. Bà sống trong một làng chài gần
một cái hồ lớn.

2



Odongo và Apiyo rất hào hứng bởi vì đây là lúc
chúng lại được đến thăm bà. Đêm trước đó, chúng
chuẩn bị hành lí và chuẩn bị cho chuyến đi dài tới
làng của bà. Chúng không thể ngủ được và trò
chuyện suốt đêm về kì nghỉ này.
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Sáng sớm hôm sau, chúng đi đến làng của bà bằng
xe của bố. Họ chạy qua những rặng núi, thú hoang,
và đồn điền trồng trà. Họ đếm những chiếc xe trên
đường và hát.
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Khi Odongo và Apiyo đi học lại, chúng kể cho các
bạn mình về cuộc sống trong làng. Vài đứa trẻ cảm
thấy cuộc sống trong thành phố tốt hơn. Những
đứa khác lại cảm thấy cuộc sống trong làng tốt hơn.
Nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy là Odongo
và Apiyo có một người bà tuyệt với!
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Sau một lúc, bọn trẻ mệt và ngủ thiếp đi.
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Odongo và Apiyo ôm chặt và tạm biệt bà.
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Bố đánh thức Odongo và Apiyo dậy khi họ tới làng.
Họ thấy bà, bà Nyar-Kanyada, nằm nghỉ trên một
tấm chiếu dưới cây. Nyar-Kanyada trong tiếng Luo
có nghĩa là “con gái của người dân Kanyada”. Bà là
một người phụ nữ mạnh mẽ và xinh đẹp.
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Khi bố đến đón, bọn trẻ không muốn đi. Bọn trẻ
năn nỉ bà Nyar-Kanyada đi lên thành phố với chúng.
Bà cười và bảo: “Bà già rồi, không ở trong thành
phố được. Bà sẽ chờ các cháu về làng thăm bà nữa.”
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Nyar-Kanyada chào đón bọn trẻ vào nhà, nhảy múa
quanh phòng, và ca hát một cách vui sướng. Các
cháu bà cũng rất phấn khởi tặng bà quà mà chúng
đã mang từ thành phố đến. Odongo nói: “Mở quà
của cháu trước!” Apiyo nói: “Không, mở quà của
cháu trước!”
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Nhưng chẳng bao lâu thì kì nghỉ đã hết và bọn trẻ
lại phải quay lại trường trong thành phố. Nyar-
Kanyada cho Odongo một cái nón và cho Apiyo một
cái áo len. Bà gói thức ăn cho chuyến đi của chúng.
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Sau khi bà mở quà xong, Nyar-Kanyada ban phước
cho các cháu mình theo cách truyền thống.
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Đến cuối ngày, họ cùng uống trà với nhau. Bọn trẻ
giúp bà đếm tiền mà bà kiếm được.
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Sau đó, Odongo và Apiyo đi ra ngoài. Chúng chạy
đuổi bướm và chim.
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Vào một ngày khác, bọn trẻ đi đến chợ với bà Nyar-
Kanyada. Bà có một quầy bán rau, đường, và xà
bông tắm. Apiyo thích báo giá bán của những món
hàng cho khách. Odongo gói hàng mà khách đã
mua.
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Chúng trèo cây và tát nước trong hồ.
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Một buối sáng nọ, Odongo dẫn đàn bò của bà đi
gậm cỏ. Chúng chạy vào trang trại của một người
hàng xóm. Ông nông dân này rất giận Odongo. Ông
dọa là sẽ giữ lại đàn bò vì chúng đã ăn vụ mùa của
mình. Sau ngày hôm đó, Odongo luôn bảo đảm là
đàn bò không gặp rắc rối lần nữa.
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Khi trời tối, chúng về nhà ăn tối. Trước khi ăn xong
thì chúng đã ngủ thiếp đi rồi.
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Nyar-Kanyada dạy các cháu mình làm món ugali
mềm để ăn với món thịt hầm. Bà dạy cho chúng
cách làm cơm dừa để ăn với cá nướng.

14



Ngày hôm sau, bố lái xe về thành phố, để bọn trẻ ở
lại với và Nyar-Kanyada.
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Odongo và Apiyo giúp bà làm việc nhà. Chúng đi
xách nước và lấy củi. Chúng nhặt trứng gà và hái
rau trong vườn.
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