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Ngày xửa ngày xưa, có ba cô gái vào rừng nhặt củi.
• • •

很久很久以前，有三個⼥孩，她們⼀起外出找柴⽕。
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Hôm ấy trời rất nóng, nên họ xuống tắm sông. Họ vui đùa
và tạt nước lẫn nhau.

• • •

天很熱，她們跳下河游了個泳。她們⼀邊游泳，⼀邊嬉戲，濺
出很多⽔花。
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Khi con chó biết Nozibele lừa nó, nó chạy vào làng. Nhưng
anh trai Nozibele đã chờ sẵn với gậy gộc. Con chó đành
quay lưng bỏ chạy, và chúng ta không bao giờ thấy nó
nữa.

• • •

狗明⽩了諾孜⾙兒耍的花招。它⼀路跑到諾孜⾙兒的村莊，但
是諾孜⾙兒的兄弟們正拿著棍⼦等著它呢！狗⾒狀不妙，趕緊
跑開了，從此再也沒⼈⾒過它。
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Họ chợt nhận ra trời đã tối và vội vã về làng.
• • •

突然，她們意識到天已經很晚了，匆匆忙忙趕回村⼦。
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Khi con chó về nhà, nó đi tìm Nozibele. “Nozibele, ngươi ở
đâu?” “Tôi đây, dưới giường”, sợi tóc đầu tiên bảo. “Tôi đây,
sau cánh cửa”, sợi thứ hai trả lời. “Tôi đây, ở hàng rào”, sợi
thứ ba trả lời.

• • •

當狗回到家的時候，它開始找諾孜⾙兒：“諾孜⾙兒，你在哪
裡？”第⼀根頭髮說：“我在這兒，在床底下。”第⼆根頭髮
說：“我在這兒，在⾨背後。”第三根頭髮說：“我在這兒，在籬
笆上。”
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Khi họ gần về tới nơi, Nozibele sờ tay vào cổ và phát hiện
cô đã quên chiếc vòng cổ ở sông. “Làm ơn hãy về với tôi!”,
cô nài nỉ bạn cô. Nhưng bạn cô bảo trời đã quá tối rồi.

• • •

當她們快到家的時候，諾孜⾙兒摸了摸她的脖⼦：她把項鏈落
在了外⾯。於是她請求她的朋友們：“和我⼀起回去找找
吧！”但她的朋友們都說太晚了。
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Khi con chó vừa rời khỏi nhà, cô lập tức lấy ba sợi tóc và
bỏ một sợi dưới giường, một sợi sau cửa, và một sợi vào
hàng rào chắn. Rồi cô bỏ chạy về nhà.

• • •

狗⼀⾛，諾孜⾙兒就從頭上拔了三根頭髮下來。她把⼀根頭髮
放在床下，⼀根放在⾨背後，還有⼀根放在籬笆上。然後諾孜
⾙兒⽤盡全⼒跑回了家。
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Nozibele bèn đi lấy lại chiếc vòng một mình. Nhưng cô bị
lạc trong bóng tối.

• • •

諾孜⾙兒⼀個⼈回到河邊，⼀找到了項鏈，就趕忙回家，但天
太⿊了，她迷路了。
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Mỗi ngày cô phải nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ cho nó. Rồi
một hôm, con chó bảo “Nozibele, hôm nay ta sẽ thăm vài
người bạn. Qúet nhà, nấu ăn và giặt giũ cho ta trước khi ta
về tới nhà.”

• • •

諾孜⾙兒每天都要給狗做飯，打掃屋⼦，洗⾐服。有⼀天，狗
說：“諾孜⾙兒，我今天要出⾨⾒朋友。在我回來之前，你要打
掃好屋⼦，做好飯，洗好⾐服。”
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Ở đằng xa, cô nhìn thấy ánh đèn leo lắt từ một căn chòi.
Cô vội tiến tới căn chòi và gõ cửa.

• • •

她遠遠地看⾒有個⼩⽊屋，⽊屋裡有⼀絲光亮。她跑到⽊屋⾨
⼝，敲了敲⾨。
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Rồi con chó bảo “Dọn giường cho ta!” Nozibele trả lời
“Nhưng tôi chưa bao giờ dọn giường cho chó cả.” “Dọn đi,
không ta sẽ cắn ngươi.” Thế là cô cũng đành dọn giường
cho nó.

• • •

狗說：“給我鋪床！”諾孜⾙兒回答說：“但我從來沒有給狗鋪過
床。”狗說：“快鋪床，不然我就咬你。”諾孜⾙兒沒辦法，只能
給狗鋪了床。
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Thật bất ngờ, người mở cửa là một con chó. Nó hỏi “Cô
muốn gì?” “Tôi bị lạc và cần một chỗ ngủ”. Chú chó đáp
“Vào đi, không ta sẽ cắn cô!” Thế là Nozibele đi vào nhà.

• • •

諾孜⾙兒吃了⼀驚，開⾨的是⼀隻會說話的狗：“你來幹
嘛？”諾孜⾙兒說：“我迷路了，我要找個地⽅睡覺。”狗回答
說：“進來吧，不然我就咬你！”然後諾孜⾙兒就進了屋。
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Con chó bắt cô nấu ăn cho nó. Nozibele trả lời “Nhưng tôi
chưa bao giờ nấu cho chó cả”. “Nấu đi, không ta sẽ cắn
ngươi.” Thế là cô đành nấu cho nó ăn.

• • •

狗說：“給我做飯！”諾孜⾙兒回答說：“但我從來沒有給狗做過
飯。”狗說：“快做飯，不然我就咬你。”諾孜⾙兒沒辦法，只能
給狗做了⼀些吃的。
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