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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.

• • •

歐東格、阿⽪尤和他們的爸爸⼀起⽣活在城市裡。他們⾮常期
待過暑假，因為那個時候他們不⽤去學校，⽽且他們還可以去
看奶奶。他們的奶奶住在⼀個漁村裡，靠近⼀⽚很⼤的湖泊。
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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.

• • •

歐東格和阿⽪尤⼜要去看奶奶了，他們⾮常⾼興。前⼀天晚
上，他們整理好了⾃⼰的⾏裝，準備踏上前往漁村的旅程。他
們晚上睡不著，整晚都在討論這個暑假。
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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.

• • •

第⼆天凌晨，他們坐著爸爸的⾞前往那個漁村。他們開過了⼭
丘，路上看到了很多野⽣動物，經過了幾個茶園。他們唱著歌
數著路上的⾞輛。
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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!

• • •

當歐東格和阿⽪尤回到學校時，他們把村⼦裡的⽣活告訴了伙
伴們。⼀些⼈覺得城市⽣活很不錯，另⼀些⼈覺得鄉村⽣活更
好。最重要的是，每個⼈都相信歐東格和阿⽪尤的奶奶太棒
啦！
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Sau một lúc, bọn trẻ mệt và ngủ thiếp đi.
• • •

過了⼀會兒，孩⼦們累了，就在⾞裡睡著了。

5

Odongo và Apiyo ôm chặt và tạm biệt bà.
• • •

歐東格和阿⽪尤緊緊地抱著她，跟她告別。
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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.

• • •

當他們到達那個漁村的時候，爸爸把歐東格和阿⽪尤叫醒了。
他們發現他們的奶奶——尼亞·坎亞達——在樹蔭裡鋪了⼀塊墊
⼦，正坐在上⾯休息。在當地的語⾔裡，這個名字的意思是“坎
亞達⼈⺠的⼥兒”。她是⼀個堅強美麗的⼥性。
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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.”

• • •

當爸爸來接他們的時候，他們⼀點兒都不想⾛。孩⼦們求尼亞·
坎亞達和他們⼀起去城裡。她笑著說：“我太⽼了，不適合住在
⼤城市裡。我就在這個村⼦裡⾯等你們，等你們下次再來。”
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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!”

• • •

尼亞·坎亞達歡迎他們來到⾃⼰的家裡，和他們⼀起快樂地唱歌
跳舞。他們的孫⼦也很⾼興地把他們在城裡買的禮物送給她。
歐東格和阿⽪尤吵著要奶奶先打開⾃⼰的禮物。

7

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.

• • •

很快，假期就結束了，孩⼦們要回城了。尼亞·坎亞達送給歐東
格⼀頂帽⼦，送給阿⽪尤⼀件⽑⾐。她幫孩⼦們裝了點⻝物在
路上吃。
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Sau khi bà mở quà xong, Nyar-Kanyada ban phước cho các
cháu mình theo cách truyền thống.

• • •

尼亞·坎亞達打開了禮物後，⽤傳統的習俗祝福了她的孫兒們。

8

Đến cuối ngày, họ cùng uống trà với nhau. Bọn trẻ giúp bà
đếm tiền mà bà kiếm được.

• • •

這天的⼯作結束後，他們坐在⼀起喝茶，幫奶奶數了數這天賺
到的錢。
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Sau đó, Odongo và Apiyo đi ra ngoài. Chúng chạy đuổi
bướm và chim.

• • •

歐東格和阿⽪尤跑出去玩兒了，他們追著蝴蝶和⿃兒，在它們
後⾯跑。

9

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.

• • •

有⼀天，孩⼦們和尼亞·坎亞達⼀起去集市上。奶奶有⼀個賣蔬
菜、糖和肥皂的攤位。阿⽪尤給顧客們報價錢，歐東格幫著顧
客打包。
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Chúng trèo cây và tát nước trong hồ.
• • •

他們還爬樹，跳進湖裡，濺起了很多⽔花。

10

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.

• • •

⼀天早上，歐東格幫奶奶去牧場上放⽜，但是⽜跑到了鄰居的
農場上，鄰居很⽣氣，威脅歐東格說，要沒收了這些⽜作為踩
壞糧⻝的賠償。從那天以後，歐東格很⼩⼼，不想再讓這些⽜
惹⿇煩了。
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Khi trời tối, chúng về nhà ăn tối. Trước khi ăn xong thì
chúng đã ngủ thiếp đi rồi.

• • •

天⿊了，他們回到奶奶的家裡吃晚飯，但他們太累了，還沒吃
完，就睡著了。
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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.

• • •

尼亞·坎亞達教他們煮烏咖喱，還教他們怎麼做和烤⿂⼀起吃的
椰⼦飯。
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Ngày hôm sau, bố lái xe về thành phố, để bọn trẻ ở lại với
và Nyar-Kanyada.

• • •

第⼆天，爸爸開⾞回城了，把孩⼦們留給奶奶。

12

Odongo và Apiyo giúp bà làm việc nhà. Chúng đi xách
nước và lấy củi. Chúng nhặt trứng gà và hái rau trong
vườn.

• • •

歐東格和阿⽪尤幫助奶奶做家務。他們幫奶奶拎⽔，運柴。他
們還幫奶奶從雞窩裡拿雞蛋，在花園裡摘蔬菜。
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