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Certa madrugada, a avozinha de Vusi o chamou: “Vusi, leva
este ovo para os teus pais. Eles querem fazer um grande
bolo para o casamento da tua irmã”.

• • •

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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No caminho para a casa dos pais, Vusi encontrou dois
rapazes apanhando fruta. Um rapaz tirou o ovo das mãos
de Vusi e atirou-o em uma árvore. O ovo quebrou.

• • •

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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“O que você fez?”, gritou Vusi. “Aquele ovo era para um
bolo. O bolo era para o casamento da minha irmã. O que é
que a minha irmã dirá se não tiver bolo de casamento?”.

• • •

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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Os rapazes lamentaram ter provocado Vusi. “Não podemos
lhe ajudar com o bolo, mas podemos lhe dar esse pedaço
de madeira para a sua irmã”, disse um dos rapazes. Vusi
continuou a sua caminhada.

• • •

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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No meio do caminho, encontrou dois homens construindo
uma casa. “Podemos usar essa madeira forte?”, perguntou
um. Mas a madeira não era suficientemente forte para o
edifício e quebrou.

• • •

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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“O que você fez?”, gritou Vusi. “Essa madeira era um
presente para a minha irmã. Os apanhadores de fruta me
deram a madeira porque quebraram o ovo para o bolo. O
bolo era para o casamento da minha irmã. Agora, nem ovo,
nem bolo, nem presente. O que a minha irmã vai dizer?”

• • •

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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Os construtores lamentaram ter partido a madeira. “Não
lhe podemos ajudar com o bolo, mas toma esta palha para
a sua irmã”, disse um. E então Vusi continuou a sua
caminhada.

• • •

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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No seu caminho, Vusi encontrou um agricultor e uma vaca.
“Que palha deliciosa, posso provar um bocadinho?”,
perguntou a vaca. Mas a palha era tão saborosa que a vaca
comeu tudo!

• • •

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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“O que você fez?”, gritou Vusi. “Essa palha era um presente
para a minha irmã. Os construtores deram essa palha
porque quebraram a madeira dos apanhadores de fruta.
Os apanhadores deram-me a madeira porque quebraram o
ovo para o bolo da minha irmã. O bolo era para o
casamento da minha irmã. Agora, nem ovo, nem bolo, nem
presente. O que dirá a minha irmã?”

• • •

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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A vaca lamentou ter sido gulosa. O agricultor concordou
que a vaca deveria seguir Vusi como presente para a sua
irmã. E então Vusi continuou a caminhada.

• • •

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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Mas a vaca fugiu de volta para o agricultor na hora do
jantar. E Vusi se perdeu no caminho. Chegou muito tarde
para o casamento da sua irmã. Os convidados já tinham
começado a comer.

• • •

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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“O que é que devo fazer?”, gritou Vusi. “A vaca que fugiu
era uma presente em troca da palha que os construtores
me deram. Os construtores deram a palha porque
quebraram a madeira dos apanhadores de fruta. Os
apanhadores de fruta deram a madeira porque quebraram
o ovo para o bolo. O bolo era para o casamento. Agora,
nem ovo, nem bolo, nem presente”.

• • •

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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A irmã de Vusi pensou por uns momentos, e disse: “Vusi,
meu irmão, eu não quero saber dos presentes. Nem me
interessa o bolo! Estamos todos juntos e, por isso, estou
feliz. Agora, veste a sua roupa de cerimónia e vamos
celebrar este dia!” - E assim fez Vusi.

• • •

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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