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Quando a mãe de Simbegwire morreu, ela ficou muito
triste. O pai de Simbegwire fez o melhor que pode para
cuidar de sua filha. Lentamente, eles aprenderam a
sentirem-se felizes de novo, sem a mãe de Simbegwire.
Cada manhã eles sentavam e conversavam sobre o dia
que estava começando. Todas as noites eles faziam a janta
juntos. Depois que eles lavavam a louça, o pai de
Simbegwire a ajudava com a lição de casa.

• • •

Wen Simbegwiere mada did ded, shi did sad-sad.
Simbegwiere faada did du im bes fi tek kier a im daata.
Likl bai likl, dem lorn fi fiil api agen, wid out Simbegwiere
mada. Evri maanin dem siddong an taak bout di die
infronta dem. Evri iivlin dem mek dina tugeda. Afta dem
wash di pliet dem, Simbegwiere faada elp ar wid ar
uomwok.
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Um dia, o pai de Simbegwire voltou mais tarde do que de
costume. “Onde está você, minha criança?” ele chamou.
Simbegwire correu em direção a seu pai. Quando viu que
ele segurava a mão de uma mulher, ela ficou parada.
“Quero que conheça alguém especial, minha criança. Esta
é Anita,” ele disse sorrindo.

• • •

Wan die Simbegwiere faada kom uom lieta dan yuuzhal.
“We yu de mi pikni?” im kaal. Simbegwiere ron go to ar
faada. Shi stap wan plies wen shi si se ar faada did a uol
aan pan wahn uman an. “Mi waahn yu fi miit sumadi
speshal, mi pikni. Dis a Aniita,” im se a smail.
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“Oi, Simbegwire, seu pai me falou muito sobre você,” disse
Anita. Mas ela não sorriu ou segurou a mão da menina. O
pai de Simbegwire estava feliz e empolgado. Ele falou
sobre os três morarem juntos e o quão feliz a vida deles
poderia ser. “Minha criança, espero que você aceite Anita
como sua mãe,” ele disse.

• • •

“Eluo Simbegwiere, yu faada tel mi uol iip bout yu,” Aniita
se. Bot shi neva smail ar tek di pikni an. Simbegwiere
faada did api an fiil gud bout we apm. Im did a taak bout
di chrii a dem a liv tugeda, an ou gud dem laif wuda bi. “Mi
pikni, mi uop yu wi tek Aniita fi yu mada,” im se.
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Na outra semana, Anita convidou Simbegwire, com seus
primos e sua tia para comerem. Que banquete! Anita
preparou todos os pratos favoritos de Simbegwire e todos
comeram até ficarem satisfeitos. Depois as crianças
brincaram enquanto os adultos conversavam. Simbegwire
sentia-se feliz e corajosa. Ela decidiu que breve, muito em
breve ela retornaria para casa para morar com seu pai e
sua madrastra.

• • •

Di neks wiik, Aniita aks Simbegwiere an ar kozn dem an
anti, fi kom a di yaad fi it fuud. Wat a fiis! Aniita mek aal a
Simbegwiere fievarit fuud dem, an evribadi nyam so til
dem beli ful. Den di pikni dem ramp miinwail di big piipl
dem did a taak. Simbegwiere did fiil api an briev. Shi mek
op ar main se suuhn-suuhn, shi wuda go bak uom fi liv wid
ar faada an ar stepmada.
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A vida de Simbegwire mudou. Ela não tinha mais tempo
de sentar com seu pai pelas manhãs. Anita dava tantas
tarefas para ela fazer que ela ficava muito cansada para
fazer as lições de casa à noite. Ela ia direto para cama
depois da janta. A única coisa que a confortava era o
cobertor colorido que a sua mãe havia lhe dado. O pai de
Simbegwire não parecia notar que sua filha estava infeliz.

• • •

Simbegwiere laif chienj. Shi neva av no muor taim fi
siddong wid ar faada inna di maanin dem. Aniita did gi ar
so moch ous wok fi du dat shi did tuu taiyad fi du ar skuul
wok inna di iivlin. Shi go schriet a ar bed afta dina. Ar ongl
komfat a did di priti-priti blangkit we ar mada did gi ar.
Simbegwiere faada neva siim fi nuotis se im daata did sad.
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O pai dela a visitava todos os dias. Um dia, ele veio com
Anita. Ela estendeu a mão para segurar a de Simbegwire.
“Sinto muito, pequeninha. Estava errada,” confessou.
“Você deixaria eu tentar de novo?” Simbegwire olhou para
seu pai e seu rosto preocupado. Então ela aproximou-se
lentamente e colocou seus braços em volta de Anita.

• • •

Ar faada go luk fi ar evridie. Ivenshali, im did kom wid
Aniita. Shi uol aan pan Simbegwiere an, “Mi sari-sari likl
wan, mi did rang,” shi baal se. “Yu wi mek mi chrai agen?”
Simbegwiere luk pan ar faada an im fies did luk kansorn.
Den shi tek taim waak tuwaadz Aniita an og ar op.
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Depois de alguns meses, o pai de Simbegwire falou para
elas que teria que ficar longe de casa por algum tempo.
“Tenho uma viagem de trabalho,” ele disse. “Mas sei que
cuidarão uma da outra.” O rosto de Simbegwire
entristeceu-se, mas seu pai não reparou. Anita não disse
uma palavra. Ela não estava feliz também.

• • •

Afta a kopl monts, Simbegwiere faada did tel dem se im
wuda gaan we fram uom fi a wail. “Mi jab mek mi afi
chravl,” im se. “Bot mi nuo se yu wi luk afta unu
wananeda.” Simbegwiere fies did jrap, bot ar faada neva
nuotis. Aniita neva se notn. Shi neva api naida.
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Simbegwire estava brincando com seus primos quando
viu seu pai de longe. Estava com medo que ele estivesse
brabo com ela, então, correu para dentro de casa para
esconder-se. Mas seu pai foi até ela e disse, “Simbegwire,
você encontrou a mãe perfeita para você. Uma que ama e
entende você. Estou orgulhoso e amo você.” Eles
concordaram que Simbegwire ficasse com sua tia o
quanto ela quisesse.

• • •

Simbegwiere did a ramp wid ar kozn dem wen shi did si ar
faada fram wie out. Shi did fried im mait a beks, so shi ron
go inna di ous fi aid. Bot ar faada go tu ar se,
“Simbegwiere, yu fain di porfek mada fi yuself. Wan uu lov
yu an andastan yu. Mi proud a yu an mi lov yu.” Dem agrii
se Simbegwiere wud a stie wid ar anti fi az lang az shi
waahn.
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As coisas pioraram para Simbegwire. Se ela não
terminasse suas tarefas ou reclamasse, Anita batia nela. E
no jantar, a mulher comeu a maioria da comida, deixando
só restos para Simbegwire. Toda as noites Simbegwire
chorava até dormir, abraçando o cobertor da sua mãe.

• • •

Tingz get wors fi Simbegwiere. Ef shi neva don ar ous wok,
ar shi komplien, Aniita lik ar. An wen a dina taim, di uman
nyam muos a di fuud, an lef likl bit fi Simbegwiere. Evri
nait Simbegwiere baal til shi jrap asliip, a og op ar mada
blangkit.
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Quando o pai de Simbegwire retornou, ele encontrou o
quarto dela vazio. “O que aconteceu, Anita?” ele
perguntou com o coração apertado. A mulher explicou
que Simbegwire havia fugido. “Queria que ela me
respeitasse,” ela disse. “Mas talvez eu tenha sido muito
dura.” O pai de Simbegwire saiu de casa e foi em direção
ao riacho. Ele prosseguiu até a aldeia de sua irmã para
saber se ela tinha visto Simbegwire.

• • •

Wen Simbegwiere faada kom bak uom, im fain ar ruum
emti. “A wa apm, Aniita?” im se wid a evi aat. Di uman tel
im se Simbegwiere did ron we. “Mi did waahn ar fi rispek
me,” shi se. “Bot miebi mi did tuu schrik pan ar.”
Simbegwiere faada lef di ous an go inna di direkshan a di
riva. Im kantinyuu go schriet a im sista vilij fi fain out ef shi
did si Simbegwiere.
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Uma manhã, Simbegwire estava demorando para
levantar-se da cama. “Sua menina preguiçosa!” Anita
gritou. Ela puxou Simbegwire para fora da cama. O
precioso cobertor ficou preso a um prego e rasgou ao
meio.

• • •

Wan maanin, Simbegwiere did wiek op liet. “Yu liezi gyal
pikni!” Aniita baal out. Shi jrag Simbegwiere aaf a di bed.
Di speshal blangkit kech pan wahn niel, an tier inna tuu.
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A tia de Simbegwire levou-a para sua própria casa. Ela deu
a Simbegwire comida quentinha, colocou-a na cama e a
cobriu com o cobertor de sua mãe. Aquela noite,
Simbegwire chorou antes de adormecer. Mas eram
lágrimas de alívio. Ela sabia que sua tia cuidaria dela.

• • •

Simbegwiere anti tek di pikni go a fi ar yaad. Shi did gi
Simbegwiere waam fuud, an put ar fi sliip inna wan bed
wid ar mada blangkit. Da nait de, Simbegwiere baal az shi
a jrap asliip. Bot a did yai-waata kaaz shi fiil riliif. Shi nuo
se dat ar anti wud a luk afta ar.
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Simbegwire ficou muito despontada. Ela decidiu fugir de
casa. Pegou os pedaços do cobertor da sua mãe,
embrulhou um pouco de comida e deixou a casa. Ela
seguiu a estrada que seu pai tinha pegado.

• • •

Simbegwiere did wel opset. Shi mek op ar main fi ron we
fram uom. Shi did tek di piisiz dem fram ar mada blangkit,
pak op som fuud, an lef di ous. Shi tek di ruod we ar faada
di tek.
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Esta mulher olhou para o alto da árvore. Quando ela
avistou a menina e os pedaços do cobertor colorido,
exclamou, “Simbegwire, criança de meu irmão!” As outras
mulheres pararam de lavar e ajudaram Simbegwire a
descer a árvore. Sua tia abraçou a pequena menina e
tentou confortá-la.

• • •

Di uman did luk op inna di chrii. Wen shi si di gyal pikni an
di piisiz a di priti-priti blangkit, shi baal, “Simbegwiere, mi
breda pikni!” Di ada uman dem stap wash an elp
Simbegwiere fi klaim dong outta di chrii. Ar anti og op di
likl gyal pikni an chrai fi komfat ar.
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Quando entardeceu, ela subiu numa árvore bem alta
perto de um riacho e fez uma cama para ela nos galhos.
Quando ela foi dormir, cantou: “Maama, maama, você me
deixou. Você foi embora e nunca voltou. Papai não me
ama mais. Mãe, quando você volta? Você me deixou.”

• • •

Wen iivlin kom, shi klaim go op inna wahn taal chrii nier
wahn riva an mek a bed fi arself inna di lim dem. Az shi a
jrap asliip, si did a sing: “Maama, maama, maama yu lef
mi. Yu lef mi an neva kom bak. Papa no lov mi no muor.
Mama, wen yu ago kom bak? Yu lef me.”
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Na manhã seguinte, Simbegwire cantou a mesma canção
novamente. Quando as mulheres vieram lavar suas
roupas no riacho, escutaram a triste canção, vindo da
árvore alta. Elas pensaram que era só o vento e as folhas
sussurrando, e continuaram seu trabalho. Mas uma
mulher escutou cuidadosamente a canção.

• • •

Di neks maanin Simbegwiere did a sing di sang agen. Wen
di uman dem did kom wash dem kluoz dem a di riva, dem
did ier di sad sang a kom fram di taal chrii. Dem did tingk
se a did onggl di briiz a bluo di liif dem, an did gwaan du
dem wok. Bot wan a dem lisn gud-gud tu di sang.
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