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Odongo e Apiyo viviam na cidade com seu pai. Eles
aguardavam ansiosos pelas férias. Não só porque a escola
iria fechar, mas também porque eles iriam visitar a avó
deles. Ela vivia numa aldeia de pescadores perto de um
lago.

• • •

Odonggo an Apiyo did liv a toun wid dem faada. Dem luk
faawod tu di alidie dem. No jos chuu skuul lak, bot bikaaz
dem go vizit dem granmada. Shi did liv inna wahn fishn vilij
nier wahn big liek.
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Odongo e Apiyo estavam animados porque era a época de
visitar sua avó novamente. Na noite anterior, fizeram suas
malas e se prepararam para a longa jornada até a aldeia.
Mal conseguiram dormir e conversaram a noite inteira
sobre as férias.

• • •

Odonggo an Apiyo dem di eksaitid kaaz a did taim fi go vizit
dem granmada agen. Di nait bifuor, dem pak op dem bag
dem an get redi fi di lang jorni go a konchri. Dem kudn sliip
an taak di uol nait bout di alidie.
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Cedinho, na manhã seguinte, foram para a aldeia de carro
com seu pai. Passaram por montanhas, animais selvagens
e plantações de chá. Contaram carros e cantaram.

• • •

Orli di neks maanin, dem lef fi go konchri inna dem faada
kyar. Dem jraiv paas di mountn dem, di wail animal dem an
tii plantieshan. Dem kount di kyar dem an sing sang.

4



Depois de um tempo, as crianças estavam tão cansadas
que pegaram no sono.

• • •

Afta a wail, di pikni dem did taiyad an jrap asliip.
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O pai acordou Odongo e Apiyo quando chegaram na
aldeia. Eles encontraram Nyar-Kanyada – sua avó,
descansando numa esteira debaixo de uma árvore. Nyar-
Kanyada em Luo, significa ‘filha do povo de Kanyada’. Ela
era uma mulher forte e bonita.

• • •

Dadi wiek op Odonggo an Apiyo az dem riich inna di vilij.
Dem si Nyar-Kanyaada, dem granmada, a res pan wahn
mat anda wahn chrii. Nyar-Kanyaada in Luo, miin se ‘daata
a di piipl a Kanyaada’. Shi a did wahn schrang an priti uman.
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Nyar-Kanyada recebeu-lhes dentro de sua casa e dançou
em volta do quarto, cantando de alegria. Seus netos
estavam animados para lhe dar os presentes que
compraram para ela na cidade. “Primeiro abra o meu
presente,” disse Odongo. “Não, meu presente primeiro!”
disse Apiyo.

• • •

Nyar-Kanyaada welkom dem inna di ous an a daans an sing
aal bout di ruum kaaz shi glad. Ar granpikni dem did wel
glad fi gi ar di prezent dem we dem kyar fram Toun. “Uopm
fimi prezent fos,” Odonggo se. “Nuo, fimi prezent fos!”
Apiyo se.
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Após ela abrir os presentes, Nyar-Kanyada
tradicionalmente abençoou seus netos.

• • •

Aafta shi uopm di prezent dem, Nyar-Kanyaada bles ar
granpikni dem inna di uol-fashan wie.
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Então, Odongo e Apiyo saíram para rua. Perseguiram
borboletas e pássaros.

• • •

Den Odonggo an Apiyo go outta duor. Dem ron dong di
botaflai dem an di bod dem.
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Subiram em árvores e se atiraram na água do rio.

• • •

Dem klaim di chrii dem an splash op inna di waata a di liek.
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Quando escureceu, voltaram para casa para o jantar. Antes
mesmo de terminar de comer, caíram no sono!

• • •

Wen it get daak dem go bak a di ous fi dina. Bifuor dem
kuda don nyam, dem did a jrap asliip.
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No dia seguinte, o pai voltou dirigindo para cidade e deixou
as crianças com Nyar-Kanyada.

• • •

Di neks die, di pikni dem faada jraiv bak go a Toun an lef
dem wid Nyar-Kanyaada.
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Odongo e Apiyo ajudaram sua avó com as tarefas de casa.
Buscaram água e lenha. Coletaram os ovos das galinhas e
apanharam salada do jardim.

• • •

Odonggo an Apiyo did elp dem granmada wid di ous wok
dem. Dem go kech waata an go luk faiyastik. Dem kalek di
eg dem fram di chikin an pik vejitebl fram di gyaadn.
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Nyar-Kanyada ensinou seus netos a fazer mingau de fubá
para comer com guisado. Ela mostrou para eles como fazer
arroz de coco para comer com peixe assado.

• • •

Nyar-Kanyaada tiich ar granpikni dem fi mek saaf ugaali fi
nyam wid schuu. Shi shuo dem ou fi mek kuoknat rais fi
nyam wid ruos fish.
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Numa manhã, Odongo levou as vacas da avó para pastar.
Elas correram para a fazenda de um vizinho. O fazendeiro
ficou brabo com Odongo. Ele ameaçou de ficar com as
vacas por comer sua colheita. Depois daquele dia, o
menino certificou-se que as vacas não se metessem em
confusão.

• • •

Wan maanin, Odonggo kyar im granmada kou dem fi nyam
graas. Dem ron go pan di nieba faam. Di faama di beks wid
Odonggo. Im chretn fi tek we di kou dem kaaz dem nyam
im krap dem. Aafta da die de, di bwaai pikni mek shuor se
dat di kou dem no get inna no chobl agen.
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No outro dia, as crianças foram ao mercado com Nyar-
Kanyada. Ela tinha uma barraca em que vendia legumes,
açúcar e sabão. Apiyo gostava de dizer o preço das
mercadorias para os clientes. Odongo empacotava as
mercadorias que os clientes compravam.

• • •

Pan wahn neks die, di pikni dem go maakit wid Nyar-
Kanyaada. Shi did av wahn staal a sel vejitebl, shuga an
suop. Apiyo did laik fi tel di kostama dem di prais a di gudz.
Odonggo wuda pak op di gudz dem we di kostama dem
bai.
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No final do dia, tomavam chá juntos e ajudavam a avó a
contar o dinheiro que ela recebeu.

• • •

A di en a di die dem jrink chai tii tugeda. Dem elp
granmada fi kount aaf di moni we shi mek.
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Mas logo as féria acabaram e as crianças tinham que voltar
para a cidade. Nyar-Kanyada deu um boné para Odongo e
um blusão para Apiyo. Ela embrulhou comida para a
viagem.

• • •

Bot di alidie don tuu kwik an di pikni dem did afi go bak a
Toun. Nyar-Kanyaada gi Odonggo wahn at an Apiyo wahn
sweta. Shi pak op som fuud gi dem fi di jorni.
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Quando seu pai chegou para pegá-los, eles não queriam ir
embora. As crianças imploraram Nyar-Kanyada para ir com
eles para a cidade. Ela sorriu e disse, “Estou muito velha
para a cidade. Ficarei esperando vocês virem para a aldeia
novamente.”

• • •

Wen dem faada kom bak fi dem, dem neva waahn lef. Di
pikni dem beg Nyar-Kanyaada fi go wid dem bak a Toun.
Shi smail an se, “Mi tu uol fi Toun. Mi a go wiet fi unu kom
bak a mi vilij agen.”
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Odongo e Apiyo abraçaram ela bem apertado e disseram
tchau.

• • •

Odonggo an Apiyo, di tuu a dem og ar op tait-tait an se bai-
bai.
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Quando Odongo e Apiyo voltaram à escola, eles contaram
para seus amigos sobre a vida na aldeia. Alguma crianças
acharam que a vida na cidade era boa. Outras acharam que
a vida na aldeia era melhor. Mas mais que tudo, todos
concordaram que Odongo e Apiyo tinham uma avó
maravilhosa!

• • •

Wen Odonggo an Apiyo go bak a skuul dem tel dem fren
dem bout konchri laif. Som a di pikni dem did fiil se laif inna
Toun did gud. Di res a dem did fiil se konchri laif beta. Bot
muos af aal, evribadi agrii se Odonggo an Apiyo did av di
bes granmada.
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