ብዘይካ ስማት ተዋሳእቱ፡ ሓቂ ብሓቂ ዝተፈጸመ ዛንታ።
"ኣቱም ገዛ መዓልኩም?"
"እግዚኣብሄር ይመስገን፡ ከመይ ኢልክን ውዒልክን? እተዋ።"
"እዋይ! ቅዱሳን ዲኽን? ከመይ ኢልክን ውዒልክን? ደሓንዶ ቀኒኽን?"
"ከመይ ኢልክን ቀኒኽን ድርሳን ሓብተይ?"
"ኣምላኽ ይመስገን ደሓን ኢና። ከከ...ከመይ ኢልክን ቀኒኽን? ንዕነ በላ እተዋ?"
"ሕራይ ድርሳን ሓብተይ፤ ከመይ ቀኒኽንከ? ሎምስ ከመይ ኣለኽን'ዩ ኮይኑ። ተጣፊእና!"
"ጽቡቕ ኣለና። እወ ተጣፊእና። በዚኣ ንበራ ቅዱሳነይ?"
"ሕራይ። ኣንትን ድርሳን ሓብተይ፡ ናይ መን መኻይን ደኣለን እዚ ካንሸሎኹም መሊአንኦ?"
"እዋይ! ኣይፈለጥክንን ዲኽን!? ኦይ! ኣበይ ክትፈልጣ ከኣ! ነዊሕ እንዲኽን ጌርክን እዚ ገዛና ካብ ትገድፍኦ!"
"ሓቅኽን ድርሳነይ። ጠፊአ'የ። ሎሚ ከማን ኣብዛ ጎሬበትኩም ትብጻሕ ስለ ዝነበረትኒ'የ ንእግረ መገደይ ተኣልየኩም። መገሻ
ኣጥፊኡኒ።"
"ብሓቂ ተጣፊእና። እነሀለክን፡ እዞም ርጉማት፡ እቲ ጋራጅና ካብ ዝዕሽጉልና ንደሓር ኣትሒዞም፡ እዞም ኣቦና፡ ኣብዛ ካንሸሎ'ዮም
ተዓጽዮም ብሕቡእ ዝሰርሑ ዘለዉ።"
"እዋይ! ጋራጅኩምከ እንታይ ኴንና ኢሎም ደኣ ዓሺጎሞ!?"
"ናትና ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣይ በስመርኡ እንድዩ ተዓሺጉ!"
"ኢሂ እንታይ ተረኽበ!?"
"ካብዚ ከተማ ወጺእኩም፡ ናብ ዓሻ ጎልጎል ዘይወረድኩም' ኢሎም"
"እዋይ! እዘን ኩለን ጋራጃት ናይዚ ከተማስ ናብ ዓሻ ጎልጎል ዘይወረድክን ኢሎም ዓሺጎመን!?"
"እወ"
"እንታይ ክረኽቡ ኣንትን!? ንምንታይከ ናብ ዓሻ ጎልጎል!?"
"ጽሬት ከተማ ንምሕላው ያኢ!"
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"ኣቤት! እቤትትትትት! ኣንቲ ወላዲት ኣምላኽ ወረ እንታይ ኢኺ ከተርእይና!? እምበኣር ኣዚኣቶምሲ ጽሬት ከተማ ኣስመራ
የገድሶም'ዩ!? መንድዩ ደኣ ነዛ ሉል ትመስል ዝነበረት ምጭውቲ ከተማና ደዊኑ፡ ዘይንሳ ኣምሲሉዋ ዘሎ!? እስከ እቲ ካልእ ብዙሕ
ገዲፍና፡ ካብዘን ጋራጃት ንላዕሊ፡ እዘን ብሰንኪ ሕመቖም ዝመጻ፡ ኣብ ፈቐዶ ጎደናታት፡ 'ጅጅ' ዝብላ ዘለዋ ጀነረተራት ዘባላሽውኦ
ዘለዋዶ ብኽልተ ዕጽፊ ኣይከፍእን ደኣ! ንኣኣተን ደኣ ናብ ዓሻ ጎልጎል ዘይወስዱወን!? ሓዳእባሉ ተተሓሒዝና ግብ ክንብል! ብድምጸንን
ብትከንንዶ ዓቕልና ኣጽቢበናልና ኣየለዋን!
"ኣንትን ወረ ብፍጹም ዘይከውን ነገር'ዩ! ኣብ ከተማ ማኪና ዝተባላሸወቶ ኣውቲስታሲ ብምንታይ ጌሩ'ዩ ናብ ዓሻ ጎልጎል ክወስዳ!?
ንኣኡ ዝኸውን መጓዓዝያ ኣለዎምድዩ!?"
"ኣንትን ቅዱሳን ሓብተይ መዓስ ጽሬት ከተማን ድሕነት ህዝብን ኣገዲሱዎም ኮይኑ! ዘይ ሓደ ካብቲ ንህዝቢ ንምሽጋር ኢሎም
ዝሓንጸጹዎ መደባቶም ንምትግባር'ዩ ተፈጺሙ!"
"ክገርመክን ድርሳን ሓብተይ፡ እዞም ጓሎም መይታቶም ክበጽሖም ዝመጻእኩ ጎሬቤትኩምሲ እንዳ ሓሙተይ እንድዮም....።"
"እዋእ! እዞም ሓደስቲ ጎረቤትና፡ ናብዚ ካብ ዝመጹ ወርሖም ዘይገበሩስ እንዳ ሓሙትክን'ዮም!?"
"እወ"
"ቅዱሳን ሓብተይ፡ እንቋዕ በላ ሕማቕ ቅድሚ ምዝራበይ ነገርክናኒ"
"እንታይ ሕማቑ ኣንትን!?"
"እዋእ! እታ ሰበይቲ ሓሙትክን መዛረቢ ሰብ ኣንድያ ኮይና ዘላ!"
"ከመይ ክትብል ኣንትን!?"
"ጓላ፡ ምስ'ዞም ኣብ ድሮ ዝኽሪ ናጽነትና፡ ኣብ ባሕሪ ዝጠሓሉ ደቅና ስለ ዝነበረት፡ ሽዑ'ያ ተርዲኣ ትብጻሕ ኔራ።"
"እወ ጽቡቕ ኣለኽን። ኣነውን ሻቡ ናብ ሶዳን ገይሸ ስለ ዝነበርኩ እኮ'የ ሽዑ ዘይመጻእኩ። እሞ እንታይ ገበረት ደኣ?"
"እንታይከ ዘይትገብር! ኣብ ዳስ በዓል ናጽነት ክትስዕስዕ ክትብልስ፡ ነቲ ተደርሚማቶ ዝነበረት ጸጒራ ፈቲሓ፡ ግልብጭ ብምቑናን፡ ነቲ
ተኸዲናቶ ዝነበረት ከሊ ኣውጺኣ ከኣ ብጻዕዳ ዙርያ ብምትካእ፡ ኣብ ዳስ ህግደፍ ሕንብሊል ክትብል ከምዘይወዓለት፡ ንምሸቱ ናብ ገዛኣ
መጺኣ፡ ርእሳ ፈቲሓ፡ እንደገና ነቲ ኣውጺኣቶ ዝኸደት ከሊ ለቢሳ ሓዘንተኛ ኮይና እብለክን!"
"እንታይ ኢኽን ትብላ ኣንትን!? እቲ ከሊ ዝበልክንኦኸ እንታይ እዩ?"
"እዋይ! ከሊ ኣይትፈልጥኦን ዲኽን!? ጸሊም ክዳን ሓዘን ማለት'ዩ መሓዛይ።"
"እዚ ከሊ ዚብሃል ቃል ደኣ ኣበይ ፈሊጥክንኦ ኣትን ድርሳነይ?"
"ኣብ ራድዮ ወጋሕታ ሰሚዐዮ"

Page 2

"ኣንትን ኣበይ እያ ትርከብ እዛ ራድዮ ወጋሕታ ዝብሉዋ? ብዙሕ ሰብ 'ራድዮ ወጋሕታ ከምዚ ኢላ' እናበለ ከዕልለላ ኩሉ ግዜ
ይሰምዕ'የ፡ ኣነ ግን ብእዝነይ ሰሚዐያ ኣይፈልጥን!"
"ወረ ካልእ ብዙሕ ትምህርቲ ኣሎዋ። ንኣብነት፥ ደማሒ ማለት መላኺ ማለት'ዩ፣ እልበት ማለት ሓሳረ መከራ ማለት'ዩ፣ ዘላሚ ማለት
ረጋጺ ወይውን ጨቋኒ ማለት'ዩ። ወረ መሊኡ'ዩ። ኣንትን ወረ ናይ ትግርኛ ትምህርትስ ይጽንሓልና። እዚ ኪሮስ ኣስፍሃ ዝብሉዎ
ደራፋይ እንዶ ግዳ፡ ትማሊ ቃለ መሕተት ጌሩ ጸባ ኣስትዩና፡ ጸባ ይስተ!"
"እዋይ! እዚ 'መዓት ወረ' ኢሉ ዝደረፈ!? ኣንትን ንሱኸ ራሕሪሑዎምድዩ!?"
"ራሕሪሑዎም ተበሉኽንከ! ዕቅኖም ክዳን ኣውደኣመት'ምበር ከዲኑዎም!"
"ከመይ ማለት?"
"ብልክዕ እንታይነቶምን መንነቶምን ኮፍ ኣቢሉ ገሊጹዎም! 'ምእሳር፣ ምጥፋእ፣ ምቕታል፣ ምስዳድ ባህሊ ህግደፍ'ዩ!' ኢሉዎ።"
"እዝጊ ኣፍለጦ! ናጽነት ካብ ትኸውን ደኣ ብዘይካ እዘን ዝጠቐሰን ሓሳረመከራ ካልእ እንታይ ጽቡቕ ርኢና ዲና!?"
"ብሓቂ ሕሱራት ክብርታት ዘይብሎም
ሓሳርን መከራን ስቅያት ዝባህሎም
ህዝቢ ብዕልልታ ክንዲ ዝተቐበሎም
ደም የንብዑዎ ኣለው፡ ብሕሰም ኣቚሲሎም!
ብርግጽ ሕሱራት ካብ ክንቲት ዝፈኹሱ
ህዝቢ ፈላልዮም ሕድሕድ ዘናኽሱ
ኣብ ክንዲ መሬትና ዶባቱ ዘውሕሱ
ሰራዊት ኣኽቲቶም ቤት ድኻ ዘፍርሱ
መሰሉን ክብረቱን ኩሉ እናገሃሱ
ግዳም ኣሕዲሮሞ ናብ ስደት ፈሊሱ!!" ዚብል ግጥሚ ብድሕሪኡ ምስ ሰማዕኩ'ሞ ኸኣ ነቲ ዓለም ከይትርእዮ ምእንቲ፡ ብወጮ ሸፊኖሞ
ዘለዉ እልበትና፡ ንሓፋሽ ስለ ዝነገሩ፡ ዕልልታ ደርጒሐዮ እየ ቅዱሳነይ!"
"ትድርጉሐኦ'ወ ድርሳነይ! ጸባ ዘስቲ ቃላት እንድዩ! ኣንትን በጃኽን በላ እዛ ራድዮ ወጋሕታ ትብሃል ኣበይ ከም ትርክብ ሓብራኒ? እቲ
ሽማ'ኳ ክጥዕም! ወጋሕታ! ወጋሕታ ይግበረልና ከም ሽማ!"
"ነታ ራድዮ ምስ ወላዕክነኣ፡ ካብዛ ድምጺ በይኑ ዝኾነት ራድዮ ናይዚ መንግስትና፡ ድምጺ ሓፋሽ ትብሃል፡ በታ መድለይት ጌርክን
ንየማን ወገን ጥውይ፡ ጥውይ ኣቢልካ'ያ ትርከብ"
"ከምዘን ኣሰናን ኤረናን ዝብሃላ ራድዮታት፡ ኣብ ሸሓኒ ኣይትርከብንድያ!?"
"ኣብኡስ የላን። ኣብ ራድዮ ጥራይ እያ ዘላ። ነዛ ኣንቴና ንላዕሊ ዊጥ ኣቢልካ፡ ቁሩብ ሽሽ ዚብል ኣሎዋ'ምበር ጽቡቕ'ያ ትስማዕ!"
"ሕራይ በላ'ስኪ ክፍትና'የ። ኣንትን ድርሳነይ፡ እስከ በላ ናይዛ ሰይቲ ሓሙተይ መላኣለይ? ሰብ ደኣ እንታይ ይብላ ኣሎ'ሞ?"
"እንታይ'ሞ ክብላ'ዩ! ግርም ኢሉዎ ኣፉ ጠጠውዩ ትም ኢሉ'ምበር! ጓይላ'ቲ ውላድካ ዘጥፍአ ስርዓት ከተድምቕ ኢልካዶ ደኣ፡ ከሊኻ
ቐንጢጥካ፡ ግልብጭ ተቖኒንካ፡ ከም ሕጉስ ትዘልል ኢኻ ጓለይ!? ከምዚ'ኳ ርኢና ኣይንፈልጥን!"
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"እዋይ ምስክነይቲ! ኣይ ካብዘን ስእሉ ኣንጠልጢለን 'ንሕና ንሱ' እናበላ ኣብ ኣኼባታት ዝጭድራ እንድያ ኮይና! ከመይ ጌራ ካብ
ጓይልኦም ተፈልያ ክትውዕል! ሰብኣያ ከኣ ካብዞም 'ሃገራዊ ድሕነት' ዝብሉዎም፡ ሓሰውቲ ናይዚ መንግስቲ'ዩ! ውቃበኦም ትደምሰስ
ድሁላት! ንስልጣን ሓደ ሰብ ክብሉ ህዝቦም ዘጥፍኡ ዘለዉ ሕሱራት!"
"እዋእ! ትኹን! ኣንትን ቅዱሳን ሓብተይ፡ እሞ ማዕረ ውላዳ ክትሰርዖም!?"
"ማዕረ ውላዳ ሰሪዓቶም መዓስ ኮይና ድርሳን ሓብተይ! ዘይ ነታ 'ጸላእትና ከይሕጐሱ' ኢሎም ዘመላኽዑዋ ስእሊ ናይ ተለቪጅኖም
ክትብል'ያ! ከይፈተወት ከምኡ ጌራ!"
"በቃ! ኣየ ኤርትራውያን፡ ኣብ ገጻት ተለቪጅንን ኣብ ምድሪ ብግብርን ዝተፈላለየ ምስሊ ሒዝና ንጓዓዝ ኣለና! ዝገርም'ዩ! ጸላኢና
ምስሉይ ይኹን! ዘይባህርናን ዘይልምድናን'ባ እዞም ርጉማት፡ ምስሉያት ጌሮሙና! ኣብ ድሕሪ ገዛ ደቀን ዝጠፍኡወን ኣደታት፡
ዝርንዛሕ እናነብዓ የልቅሳ፣ ኣብ ቅርዓት ገዛ ድማ መልክዕ ምልኪ ከጸባብቓ፡ መኻናት ከበሮ ይድስቓ! ኣቤት ግዜ! ዘበን ኣካሒዳ
ዚብሃል እዚ'ዩ ቅዱሳነይ!"

"ማማ፡ ማማ ተለቪጅን'ባ ወልዕልና ኩዕሶ ክንርኢ?"
"ልቺ የላን ዝወደይ። ኪድ ምስ ሓውካ ገዛ ገዛ ተጻወቱ?"
"ኣይንጻወትን። ሰሪሕና ምስ ወዳእናዮ ኢሳያስ ተፍረሰልናኸ!?"
"እዋይ! ኣንትን ድርሳን ሓብተይ እንታይ እዩ ዚብል ዘሎ እዚ ቈልዓ!?"
"እንታይ ፈሊጠ ኢልክናኒ ኢኽን! ወረ ሎምስ ገለ ክንሰምዕ ኢና! ህጻውንቲ ቈልዑ ዘሰንብድ ተግባር እናገብሩ'ኮ፡ ደቅና ተስፋ
ኣቚሪጾሞም! ኣንታ እንታይ ኢኻ ትብል!?"
"ገዛ ኣይሰርሕን'የ ይብለኪ ኣለኹ።"
"ኢሂ እንታይ ኴንካ ዘይትሰርሕ!?
"ምሽ ዘዝተሰርሐ ገዛውቲ ወተሃደራት የፍርሱዎ ኣለዉ! ኩሉ ሰብ እንድዩ ግዲ ገዛ ከይሰርሕ ፈሪሑ ዘሎ!"
"ረአያ በላ ቅዱሳን ሓብተይ፤ እታ ዝደለዩዋስ ረኺቦማ! ፍርሂ ኣብ ከብድናን ኣብ ከብዲ ደቅናን ከም ዝኣቱ ጌሮሞ! ኩሉ ሰብ ከም
ዝረዓደ፡ ቈልዑ ከይተረፈ ፈሊጠሞ! እቲ ወዲ ሓርነት ሓብተይከ ትማሊ እንታይድዩ ኢሉዋ መሲሉክን ነታ ኣደኡ፡ ነፍሰ ጾር እንድያ
ዘላ፡ 'ማማ እዚ ኣብ ከብድኺ ዘሎ ቈልዓ ምስ ተወልደ፡ ደቂ ገዛውትና 'መፍረሲ ገዛ!' ኢሎም መታን ከይጸርፉዎስ ኢሳያስ ከይትብልዮ'
ኢሉ ኣሰምቢዱዋ ይብለክን!"
"ኣቤት! ኣቤት ምጾታት! ጸላኢና ክልተሳዕ ይርአ! ነዛ ስልጣን ኪብል፡ ብህይወቱ ክልተሳዕ ተራእዩ! ሰብ ፈትዩ ኣይጽላእካ! ኣንትን
ጓለይ፡ እምበርከ መንግስትስ ገዛ ሰሪሑ ህዝቡ የስፍር'ምበር፡ መንግስቲዶ ቤት ድኻ ኣፍሪሱ፡ ህዝቡ ኣብ ግዳም የሕድር'ዩ!? እሞኸኣ
ኣብዚ ሎሚ እዋን! ሰብ ገዛ ስኢኑ እናተዋረደ እንከሎስ፡ "ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ" ከም ዚብሃል፡ ገዛኡ ኣፍሪስካዶ ትድርብዮ
ኢኻ!? ኣንታ ኣምላኽ ወረ እንታይ ክሳዕ ንኸውን ኢኻ ትጽበየና ዘለኻ!? ኣንትን ድርሳነይ፡ ብኣምሆይ ካብ መገሻ ምስ ተመለስኩ፡
ክበጽሓኒ ዝመጻ ሓንቲ ሓብተይ እንዶ ግዳ 'ብዓይነይ ርአዮ' ኢለን ሓደ ጉድ ዘዕለላኒ ከዕልለክን? ኣብዛ ሃገር ዘይተሰምዐ እምበር
ዘይተገብረ ነገር'ኮ የለን!"
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"ኣንትን'ወ ሓቅኽን ዘይሰማዕናዮ'ምበር ዘይተገብረ ነገርስ የለን'ወ! እንታይ በላኽን ደኣ?"
"ሓንቲ ኣደ ሰለስተ ስውኣት ጎረቤትናሲ፡ እቲ ዝተረፈ ራባዓይ ውላደን ናብ ስደት ከይዱ፡ 'ብበደዊን ተታሒዘ እየ'ሞ መውጽኢ ሰልዲ
ስደድለይ?' ኢሉ ምስ ደወለለን፡ ነቲ ዝተዋህበኦ ናይ ጤሳ መሬተን፡ ፍርቁ ሸይጠን ምስ ከፈላሉ፡ እንደገና ጽንሕ ኢሎም ሕጂ ከኣ
እንደገና ተታሒዙ ኢሎም ኣውያት ስቅያቱ፡ ተሌፎን ደዊሎም ምስ ኣስምዑወን፡ እንደገና ነቲ ሰፊረንኦ ዝነበራ ገዛ ሸይጠን፡ ኣሻሓት
ዶላራት ምስ ከፈላሉ፡ ኣብ መወዳእታ ጨካናት ወደን ከም ዝሞተ ኣርዲኦመን ዓቢደን! ንሕናውን ምሰአን ዓቢድና። ሽዑ ኣብ ጸሎት
ዝርከቡ ደቂ ዓደን፡ ጸገመን ርእዮም፡ ባዕላቶም ሰሪሖም ንእሽቶ መዕቆቢ ጌረሙለን።
ብጓሂ ተሓሚሰን፡ ስእሊ'ቶም ኣብ ገድሊ ዝተሰውኡን እቲ ድሕሪ ናጽነት ብራሻይዳን በደዊንን ዝጠፍአን ወደንን እናረኣያ፡ ብንብዓት
ኣዒንተን ነጢቑ፡ ኣብ ስቓይ እናነበራ ከለዋ፡ መሊሱ እዚ ኹሉ ነብሱ ሕሰም ዝኾነ መንግስቲ'ዚ፡ ነቲ ለዋሃት ደንጊጾም ሰሪሖም
ዘረከቡወን ገዛ ከፍርሰለን ምስ መጸ፡ ስእሊ ሰለስቲኦም ስውኣት ደቀን ዘርጊሐን 'ስለ'ዞም ስውኣት ደቀይ መዕቈብየይ ኣይተፍርሱለይ!?'
ኢለን እንተ ለመንኦም፡ ዓጢጡዎምድዩ! ስእሊ ስውኣት ደቀን ረጊጾም፡ ቤተን ኣፍሪሶሙለን! ዓዲ ተጸሊሉ! እንታይ እሞ ክገብር'ዩ!
ተጸሊልካ ሕርድ ኩምትር ኢልካስ ትም'ያ እምበር! እዋይ! ዘየስተብሃልኩልንክን ድርሳን ሓብተይ! እንክነ በላ እዚ ሶፍት ንብዓትክን
ድረዝኦ! ኣነውን ፈለማ ክሰምዖ ከለኹስ ዝርንዛሕ ነቢዐ'የ!"
"እዋይ! እዋይ! ኣንታ እንታይ ኢና ንገብሮ!? ወረ ንምሸቱ መን'ዩ ዘድሕነና!?"
"መን'ሞ ከድሕነና ድርሳን ሓብተይ! ሰብኡትና እንተኾኑ እንታይ ተሪፉዎም! ኩሉ ተመንጢሎም ለሚሶም'ዮም! ሓንቲ ተሪፋቶም ዘላ፡
ኣንስትኹም ኣረክቡና እንተ ኢሉዎም፡ ንኣና ምርካብ ጥራይ እያ!"
"እዋይ እንታይ ኢና ንገብሮ! ከምዚኸ ኣሎድዩ ጓለይ! ኣንትን ቅዱሳን ሓብተይ፡ ወረ መን'ዩ ነዚ ኣጽናቲ ስርዓት'ዚ ኣጆኻ ዝብሎ ዘሎ!?"
"መን ክብሎ ደኣ ብዘይካ እዞም ውሑዳት፡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ዘለዉ፡ መንግስታት ናይተን ዝነብሩለን ሃገራት ብኾፎም
ዝቕልብዎም ምውታት ሕልና፡ ብዓይኒ ማዕዶ ሽግርና ንኺቕጽል 'ንሱ ይንበረልና!' ዝብሉ ተበለጽቲ'ምበር መን ክህሉዎ ደኣ! እዚ
ከይሲ'ዚ ካብ ህዝቡ፣ ካብ ጎረባብቱን ካብ ዓለምን ተነጺሉ፡ ከም ሰይጣን በዓቲ፡ ኣይ ኣብ ዲጋ ዓዲ ሃሎ እንድዩ ንበይኑ ሰፊሩ ዘሎ!"
"ድርሳን ሓብተይ፡ ነዚ ርጉም ሰይጣን'ዚ ሰጒጉ ፈጣሪ ኪዕረቐና እንተ ኮይኑ፡ ከምዛ እዘን ኣደታትና ጀሚረናኣ ዘለዋ፡ "ቕጫ ዘይጸገቡ
ዕምበባ ፍዮሪ፣ ኣደየ ደሃዮም ግበሪ፡
ወደይ ናብዛ ሕቑፈይ፣ እኽለይ ናብዛ ቆፈይ፡ ግበረለይ ፈጣሪ" እናበላ ዝምህለላ ዘለዋ፡ ምስኣተን ሓቢርካ ምምህላል ጥራይ እያ
ተዋጻኣና! እዞም 'ስመር' ዝብሉ ዘለዉ ደቅና ከኣ ከምቲ ቃሎም ሰሚሮም ገለ እንተ ገበሩ፡ ኣምላኽ ክሕግዞም በብዘለናዮ ንጸልየሎም!"
"ሓቅኽን ቅዱሳን ሓብተይ፡ እዚ ብዘይካ ጸሎት መፍትሒ የብሉን! ፈጣሪ ክዕረቐና'ሞ ከምቲ ዓወት ናጽነትና ዘጓናጸፈና፡ ዓወት ሓርነትና
ከጓናጽፈናውን ከም ቀደምና፡ ብፍቕሪ፡ ብንጹህ ልቢ፡ ኣስላምና ክርስትያንና ብሓባር፡ ንፈጣሪና ንለምኖ! ካልእ ይትረፍ ክረምትና
ጽቡቕ ኣዝመራ ክገብረልና ይኽእል'ዩ!"
"እወ ይከኣሎ'ዩ ድርሳን ሓብተይ"

"ድርሳን"
"እውይ! በላ ብዓል ቤትክን መጺኦም! ከይተፈለጠና ነዊሕ ኣዕሊልና ድርሳነይ፡ ክኸይድ በላ"
"ጽንሕነ'ባ ተመሲሕክን ክትከዳ?"
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"ኣይፋለይ፡ ክኸይድ ደኣ ግደፋኒ። ካልእ መዓልቲ ክመጽእ'የ። ደሓን ወዓላ ድርሳነይ"
"በላ ደሓን ወዓላ። በላ ኣይትጥፍኣ ኢኽን?"
"ሕራይ ድርሳነይ። ኣይጠፍእን'የ። ክመጽእ'የ። መዓልኩም ሓይላይ?"
"መርሓባ ቅዱሳን። ከመይ ውዒልኪ? ጽንሒ'ባ? ናበይ ደኣ እዋን ምሳሕ ትወጺ? ጽንሒ ምሳና ተመስሒ?"
"ደሓን ክኸይድ ሓይላይ መዓረይ፡ ተመሲሐ'የ። ደሓን ወዓሉ ደኣ"
"ኢልኪ? ደሓን ወዓሊ በሊ።"

*ሓበሬታ፥ ጠቢቖምን ፈዂሶምን ዝንበቡ ቃላት ንምፍላይ፡ ነቲ ጠቢቑ ዝንበብ ሆሄ (ፊደል) ኣቕኒነዮ (Ctrl + I) ጌረሉ ኣለኹ።
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