Blin Golia Hoy and Elelewo Songs
Written by Corlo Conti Rossini in 1907
(Racconti E Canti Bileni, page 15-63)

ኮንቲ ሮሲኒ 1907 ከተበው፡ ብሊና ጎወሊት
ቱሲሰና
ኮንቲ ሮሲኒ ካርሎ (1872-1949)፡ ይስታዅ ብሪክስጚ ገፍድ መንደርተው ከዋ ዳንታዲ
(ታሪኽ)፡ ጋብዲ ነቢርዲት ትክሰ ተብዳዅ (Orientalist) ጥልያና ግን። እና ግርዋ ኒን
ኤርትራዲ ፡ ኢትዮጵያዲ አሪ ከውዲር ዳንታዲ ጋብዲት ቋላዅድ እዳንዶ ከተቡዅ።
ብሊንሲ ቋላዅድ፣ እን Rakonti, E Canti Bileni (ብሊና ድግምዲ ጎወሊትዲ)
ይስታዅ፣ አመራ 1907 ፓሪስ ሓተምሳዅ ክቱብ ኒዅሊ፣ ብሊና ዳንተስ ጥልያን
ጋብድ፣ብሊና ድግምዲ፡ ጎወሊትዲ፡ ሆይዲ፡ አለለዎዲትኻ ፍደላት ግእዙውድ ብሊንድ
ከተቡዅ። ኒዳግልር እን ንከተበውሲ ኣምሓርንዪል ተርጀምዅሎም። እን ድግምልድ
ገለ ትግረትል ተርጀምሰውር ህምበኵ። ክቱብ ኒዅሲ እን Actes du XIVe Congrès
International Des Orientales ይስታዅ፣ ፓሪስ ኣኻዅ ዲባ በሀርሊ ስኵስዅሉ። እና ነት ከተብሶ ህምበው
እን 1907 ከተብሰው ገወሊትዲ፡ ሆይዲ፡ አለለዎዲ ሊጘር ዶል አመራ 2014፣ ከቲነድ ከተብሰው ቆላት
ጠፍሖ፡ ፍሪርሶ ከተብሰው ግን። እና ለጛ ጎልያ ወሪ ሆይ፡ ነት ስቆት ጃብረድ ህምበው እን እማና 1907
ከተብሰውሲ ቋሊስኒ መታን፣ እንዳኸ ዋኑ ቀድሕስቶ (እስካንድ ኣኾ) ገሞ ህምበው ግን።

_________







ኮንቲ ሮሲኒ 1907 ከተበው
ብሊና ጎልያዲ ሆይዲ አለለዎዲ
(እና ሸንገቡ ጎወሊት 1907 ከተብሰው ኣኩ፣ እን ላውል ህምባዅ በርህድኒ መታን 2014 ኰስታዅ ሓብረ ግን።)

1.

ንር መስከብኻ ከረን ግን፡ ንር ምጥንኻ ደዓሪ
ምርከዶልክ ስሐሲ፡ ተከኵ ክስቦር እንቋሪ።



ክስቦ «ክሳባ» ያዅ ኣንቂር ስⶖልድ
ፌዅ እንከሊር ስⶖ ግን።

2.

አየ ይለ ወረጢ
ንር ሕብርኻ ገባተት፡ ክምሆላይት ሰፈዲ።



አየ ይለ= ምንኮር ይለ ወሪ
ጋዶ ይለ ይና ዋሲሰኵ

3.

እምንድክማ ስራየ፡ ጎሊትራዅን እንከልዶ
እማ በዎስ ደረገው፡ ኵዲ ይዲት መንከልዶ



በዎስ = በጐስ

4.

ንር ላሪኻ ባደንትል፡ ንር ላሪኻ ሽናራ
ሻነት ሸማል ድራራ

5.

ደረየኵን ታንታርዋ፡ ወንቀርድያ አረኻ
ክራ ኣኽለማ መሓመድ ሰዃ ኡናር በረኻ።

6.

እንጨዲንጛ ሽንግርዋ ትክንዮ ህምባዅ በጉትል
ሻም ስዳዋዅ ተኪሰኵ ጀረብጋዅ ኒሹትል።

7.

ህምቢነለ ይገሮብ ነስ ክንተግና ህምብሩ
ውራ ተዋብ አኽሮና፡ ጃህራይ እንጋ ሸንግሩ።

8.

ሻማት ኵዃ ጂባ ግን፡ ይዃዲታ ክራ ግን
ስራይ ንር ከው እንጪናቕ፡ ገብሩቍርድ ብራ ግን።

9.

እማናኻ እንከሊ፡ ናን እንከልዅን ጂብትኖ
ሽልቍ ይሮ ላዅለ፡ ኣማቕረቢት ደኵስሮ።

10.

ሕድሪማርያም ወድ ጀንጀር፡ ገ’በሪሱዅ ኩበቂል
ሽልቍ ይሮ ወንተሪ፡ ግርወስ ባርዶ ወሸቂል።



ሕድርማርያም ጀንጀር
ሓቢንመንተልድዅ ግን።

11.

መጋሪሕሲ ይነዶክ፡ ጀረብነሊ ተለያዅ
ቃሻ ምልምል ደለያዅ።

12.

አየ ይለ ኣባ ግራኝ
ፈርቲ ይሮ ሽናራ፡ ጠለምግና ዎስራይ።

13.

ኒፍዳ ኣኺ ዎግብጣን፡ ወለይድላ የኵለ
ሰራበቦ ይገሮብ፡ ይጅልልገት ቋኵለ።

14.

እላ ብትከት ዓገባ
ግርሳ ወለት ጅሚዕ ግን፡ ጐዲቶ ያዅ ንር ገባ።

15.

ቋልቶ እንከልዳዅ ንር ግ’ሰት
በወስ ጋበውኵ ይሕርሰድ።

16.

ይና ብራ ክርጚሳ፡ ተረብ እምበ ዲብ ሾካ
ይዲ ኵዲ ወደጋ፡ ውራ ይንዅን እንሰካ።
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ዓገባ = ሽኻርዲ

17.

ዓሊ ገላብ ይብራ፡ ገበኒልድ ዓሪብልድ
ኣና ላሪ ፍሪርዲድ፡ እና እንቓቕ ገሪውልድ

18.

ደረየኵን ታንታርዋ፡ ይና እኵን ኣኽንዅን
ግንፍፍ እንገት ጅልዋ።

19.

ይደርቢኻ ጭርግያ
ኣን መላላየ ከደንየ፡ ካላዲማ ክርዲያ።

20.

ከራ ንስሪት ነጋሲ
ይን ሀብነውስክ ሀይ ዋሲ።

21.

እና ይሪት ቋላዃ፡ አንከልጊድ ይሀው ወንተሮ
ገሪ ዲደት ክሙ ግን፡ ዋነ ግረክ ሰተሮ።

22.

አየ ይለ ኣድሓና፡ ኣጛ ውሪዅ ሓደኖ
ኒኻ ቢራ አደና።

23.

ሶጣል ካና ንር ክርማ
እና እንዱል ይደናዅ፡ ዓገባሲ ንርኽርማ።

-

ዓጋባኽር ሓምታትል
ጨበርንዅን እንተትር።

-

ቍያማ ኣኾ ስራዪ፡ ለከመኵን ቋውድ ግን
ጂበኵ ጐደክ ባውድ ግን።

-

ዓገባኽር ካንዲማ
ጐደኵ ግራ እድንያ፡ ለመለም የላ ጃርዲ ግን።

-

ገሪ ዲደት ኣኽለማ ፡ ኵጅልልድ ሻኽስቲ
እማናኻ ዓገባ፡ ናጛ ድንሳ ሓለፍቲ።

-

ገጽ ገማይር ጐደኵን፡ ይምጥጛ አቡራ
እና ግሕሸል ይደናዅ ዓገባሲ ንርኽርማ።

24.

እንቍጚሲ ነⶔሲ ሕሽኩል ጥፍፍ ከሸረድ
ደለማዅክ ኒሹሺ ሓሰበላ ኒጨረድ።

25.



ጥልያን ሁመትሊ ታንታርዊል
(ከረንሊ) ግንፍፍ አድኖ ጅልውጋ
ይስቶሰና ጎሊሳዅ ሆይ ግን።



ገጽ ገምሮት ወሪ ገጽ ገማይር
ይስታዅ ፋርኣለባዲ፡ ለንሽያዲር
ነበክል አረርሳዅ ኣካን ግን።



ጥፍፍ = እንድባ ሰላዲሩዅ



ዕርዲራ = ሱቝ/ ከተማ

ገብራይ ቅዲት ኰሸሪ
ነⶔ ውሪዅ እንትሮ፡ ኵኣስመራስ ወንተሪ

26. ዓፋ አዲ ኵቢራ
መሓየዊታ ደረይቲ፡ ሸርመጥስቶ ዕርዲራ።
27. እውዅላ ይኽር ጃር፡ እዎ ላሪ ገብገሪ
እሽዓል ጣላ ለምብ ግን፡ ሞላድ ልዊ ተክረሪ።



28. ወሪ ንርዲ ባሪለ
ወሪ ንርዲ አዲለ።
29. እና አርባ ትብረሪ፡ ኣኽርን ይነድ ገድሪ
አጃ ኵና የለማ፡ ሽልቍ ይሮ ደኵረሪ።
30. ኣየ ይለ ሓምዶ
ማይ ጫዕዳ ገሮባ ሓዲስ ኵሉ ወ’ርዶ።

2

ለምብ= ለጛ ሕብር

31.
32.

ላዃ ኣኽን ንር መጕድእ፡ ላዃ ኣኽን ንር መጥቃን
ስራይ አውን ድድሮና፡ አርእስታዅ ግን ንር አካን።
ላሪ ደጋ ከረንል፡ ላሪ ደጋ ኣሽዓላ
ናትክ ንሪ ምኺስሮ እና ኣምና ጀዓላ።

33.

ኣጝር የኵን፡ ከው የውድ
ቱበስ ሻካዅ፡ የውየውድ።

34.

አየ ይለ አብ ራካ
ቂር ቋለላ ሕሻካ።

35.

ሳዕርምባ ድዳዅ ድዱዅ
ይነልዳ ከላእ ጕዱዅ።
ኣከለለ ኣን ያዅክ
ከፍ ዮ ዋኑ ደርቢትል፡ ደኵዅ ይኑዅ ኣዋዅድ።

36.
37.
38.
39.



ዋሲ ሽቍሊ ይረውሲ
ኲላ ዕልል ኣኽሮላ፡ ማርያም መነይግረውሲ።
አየ ይለ ይበቲት
ሽልቍ ይሮ ላዅለ፡ እን ግራረር ሁመቲት።
አየ ይለ ሰንበቱ
ጒና ስራየ ፈርኖ ይነቱ።

40. እንጨዲጛ ብኳና፡ ስሐር ገፍድ እንተላዅ
አረረገን ኒደሪር፡ ውረኒ ኣካዅን እንከላዅ።
41.

እና ጎልያ ኒኒ፡ ዓብደርሑማን ግዳር፡
እንጪናቕሩዅ ጎሊተሪ ግን ይስተኵ።



ደሪር = ምራድ

እማናኻ ገሊሉዅ፡ ናጛ ውሪዅ ደረያዅ
ቅሽን ትጟን ደለያዅ።

42. ጥንቍልሓስ አቡትል
ይሰና ኣኺ ኣንበጣ፡ ደው ዮ ህምብዅን ድንጉትል።
43.

ጐስተጊኒ ፍርድጊ
ነⶔት ፊዃ ብሪድኻ፡ እና ካንገት ሰቀጢ።

44. መትከል አበት ገማዃ፡ አርማ ዕፉን ጐዲሮ
እና ንስቲ ቋላዃ፡ ኒገሮብልድ በኒሮ።
45. ምስል ገብሩ ሸንገባይ
ካላ ቊቲ ይኖለ፡ ካላ ቊኒ ንር አባይ።
-

ምስል ገብሩ ሸንገባይ
ሽዅሽትቲ ይኖለ፡ ሽዅሽትኒ፡ ንር አባይ።

-

ምስል ገብሩ ሸንገባይ
ሸብ ጅእቲ ይኖለ፡ ሸብ ጅእኒ ንር አባይ።

-

ምስል ገብሩ ሸንገባይ
ትኩን ቍቲ ይኖለ፡ ትኩን ቊኒ ንር አባይ።

46.

እት ዕንክለት ጨወቲ
ይስጝ ንሪ አሸሽሮ ወሻቅድሮ ዲወት።

-

ጂጝስቲና አብ ሓሊብ፡ ጂጝስቲኖ እንትንዅን
ጃብራኻ ጃርሊ ግን፡ ደምብጛ ኵል እንኵንዅን።



መትከል አበት = ቀላቅል/ሰምሃር



ገብሩ ሓምደ፡ (ሸንገባይ)
እሮራ ገብሩቍርዱዅልድ ግን፡።

ጨወቲ አወንጀሊር ደወልወሊ
አረርሳዅ ኣካን ግን።
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47.

ኔስ ጋበቲ ሓጎትል
ንር ኰርተምኻ ንር ኵርኮትል
ሖባይ ፈርቲ ገደቦትል።



ኵርኮት = ሕንኵል




ጊንግር - ቆል ትግረሩዅ ጃኻን
ግን

48. ኣኽርን’ማ ኢትዬ
ከለብሪላ መስኔ።
ኣኽርን’ማ ይተደራ

ግሙጭስታ ጋብ ቍሸላ።

49.

ሰንበር ቅዳዅ ሲረውክ
አጃ ከና ጊሪውክ።

50.

አጃ ባሪ ለጊንግር
እዎ ሰርጊን ንኪኽር።
ናሲሕኮ ደንአብል፡ ውራ ሀብረ ፈርድዅን
እንቲ እዃርዳ ቍረስ ሰዓደላ ፍድንዅን።
አራዊት ሻኾለ፡ ውረኒ ኵትላ
ይሻሙዅ ነት እላ።
አየ ይለ ዎባበት
እና ገዳም እንታቍራ፡ ገሽል ሻኽቲ ዕላመት።

51.
52.
53.
54.

ናምጥንጛ ዓምበረስ
ሓይወ ዚቡ ግኒ ሻኽዅ አከረስ።

55.

ናምጥንጛ ደወሉዅ
ሓይወ ዚቡ፡ በጥሕ ግንድ ሰወሉዅ።

56.

እቡይ ሰካ እዅርሳካ፡ እልልግናዅ
ዋዕ ይግናዅ፡ ይንግናዅ
ገንብ ወንደፍ ያዕ ይግናዅ።

57.

ምስል እሊ ደንከሊ
ይለበኩት አድሮለ፡ አቢብቍራ ሸደሊ።

-

ይማዳኽር እንከሎ እንደ የሉ እርሩ
እንፋ መሓመድ ወድ በሺር፡ ሸደሊማ ኵትሉ።

58.

እንታ ዓይብ እንኵንዅን
ተከተልኖ እንትንዅን።

59.

ኣባ ኩምባሕ ዕሜርዱዅ
ግርዋ ኣክረና፡ ኤኢ አርዱዅ።

60.

ወድ ሳዕረ ከም ኪኑ
ንሪ ኣኽርን እዂኑ።

61.

እንፋ ብያን ይቅዳዅ
አረሚ ዮ ጕርብሽዳዅ።

62.

ካለሳ ቍዅ ይትማ ቍጋዅ
አብ ጭንዓባ ካፈፍስጋዅ።

63.

ሳድነውክር ጠለሙዅ
ገብር ብርኩት ሰለሙዅ።
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64. እውንመኪ መኒንሲ
እውግለ መኒንሲ
ገንጂሰላ ምኒንሲ
ጅእሰኵላ ክኒንሲ
አከ ገቦ ይሻኒ።
-

እውንመኪ ከረንሊ
እውግሊ ከረንሊ
ፈግእስትሮ ሰረንሊ።

-

እውንመኪ ታንታርዋ
እውግለ ታንታርዋ
ተመረኻ ናግርዋ።

-

እውንመኪ ሽናራ
እውግለ ሽናራ
ናአገሪ እምባራ።
እውንመኪ ገብሩ ቍርሊ
እውግለ ገብሩ ቍርሊ
ክብያዅ እንገው፡ ለጥ ያዅ እንገው
ሲምገር እንገው፡ ከው ምቍሊ።

-

-

እውንመኪ ሓቢንመንተል
እውግለ ሓቢንመንተል
እኵን ይኖ ክኻንተነው
ኣከለለሎም ናናንተል።

-

እውንመኪ ሻርኪ
እውግለ ሻርኪ
ጎልያ አርእገው፡ ከው ኣቅሽሽቲ።

-

እውንመኪ ዓዘፋሩዅ
እውግለ ዓዘፈሩዅ
ኒጨር ዳንዳ፡ ጕዶ ፈሩዅ።

-

እውንመኪ ቍኒዕል
እዊለ እማ ላቂርሲ
ባርኖ የነን ፍንጢርሲ።

-

እውንመኪ ጽላለ
እውግለ ጽላለ
ኣን ፈረሊ ኢፋልየ።

-

እውንመኪ በረኻ
እውግለ በረኻ
ተመመላ ይኣራኻ።

-

እውንመኪ ደጛድጛ
እውግለ ደጛድጛ
ሽ’ፈት በናዅ ግርዋ ብጟ።
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እና «ሓቢንመንተል» ያዅ 1907
ከተብሳዅ፡ እን ድገር ስⶖ ናን
«ሓሊብመንተል» ኣኾ ከተብሰን
ከቲና ኣኸት ቋሊሰኵ።

-

እውንመኪ አሺዲራ
እውግለ እሺዲራ
ከው ድድጊን ናገሽ ኒራ።

-

እውንመኪ አበይትጋኻ
እውግለ አበይትጋኻ
ግሽጝጛዅ ግን ናዋኻ።

-

እውንመኪ ገብሹሲ
እውግለ ገብሹሲ
ጂብዶ ባረኵ ፈሱሲ።

-

አውንመኪ ይግዓርትል
እውግለ ይግዓርትል
ናድቍማ ከራብ ግን
ከውሲ ባረኵ ደንገርትል።

-

65.

ደንገር= ብላሽ= ሳክት

እውንመኪ ሕመራይ
እውግለ ሕመራይ
እ’ከት ገ’ለ ከም ከራይ።
ጅሚዕ ኵኽር፡ ገ’ዳም ኵኽር
ሻኽርሩዅ የነኵ፡ ለጛ ምቍል
ሕማጥ ህምበኵ፡ ገዱጕ ኵኹል
ንኪ ኵንዱዅ ፈራዕ ኵኹል።

66. ጐስተጊኒ ጐደና
ጎልያ ውሪዅ ከርተንሶ፡ ኒኻ ግርዋ አደና።
67.

ጅንግላይት ላጅርዲ
ኣጛ ይከው መጋሪሕ፡ አዊልድር ላምርዲ።

ጅንግላይት = ፈርዳ ሽርኻዲ
ዓረብ ብራ ተበብስረሪ ግን።

68. ተከወኵን ገርበሺዅ፡ ቀልብ እንገት ገሊሎ
ይንዅለ ስራይረው፡ ኩቀቢልድ በኒኖ።
69. ጣዕዳ ሓላፍዅራደው
ፈሮ ደርብ ከበገው
ክስቶ ኣራኻ ፍደገው።
70.

ሞላድ ናዃ ከለለኵ
ድቋል ብተን ሀለለኵ።

71.

ድወንደሉ ይኽርድ
ክኻንሰሊ የዶልክ፡ ውራ ኣኽራ ይፍርድ።

72.

ከዋ ጐደ ሳገሙዅ፡ ኣጛ ሽቕዅን ጐደጊ
አሪውስካ ባረንደ፡ ላዶን ህጅክ ሓዋዲ።

73.

ደላህመላህ ግርጊትክ
ይና ገላብ ሻኽኒ፡ ኵሰፈላል ኣኽገትክ።

74.

ደሀይ ቢኒ እንታ ኣባይ፡ ውሪዅ ደሀ ብድኖ
እንተረነኵ ስራይረው፡ ሰላም ሻኻ ጕድኖ።
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75.

ጎሊቲና ስራዬ፡ ጎሊቲያ ኵቅብላ
ትክን ይሮ ከቦሪል፡ ኣኽታ ያዃ ንር ድብላ።

76.

ለጛ ድገር ነበክል
አ’ድኖማ ተካላን፡ መሰከነኵ ናበክል።

77.

ሸል የናዅሲ ይቱ ፊዅን
ናአንገብል ትዳ ቢዅን።

78.

ምልዲነዲ ምሊሊማ
ጃን ሰበክጊ ድዊሊማ።

79.

ሰፍለለላ ሐደያ
ሲሕ ጅኽሪንሊ ላዓያ።

80. ሓጃ ውሪዅ እንትሮ ፡ ዓረብናው ኵዕልል
ስራይ ብርፍ እርፋንሊ፡ ከተተብሱዅ ይዕልል።
81.

ከቦራኻ ክነናይ ኒት ቋላዅክ ስራዅ ግን
ኣትሃጅኪና ወኣመት ደበን ፈርዶ ፈራዅ ግን።

82. መሰለትረው እንትኑዅ
በልጝ ናውኻ ኣዋኺነ፡ ሺኪድኖ እርግኑዅ።
83.

እንተት ይንዅን ሽቍሊረው
ትምስጝ ሺክሲ ፍሪረው።

84. ብቱራ ሽማር እንጋዅ
ጃና ድያሕ ሽጕር እንጋዅ።
85.

ከላእ ዔሮ ይና ፍክል
ጀረብነሊ፡ እንታ ክትል።

86. ንድ በኒዃ ቀላ ቋልጊድ
ወረኒልኻ ጕርዳ ባርጊድ።
87.

ቀላ = ከአር ፡ ትግር

ለስረየ ለሶጣልየ
ኣን ወረርስዅን መላልየ።

88. ኩገናኻ ሳደቲ
ከብገት ቈንሹ ኳጘቲ።
89. ኔልድ አውቲ ፍሪርዲ
ጃር ሀቢን ይት ኵሪርዲ።
90. ጋብሰገለ ብርድ ኒዅል
ይግዓርዱውድ ጢቍል ሚቍል
አንኳ ጪንጨው ላግርዊቍር።
91.

እዂነትኻ ስሚር ሰስጋ
ድሙረስኻ ልጝል ቱስጋ።

92. ኒስማ ደበን ይድኖ፡ ቋግና ካላ ቍነኵን
ቋልዲድ ሻኽር ለንቀሸት፡ ሓገገስቶ ህምበኵን።

ለንቀሻ= ሽኻርዲ
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93.

ምስል ከራር ወድ እድሪስ
ይና ናንተል ኣከላ ፡ ኣዋሃብኒን ጐዱጕ ኒስ።

94.

ዲብላ ጋድም አሚነ
ተለው ያዅ ምብራሕሲ፡ ዓረቢማ ሃብዲነ።

95.

ግረን ካኒል ከርከራዅ
ጀሚዕኽርማ ኣንቂ ኣኽሮ፡ ንር ራጝስከው መንከላዅ።

96.

አጃ ከና ከንቶታት
ናቱ ዲዊዅ ኣጕዶታት።

97.

ሃጃም ግናይ ታሚታዅ
ኣሸንቁጢል ሻሚታዅ።

98.

እንትን ፈርደነን፡ ኬርዲ ሜርዲ
ድጊት ባሮ፡ ጁፋ ዔርዲ።

99.

ስርጕት ባርዶ ኒጕርበትል
ገርጊስ ዔሩዅ ኒገነትል።

100. ውቤማ ኣኾ ካሕሱ ግራ
ፋሕሱ ፈራዅ፡ ፈርዳ ጕራ።
101.

ባርማ እንቶ አልገደን
ገብሩ ቍርድ ጨገደን።

102. አዊል ሰጘው ደሽክሊ
እማናኻ ኒ ሽሊ።

እያሱ እኩቡዅራ ሽናሪዅ ግን።

103. እኩቡዅራ እያሱ
ከፍከፎ ፈሩዅ፡ አብንተዅስክ ድራሱ።
104. እኩቡዅራ ክላላ
ሱላ ገቡዅ ኒቋላ።
105. ቋልድዅመላ እያሱ፡ ቋልዅንላ ግዲሲ
ከብሲነላ ገነዅረድ፡ ጁላይ ገብጋ ሓዲሲ።
106. ልኸግለ ወድ መስመር፡ ጋብየካ ይጃርድ
ከቦራኻ ክነናይ፡ ከርትትጛዅ ውልዋልድ።
107. እትማንማ ይጃቡዅ
ኣጛ መስቀል ተኪሰ፡ ተካዅ ግሰት ነታቡዅ።
108. ምስል ውላድ ሓሸላ
ኵል ገእሲዅን ናይዝጊ፡ ሻሙዅ ሻኽላ ከልከላ።
109. መዓግብቍር አጕላበው
ቍሊሕ ቍሊሕ የው ጋበገው።
110.

ቍርኻ ኣኹዅ ኣቅሸት፡ እንቃቅ ኣኹዅ ደናግል
እማ ጐድኒን ይረዶክ፡ ጒና ፈርንን ቀላቅል።

111.

አየ ይለ መንታይት
ለዂት ፈርዶ ይነልድ፡ ደንቢትንዅን ቍር ካየክ።
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112.

ጅሚዕ ወድ ዓልበኪት
ልጝን ቃሽል ግርገቲክ።

113.

ጨሐፈዲ፡ ዳንቃዲ
ዋኻ ጂቡዅ ወንዳዲ።

114.

ነⶔር ሕገ ናዓር ሻኵ
ሴፍ እንጋዅ፡ በቈር ሻኵ።

115.

አይመኖና ዓዳይዅ
ከንቶት አዶ፡ ኒል ኳዪዅ።

116.

እምንድክማ ወድ ፍካክ፡ እማ ኵብር መረሮ
ኣድም ልግባ ዋጣየ፡ ይሽሓቅ በዓል ከበሮ።

117.

ረሺትኮ ደረንዲት
ኣን ግን ይዅን፡ ኣን ገዲት።

118.

ሃኪንኽር በጃኽዱዅ
አክክመል ወሻቅዱዅ።

119.

ይምጥንጛ ጎጋ ግን፡ ትልቁሳዲ ሸዋዲ
ቍናዅ ጅእናዅ ብነሊ፡ ዳሕና አርስኒ እንተዲ።

120. አጃ ባሪ ለግንግር
እዎ ሰርጊን ንኪኽር።
121.

አየ ዪለ ወንሱር
ዶንክ አቶሽምቍራ፡ ቂራ እጥርዲ ብኵርዲ።

122. ይደርቢኻ ወረባ፡ ገሊለኵን ስለልድ
ደማትከው ሓጓጓን፡ ይና እንቃቅ ሰረውሲ
አድኖማ ይነልድ።
123.
-

እብስላሴ ኵኽር ሸግር
ሰፍ ኒዅ እርጋዅ እከ ሰግል።
ለመምባኪ መንጁላ
ሰፍ ስጝ ኪደኵ ኒዱላ።

124. መዲንድዅራ አባ ባሪህ
ኒደምብኻ ገብ መጋሪሕ።
125.
-

መዲንድዅራ ዓያ ግራ
እን ንስርኻ ኒ ግርግራ
ናን ሰፍ ምዅረው እንትን ጂባ
መዲንድዅራ ጃር ወንሺባ።
በሪህ እንቱዅ ሳፈሮ
ልኩኰላ መዳሳት ጌረማነድ ካተሮ።
ምስል ውላድ ድጊ ግን
አብኻ ናዲክ እንቋረኵ፡ ለበካኻ ኵዲ ግን።
እማናኻ ቀልብ ግን፡ ናጛ ትክሰ ደረርዅን
ነራ እንቱዅ ይኖለ ቂራ በልጝ ሂረርዅን።
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126. ሰጎት ኮዅራ ጕርጕሚዅ
ከንቶት አዊ ኵድ ድዊዅ
ጥግዕ ቢራ ውጅዊዅ።
-

ኒድ ድወዃ ጊላጋብር
ሀደውደው ያዅ ኒጃብል።

-

ሰጎት ኮዅራ ቅሺ ለኻ
ገሩን ጠላዕ ኣራኻ።

-

ሰጎት ኮዅራ ቂራ ዱመት
ሴካኻ ጀመሩ እርጉዅ፡ ናን ባርጊኒ ኒጉበት።

127.

ስለሙንማ ኣስገዶም፡ ሕበበርሰ ጀመራዅ
ጨወን ግሽጝ ሸመራዅ።

ሸመራዅ = አዶ ጋጛዅ፡
መለዮ ዳገናዅ(ገለብዳዅ)

ሰጎት እማና ገንለማ
ሲዀር ፍልቅ ኣኽለማ።
እና ደበን ደርቡሹዅ
ጀንገሪና ቀሚሹዅ።

128. ሽማንጉስ ገእ ይዅን፡ አተይያ ቤት መካ
ለበካኻ ሰቀልሶ፡ ውራ ኣኽጋኽር ን’ደኳ።
129. ዓይቡ ዓቍርደትር ግርገት
ወጨፎረድ፡ ሰንጀትድ ቀረረጫዅ፡ ደው እንገት።
130.

አብረሄዅራ ሖብ ገላይ
ምን ኣቍርደት፡ ዲብ ሓላይ።

-

ለመንባኪ ወጨፎ
ግርወስ ለብዱዅ ሓጫፎ።

-

ለአቡኪ ወተኳ
ውራ ኣኽጋዅ ን’ደኳ
ኒሰብታዃ ኒመኳ።

131.

ስር ሻኽላ ነሓርሊ
ወሪ ህጅክ ግሳስዲ፡ ወሪ ሽርብ በሓርሊ።

132.

ዲራ ጐንዳይ አሸራ
ወሪ ህጅክ ግሳስዲ፡ ወሪ ብርፍ ከሰላ።

-

ዲራ ጐንዳይ የፍቅሮ
ወሪ ክራ ናኽለ፡ ወሪ ኪዳ መንብሮ።

-

ኒምልክ ናን መረሩዅ፡ እማናኻ ቀሽቀሻዅ
ሓበስትኒ ኒሹሺ፡ እና ጎልየስ ሓበሳዅ።

-

ይጛ ሻንኪል ፈርነኵን ሰ’ለመሎም ሰላመት
እና በሪ ረጢዅራ፡ በራኽስኒ ከራመት።

-

አየ ዪለ ወምኒ
እና በሪህ ረጢዅራ፡ ሰውጥለል ለብኒ።

ቤት መካ=ቤት መኻእ

ወጨፎ= መንዱቕ ሺራዅ
እማኒውዱዅ
ሖብ ገላይ = ዓያ ገለያዅ
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-

አየ ዪለ እመሪት
እና በሪህ ረጢዅራ፡ ጀ’ረብኒ ይነሪት።

-

ዲራ ጐንዳይ የፍቅሮ
ኩጐድጉሲክ ድዊና፡
እና ኪስሲ ጅብነሪት፡ ህጅጅግኒ ህምብኖ።

133

ዓዲ ግራት ዕርዲራ
ኖረዲን ድወላ፡ ይና ስልክ ድዊራ።

134.

ዓዲ ግራት ዕርዲራ
ግልጭ ይነዲ ዓሰባትል፡ ክብህዅለ ንር ቂራ
ኣን ጨበራዅ ራእሲራ።

135.

ምንዳል ድዅራ ወደላ
መድሕን ውሪዅ ደው ይሮ፡ ቀሚሽ እሰላ።

136.

ተመለዲ፡ ገብራይዲ
በሻቅ ዩ እርገው ቍር ካይዲ።

137.

ይሓልቲዅራ ቍራ ግን
ረቀቅግና ስራየ፡ ናልክ ህምባክ ክራ ግን።

138.

ልቡድ ከልእ ወድ ገሽመራ
አቢብ ሺክል ነራ እንደራ።

139.

አቢብ መኳ ጣሪ-ዋሪ
ሲም መነይሱዅ፡ ሺክሲ ባሪ።

140. ምቍላማ እላ እንታኮል ዪ
ገዲት ፈርዳ ሳለኮሪ።
141.

ይአን ገብሩ ገድም ገኑዅ
ናገመና ድሙ ጀኑዅ።

142.

ንዓ ስዒድ፡ ንዓ ድሙ
እንፋ ንሱር ሓዳግ እሙ።

143.

እንፋ አውሸክ ተውለኽር
ኩዳንድቊት ድሙ ቋካ
አወያዅ እንታ ዋኻ።

144. ዋሉው ዕሜር ሽቅረሪ
ጅልልውነክ ጅእነሪ።
145.

ማሕሙድከው አለምሶ
ገብሻ እንቱዅ፡ ቀለምሶ።

146. መሓሙድከው ጠ’ናሳን
ናዋውልኻ ሓማሳን።
147.

ህጅክ ይኖ ስራየ፡ ጕና ኵኮል ዒሪ ግን
ሮማይ ደው ዮ ኒጃብል፡ ኵርት የላ ሜሪ ግን።

148. ሜሪ ኣኽሮ ሓከምቶ
እንከልንዅን ወመኒን፡ እንቲ ሽወስ ኰርተምቶ።
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149. ዓሊ ሕዳም ሓሪሩዅ
ይታ ይከው ገብኖለ፡ ኒታ ክድመት ሜሪሩዅ።
150.

ኣፍርንጂራ ጨናጩታ
ግርዊ ክርሽም ኒሸሙታ።

151.

አፍርንጂራ ስቋንታዅ
ግርዋ ግርው ክኻንታዅ።

152.

አፍርንጂራ ክታቡዅ
ሸል አካንልክ ጕራቡዅ።

153.

ወረደኵን ስራየ፡ ምስዮንድኮ አበትል
እና ሻማት ስራይሩ፡ ለብድዅለ ቀበትል።

154.

እምንድክማ እና አኢ ክኻንሲቶ ጐዳዅል
ኰለል የቲ ኒጕርበት፡ ጣልያንድዅራ ጫዕዳዅል።

ቀበት = ዕድር= ሽዅዳ

-

እምንድክማ እና አኢ ክኻንሲቶ አረሲል
አዶ ትዎ ከለብል፡ ለብድዅላ በለሲል።

155.

ደረየኵን ዕርዲራ ሸከዪያ ጣልያንሊ
ይሻሙዅሲ ባሮም፡ ክኻንሲያ ይራጝሊ።

156.

ይብላዓ ባቡሪ፡ ጠብ ዮ ብቶ ገንጀኵን
ሀወክስጋ እንቃቀ፡ ኣና ዳሕና ህምበኵን።

157.

ገብራይ ኵዲ ፈርዲያ
ንር ስተይኻ ነቢት ግን፡ ንር ብልዓ ሽዕርያ።

158.

ፎርቶ ቅብላት መንተለ
ማሕየዊትር ጪንጭጝሲ፡ እንታ ዓይብ ድወለ።

159.

ይመስከብኻ አስመራ፡ ከደመኵን ጀንዮትል
ይና ኡናር አድንዅን ተነንድኮ ድገትል።

160. ደረየኵን ኰነነር፡ ኪዳ ፍርድ ፈረዲ
ነጝር ክርው ኣኽኖለ ጂጝስተነኵ ይነዲ።
161.

አየ ይለ ወስናር
መድሕን ደው ዮ ኒጃብል፡ ኵርት የላ ጀነራል።
ኰሲ ሓብረ

እና ኮንቲ ሮሲኒ ከተበው ጎወሊትሲ፡ አመራ 1999 ኖርወይ እንትሮ ዋንትሩ ሸኑርዶ፣ ንር ቋለስ ኡረሪና
ይና ገና መካ ዑመር ሓምደ (1918-2004) እንጪናቕትሪ ግን። ንር እክልዲ አንንዲር ዳለትሊ ጎሊትሱ
ሰጘው ናኣክነድ፣ እን ንሪ አልብድረውስክ አዊ ጎሊትሎም ሓ’በርቲ። ኒዳግልር ገለ ቆላት ናውሪና
በርህገውሲክ በርህድኒል ካቢቲ። ቋላ ንሩዅ፡ እና ነት ከተብሶ ህምበው፣ ናብጅኻነክ ጎልያ ኣኽጊ፡
አለለዎዲ፡ ሆይዲ ግን ያዅ ግን። እን ላውል ከተብሶ ህምባዅ ሓብረ ኒብጅኻነክ ንሪ ኡራዅ ግን። ናበልጝ
ክሱሰንኻ ውሪና ቆላታው፣ እን ኣምሓርንዪል ተርጀምሶ ዲወዅልድ አስተው ግን።
ጎወሊት ኮንቲ ሮሲኒ 1907 ከተበውሲ ሊጘር ድሞ ከተባዅ
ተኪኤ ዓልበኪት
Tekie Alibekit
Oslo, Norway 2014
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