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ዛንታ’ዚ ንምንባብ  ዘድልየካ  እኹል ግዜ ውሰድ። ንኹሉ ኣብ ሓደ ግዜ ኣንብቦ 

ወይ ከኣ በብቕሩብ ገይርካ። ነቲ ንኣኻ ብዝበለጸ ዝሰርሓልካ ኣስተብህለሉ።
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ከምኡ’ውን ስሚዕታትና ምስ ዝዓቢ ኣካላትና 
እንታይ ከምዝገብር ክንምሃር ኢና።
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ኣብ ሓንጎልና ከም ናይ መጠንቀቕታ 

ደወል ዝኾነ ኣሚግዳለ ተባሂሉ 
ዝጽዋዕ ክፋል ኣለና።
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እዋን ባዕሉ ይጠፍእ።

ንሱ ንዓና ኣብ 
ምክልኻል ይሕግዝ።
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እዚ ምዕናድ  
ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ሓድሓደ ግዜ ክንንቀሳቐስ ወይ ክንሓስብ 
ዘይንኽእል ኮይኑ ይስምዓና።

እቲ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ናይ መጠንቀቕታ ደወል 
ኣብ ዝጠፍኣሉ እዋን ናብ ምዕናድ፡ ምህዳም፡ ወይ 
ምቅላስ ነምርሕ።
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ሓድሓደ ግዜ ክነምልጥ 
ከምዘለና ኮይኑ ይስምዓና።

እዚ ምቅላስ 
ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ሓድሓደ ግዜ ከኣ ክንሃርምን 
ክንውጭጭን ዝደለና ኮይኑ ይስምዓና።
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እቲ ኣሚግዳለ ነቲ ደወል ኣብ ዝድውለሉ 
እዋን እንታይ ክግበር ከምዘለዎ 
ክንምሃርን ክንለማመድን ኢና።
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ዓበይትን ቆልዑን ኩሎም ኣብ ዝጭነቕሉ ወይ 
ዝፈርህሉ እዋን ናብ ምዕናድ፡ ምህዳም፡ ወይ 
ምቅላስ የምርሑ።

ኣካላትና ብኸምዚ እዩ ዝሕግዘና።
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ድራጎን ብመስኮት ከምዝርኢ ዘሎ ጌርና እሞ ኣብ ኣእምሮና ንስኣል!

ሓንጎልና ናይ ተጠንቀቕ ደወል የስምዕ እሞ ናብ ምዕናድ ነምርሕ…

ምዕናድ ማለት ስምዒታትና ዓበይቲ ኣብ ዝኾንሉን ክንሃድም 
ኮነ ክንቃለስ ኣብ ዘይንኽእለሉን እዋን እዩ።

 ነብሲ ወከፍ ብዝተፈላለየ ናይ ምዕናድ 
ኩነታት ይሓልፍ።

ትርግታ ልብና ይውስኽ ከምኡውን ትንፋስና ቅልጣፈ ይውስኽ።

ብኣእምሮኻ ምዕናድ እንታይ ዓይነት 
ስምዒ ከምዝፈጥረልካ ሕሰብ፧
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...ርእሰይ  
   ዘንሳፍፍ ዘሎ

...ዝተቐርቀርኩ  
    ኮይኑ ይስምዓኒ

ኣነ ከምዚ ዝስዕብ   ኣነ ከምዚ ዝስዕብ   
    ምተሰምዓኒ…    ምተሰምዓኒ…

...ልበይ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት  
   ትሃርም ኣላ  ደሓር ከኣ ጸጥ  
     ኢላ ክሰምዓ ኣይክእልን

…ዝስወር  
      ዘለኹ
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…ቃላት ከውጽእ  
     ኣይክእልን

...ኣነ ዕንድ  
    ኢለ ኣለኹ

…ንገዛእ ርእሰይ ኣመና  
    ንእሽቶ ብምግባር

…ኣነ ክርአ  
    ዘይክእል’የ
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እስተንፋስ ንውሽጢ ሰሓብ… 

ከምኡ ድማ ነዊሕ እስትንፋስ ቀስ 

ኢልካ ኣውጽእ።

እዚ  ካብቲ ክንገብሮ እንኽእል  እዩ።

ኣብ ዙርያኻ ጠምት እሞ ኣብቲ ክፍሊ ከኣ ሰለስተ 
ሰማያዊ ነገራት ቊጸር።

ደጊምካ እስተንፋስ ንውሽጢ 

ሰሓብ… ከምኡ ድማ ነዊሕ እስትንፋስ 

ቀስ ኢልካ ኣውጽእ።

ድሕሪ ናይ ምጭናቕ ወይ ናይ ምፍራሕ ስምዒት 
ንኣካላትና ነረጋግኦ።
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ኣብ ገለ ተሪር ወይ 
ልስሉስ ነገር ኮፍ ኢልካ 

እንተሊኻ ኣስተብህል።

ንኣጻብዕቲ ኣእጋርካ 
ኣወዛውዞም።

ሓደ ተወሳኺ እስተንፋስ ንውሽጢ ሰሓብ…  

ከምኡ ድማ ነዊሕ እስትንፋስ ቀስ ኢልካ ኣውጽእ።
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እቲ ደወል እናሃድአ ኣብ ዝኸደሉ ልብኻን 
እስትንፋስካን ቀስ ይብሉ።

ሰብነትካ ክረጋጋእ ከሎ ከመይ ስምዒት ከምዝህብ ኣስተብህል።

ዓበይቲ ስምዒታት ከም ዘንሳፍፉ 
ደበናታት ይመጹን ይኸዱን። 
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ሕጂ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ብመስኮት ዝጥምት ድራጎን ብኣእምሮና ኣብ ንስእለሉ 

እዋን፡ ሓንጎልና ነቲ ደወል ይድውሎ ንሕና ከኣ ናብ ምህዳም ነምርሕ…

ምህዳም ዝብሃል ስምዒታትና ዓበይቲ ኣብ ዝኾንሉን ንሕና ከኣ ክንንቀሳቐስን 
ዋላ’ውን ክነምልጥን ኣብ ንደልየሉ እዋን እዩ!

ነፍስ ወከፍ ሰብ ናብ ምህዳም 
ዝኣትወሉ ኩነት ቁሩብ ይፈላለ እዩ።

ልብና ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ትሃርም፡ እስትንፋስና ፍጥነቱ ይውስኽን ኣእጋርና 
ከኣ ተሰራሰርቲ/ርቡሻት ክኾኑ ይኽእሉ።

ብኣእምሮኻ ከምዚ ዝስዕብ 
ስኣል…ምህዳም ኣባኻ ከመይ 
ስምዒት ኣለዎ፧



19



20

…ልበይ ከም ከበሮ  
     ትሃርም ኣላ

…ኣነ ኣዝየ ኣርሒቐ  
     ክሃድም ይደሊ

…ከም ናይ ቅድድም  
     ፈረስ ክጎዪ ይደሊ

ኣነ ከምዚ ዝስዕብ  ኣነ ከምዚ ዝስዕብ  
    ምተሰምዓኒ…    ምተሰምዓኒ…
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…ጽርውርው  
      ይብለኒ

…እስትንፋሰይ  
     ክሕዝ  
        ኣይክእልን

…ካብ  
   ቆርበተይ  
    ነጢረ  
     ይወጽእ

…ከም ናይ ኩብለላ  
   ባቡር ቀልጢፈ ይዛረብ

…ብዝተኻእለ መጠን ብቕጽበት  
     ከምልጥ ይደሊ
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እስተንፋስ ንውሽጢ 
ሰሓብ… ከምኡ ድማ ነዊሕ 

እስትንፋስ ቀስ ኢልካ 

ኣውጽእ።

ብድሕሪ ናይ ምጭናቕ ወይ ምፍራሕ 
ስምዒት ንኣካላትና ነረጋግኦ።

መጀምርታ፡ ኣጻብዕ ኣእጋርካ ዕጸፎም። እቶም ኣብ 
ኣእጋርካ ዘለዉ ጭዋዳታት ብኸመይ ከምዝውጠሩ ኣስተብህል።

ኣጻብዕ ኣእጋርካ ዘርግሓዮም።

እዚ ካብቲ ክንገብሮ እንኽእል እዩ።
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ኣብ ገለ ተሪር ወይ ልስሉስ ነገር ኮፍ 
ኢልካ እንተሊኻ ኣስተብህል። ንኣጻብዕቲ 
ኣእጋርካ ኣወዛውዞም።

ደጊምካ ካልእ እስተንፋስ ንውሽጢ ሰሓብ… ከምኡ 

ድማ ነዊሕ እስትንፋስ ቀስ ኢልካ ኣውጽእ።

ሓደ ተወሳኺ እስተንፋስ 
ንውሽጢ ሰሓብ… ከምኡ ድማ ነዊሕ 

እስትንፋስ ቀስ ኢልካ ኣውጽእ።



24

እቲ ደወል እናሃድአ ኣብ ዝኸአሉ ልብኻን 
እስትንፋስካን ቀስ ይብሉ።

ሰብነትካ ክረጋጋእ ከሎ ከመይ ከም እተሰማዓካ ኣስተብህል።

ዓበይቲ ስምዒታት ከም ዘንሳፍፉ 
ደበናታት ይመጹን ይኸዱን። 
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ደጊምና፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ብመስኮት ዝጥምት ድራጎን ብኣእምሮና 
ኣብ ንስእለሉ እዋን፡ ሓንጎልና ነቲ ደወል ይድውሎ ንሕና ከኣ ናብ 

ምቅላስ ነምርሕ…

ምቅላስ ማለት ስምዒታትና ዓበይቲ ክኾኑ ከለዉን ከምኡ ድማ ኣእዳውና 
ክንዓሙኽ ወይ ብእግርና ባይታ ድጒ ምባል ክንደሊ ኸለናን ማለት እዩ። 

ነፍስ ወከፍ ሰብ ናብ ምቅላስ ዝኣትወሉ 
ኩነት ቁሩብ ይፈላለ እዩ።

ልብና ብዝቐልጠፈ ይሃርም ምስትንፋስና ከኣ ፍጥነቱ ይውስኽ።

ብኣእምሮኻ ከምዚ ዝስዕብ ስኣል…
ምቅላስ ኣባኻ ከመይ ስምዒት ኣለዎ፧
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…ሓዊ ዘስተንፈስኩ

…ከም ሓደ ዓርሞሽሽ  
   ሰብ ዝኾንኩ ኮይኑ  
    ምተሰምዓኒ

…ገለ ነገር  
    ክሃርም ምደለኹ

ኣነ ከምዚ  ኣነ ከምዚ  
  ዝስዕብ    ዝስዕብ  
   ምተሰምዓኒ…   ምተሰምዓኒ…
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…ከም ጎሪላ  
    ምተቓለስኩ

…ከም እሳተ  
    ጎመራ ምረሰንኩ

…ኣነ ክቐልዕን  
   ብእግሪ ክረግጽን  
    ዝደለኹ

…ከም ሓደ ተቓላሳይ  
   ፈረሰኛ ወተሃደር  
     ዝኾንኩ

…ከም ዝጓዝም  
    ኣምበሳ
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ሕጂ እስተንፋስ ንውሽጢ ሰሓብ… 

ከምኡ ድማ ነዊሕ እስትንፋስ ቀስ 

ኢልካ ኣውጽእ።

ብድሕሪ ናይ ምጭናቕ ወይ 
ምፍራሕ ስምዒት ንኣካላትና 
ነረጋግኦ።

ኩዕሶ ትጭብጥ ከምዘለኻ ገርካ ንኣእዳውካ 
ብሓባር ኣላጊብካ ጨብጦ…ናብ 
ውሽጢ ኣስተንፍስ… ከምኡ ድማ ፈንዎ።

ክንገብሮ ንኽእል ኣብዚ እንሆ።
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ኣብ ገለ ተሪር ወይ ልስሉስ ነገር 

ኮፍ ኢልካ እንተሊኻ ኣስተብህል።

ንኣጻብዕቲ ኣእጋርካ ኣወዛውዞም። 

ሕጂ ካልእ እስተንፋስ 
ንውሽጢ ሰሓብ… ከምኡ ድማ ነዊሕ 

እስትንፋስ ቀስ ኢልካ ኣውጽእ።

ሓደ ተወሳኺ እስተንፋስ ንውሽጢ 

ሰሓብ… ከምኡ ድማ ነዊሕ እስትንፋስ ቀስ 

ኢልካ ኣውጽእ።
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እቲ ደወል እናሃድአ ኣብ ዝኸአሉ ልብኻን 
እስትንፋስካን ቀስ ይብሉ።

ሰብነትካ ክረጋጋእ ከሎ ከመይ ከም ዝስመዓካ ኣስተብህል።

ዓበይቲ ስምዒታት ከም ዘንሳፍፉ 
ደበናታት ይመጹን ይኸዱን።
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ርአ፡ ኣብቲ መስኮት  
   ናይ ብሓቂ  
      ድራጎንድራጎን ኣሎ!
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ኣነ ከምዚ ዝስዕብ  ኣነ ከምዚ ዝስዕብ  
      ይስምዓኒ…      ይስምዓኒ…

…ክርአ ዘይክእል

…ኣዚኻ ኣርሒቕካ  
   ምህዳም

…ከም ሓደ ተቓላሳይ  
   ፈረሰኛ ወተሃደር  
     ዝኾንኩ

…ቃላት ከውጽእ  
    ኣይክእልን
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…ከም ናይ ቅድድም  
    ፈረስ እጎዪ

…ብዝተኻለ መጠን  
   ብፍጥነት ከምልጥ ይደሊ

…ርእሰይ የንሳፍፍ 
    ከምዘሎ

...ኣነ ከም እሳተ  
   ጎመራ ረሲነ ኣለኹ
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ጸገም የለን። ንሱ ዝጠፍአ 
ድራጎን እዩ።
እቲ ሓላዊ ድራጎን ንወለዱ 
ክጽውዓሉ እዩ።
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ነቲ ድራጎን ካብቲ መስኮት ወጻኢ 
ምርኣዩ ዘፍርሕ እዩ ነይሩ።

ኣካላትና እቲ ክገብሮ ዝግብኦ 
ነገር ገይሩ።
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ካልእ እስተንፋስ ንውሽጢእስተንፋስ ንውሽጢ ሰሓብ… 
ከምኡ ድማ ነዊሕ እስትንፋስእስትንፋስ ቀስ 
ኢልካ ኣውጽእኣውጽእ።

ንስብነትና ድሕሪ ናይ ምጭናቕ 
ወይ ምፍራሕ ስምዒት 
ከምዝረጋጋእ ምግባር እስኪ 
ንለማመድ።

እስተንፋስ ንውሽጢእስተንፋስ ንውሽጢ ሰሓብ… 

ከምኡ ድማ ነዊሕ እስትንፋስእስትንፋስ ቀስ 
ኢልካ ኣውጽእኣውጽእ።
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ኣብ ገለ ተሪር ወይ ልስሉስተሪር ወይ ልስሉስ ነገር ኮፍ ኮፍ 
ኢልናኢልና እንተሊና ነስተብህል። ንኣጻብዕ ንኣጻብዕ 
ኣእጋርናኣእጋርና ነወዛውዞም።

ሓደ ተወሳኺ እስተንፋስ ንውሽጢእስተንፋስ ንውሽጢ 
ሰሓብ… ከምኡ ድማ ነዊሕ እስትንፋስእስትንፋስ 
ቀስ ኢልካ ኣውጽእ።ኣውጽእ።
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ሕጂ ምርግጋእን ድሕነትን ኣብ ዝስምዓካ 
ዘሎ እዋን ሰብነትካ እንታይ ክገብር ይደሊ፧
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…ህንጡይ ከም  
    መርማሪ ገበን እየ

ኣነ ከምዚ ዝስዕብ  ኣነ ከምዚ ዝስዕብ  
   የስተብህል…   የስተብህል…

…ክጻወት  
   ይደሊ

…ንስምዒታተይ  
    ይገዝኦም

…ዓቢ እስትንፋስ  
   ክወስድ ይኽእል

…ከም ህበይ ይስሕቕ
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…ምስ ኣዕሩኽተይ  
     ዓንጃል ወይ ዓሻ ይኸውን

…ክዛረብ ይኽእል  
   ስለዚ ሰባት ንቓላተይ  
    ይሰምዕዎን ይርድእዎን

…ክምሃር ይደሊ
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ንሰብነትኩም ብኸመይ 
ከምእተረጋግእዎን ነቲ ናይ 
መጠንቀቕታ ደወል ከኣ ብኸመይ 
ከምተህድእዎን ትፈልጡ ምዃንኩም 
ኣይተሓበንኩምን፧

ስምዒታትና ዓበይቲ ኣብ 
ዝኾንሉ እዋን ክንቆጻጸሮም 
ከምንኽእል ንፈልጥ ኢና።
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ሕጂ እስኪ ንደገ ወጺና ንጻወት!












