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Gw�le �ə pi

M�n��ə m�ktubu də k� dw�rə̰lə̂ d�, b�mul�ə də chibne 
mw�j di dun�sər ilə.̂ Gə duru �ə j�nvier 1999, nə ̂
'w���nin n�re d�r� �ələ�̂ə m�ni. I w�l� �ə t� də lə ̂də 
me, cendi j�n�ə b�mul�ə �ə bii �ə chibne me nə ̂
ɓ�mdənin d� �ədə m�ktubu mən. Nə ̂�l�ənin doche d�r�
�iyə ̂d�y �ə cendi �l. K�l�ə �ə �ln� �iyə ̂��b� j�n�� bii 
d�y �ə chibne h�n� pi pi, me kw�nd��ə nə ̂ɗ�n� k�w 
j�n�n� ��nd��ə. Y�nde d�, bii �ə chibne h� nəm�r� 
b�m bəd̂ə ̂me, n�re nə ̂ciri də ɗ�n�ə̂ k�w 'w�jn̰�n� m�ni 
nə ̂chibne me c�.
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M� ̃d�y �ə d�wre

M@ ̃d�y �ə d�wre d�m�ə ciri bədə mən. Me cendi p��ə 
l�bje d�y lə,̂ m@ ̃duw� d� i �ə �be me, d�wre duw� d� i 
də deme me c�. L�bje d�y di c� h� b�m w�m�lə.̂ Cw�r� 
d�yə ̂d�, d�wre duw� y� dwe. Ərə̰, m@ ̃w�y b� i l�be 
duw� me b� y�. D�wre w�y b� i l�be duw� me b� y�, 
t�ndi. M�n��ə m@ ̃b� dwoy y�nde d�, �n̰ji 'w��� 
mw��ne p�t b��ə �l s�riy� me, cendi p�t w�y d� b� i 
m@ ̃l�be duw� me b� y� dwe, �n̰ju. Kudən̰ w�r� duw� 
t�r�ən̰ me, �ər� w�y�ə d�, cendi b� �ln� s�riy� le 
k�l�n�, d�r� �bo y� b� �luwe. M@ ̃so w�yu d�, �bo b� i 
deme me b� h� y� dwe mo? Kudin̰ cor w�yu b� d�, 
y�nde d�, l�be �ə dwe də k�w b� i d�wre duw� me c�. 
M�n��ə t� də lə ̂d�, m@ ̃s�riy� yəwe ɗəm.

Alphonse B�n�b�r, Kibi�n
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N�mde nə̂ h�l�əni sər

W�l� mən, deme də pi w�ydə kwondədə mən b� �ə h� 
b�m h�bdeyə.̂ Deme də pi d�, dusədə l�də �ə kwondədə 
də mən də le. T�ndi w�ydə kwondədə d�: «Nə ̂dwe k�n̰j�
�ə h�bde me, də h� ul�y pi ilən̂də s�le.» Ərə̰, deme də 
k�n̰jədə kwondədə h�bde ɗwe dw�n� dər� b�m. 
M�n��ə b� də m� u d� dədə ̂d�, kunəd̂ə biyər b�m. 
Deme də pi sədə 'yoldə n�n̰, d�r� b� h�l�də m�r, k�ldə 
dene mən�də. Ɓ�� k�w, cendi 'yoləm i tər���ə.

Andre M�h�m�t B�dn�, Dəmə�̂ə

B�b�b�e d�y �ə bili

B�b�b�e d�y �ə bili h�r�ə b�m w�m�lə.̂ B�b�b�e w�m�
c�w duw� b�m p�d, həne k�w k�l��ə dənd�w bəd̂ə.̂ Bili
w�m� duw� me, k�l��ə dənd�w. B�b�b�e w�yəw bili 
b� �ə h� ul�y ɗəm. Bili cor w�yəw: «L�də, də h�nd�le 
ɗəm, d�w� urə̰le.» M�n��ə cendi �ər� ib �ə ul�y d�, 
b�b�b�e w�yəw bili b� �ə h� duw�lə,̂ d�r� dy�mo b� 
ilu s�le ilə ̂me, b� �ə h� əmə.̂ Gər �ə ul�y duw�lə ̂d�, 
b�b�b�e u s�le 'y�w bili b� əmnə.̂ Bili u s�le də əm me, 
s�le də urə̰le. Bili bo s�le dumuwə ̂b�m, ɓ�m �ə c�w 
p�d. B�b�b�e l�y c�w də nə ̂bili əmu b�m. Bili dusəw 
n�w me ɓ�r h� ul�y �ə m�n̰�. Bili dənd�w urəw, c�w də
b� ilə ̂we mo. Bili w�y�ə dənd�w b� 'yw� bə̂də̂̂. An̰ji 
w�y y�nde d�r� dənd�w b� h� nulə ̂�ur�.

Bi�tou�ou Alphonse, B�ss�n�ui
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Gəs�y d�y �ə bili

Gəs�y d�, i b��w�n�, �bo m�r b�m. Bili d�, �bo ilə.̂ Bili 
�bo o�ə bili d�r� �əsəw. M�n��ə �əs�y dwoy �w�le 
duw� y�nde d�, �n̰ji h�r� budə ̂səw b�m tulən̰ə,̂ k�l 
sumu d�r� dw�y� �w�le �ə bili �bo w�yəw. Bili �bo 
w�yəw d�: «N�re woni w�m�ndə ilə.̂ Əjəm d�, mə ̂i 
�orəndən. Nə ̂w�yəm d�, w�l� mən, mə ̂d�r� h�r� b�m 
k�n̰j� bəm �ə w�m�. Mə ̂d�r� dw�y� �un �əd�w d�r� 
nəmə ̂me, bəl� �ə nimi d�l�wə ̂in�lə ̂d�, mə ̂w� əndər̂ 
nimi dw�r�̰�ələ.̂» M�n��ə �əs�y dwoy y�nde d�, �n̰ji 
w� k�l�n� əndər̂ bəl�lə ̂pi m�n��ə bili dərəŵə.̂ Mwom 
d�, bili ɓ�r �ən̰ ənd�r� �ə nimiyə ̂b�m, d�r� �bo b� 
w�yəw �w�le �n̰ju me, cor m�n me �əs�y b� p�r əndər̂ 
pi mo?

        C�dn� Cormon Bonif�ce, B�ss�n�ui
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Gun me m� ̃me rḭ�əm me

Gun me m@ ̃me rḭ�əm me d�m �ə ciri bədə mən. rḭ�əm u 
�w�le mən w�y b�, c��� d�m� �ə b� �ə d�m k� də d�, 
b� �ə h� �l� i m�n m�n mo. M@ ̃w�y d�, rḭ�əm b� h�n� 
k�n̰jən��ə k�bni. rḭ�əm o 'y� mw��n� �ər� wom�ə 
b�m. W�l� �ə ɗ�n�ə ̂d�, m@ ̃‘wə ̂'y� ɓ��e �ər� wom�ə 
b�m. W�l� �ə ɗ�n� d�, �un b� h�n�. Gun di h� �ər� 
�w�l� bəl�lə̂ �ə ɗeche. rḭ�əm w� �ər� budə y�r�w. Gun 
di usər mw��n� �ə ɗeche 'yədə me, rḭ�əm di w�d� h�r� 
dərəŵə.̂ Gər� �ə ch�n�� w�m� �ə h�ye buwə ̂d�, rḭ�əm 
�ər� u �w�le mən w�y�ə, d�m� �ə b� �ə d�m k� də d�, 
�un b� my�ln� j�w bəd̂ə.̂ Gun b� my�ln� j�w d�, b� h� 
m�r�le.

Ci�i Mən�n, Tum�ə

K�y d�y �ə r̰i�əm

W�l� mən, k�y ‘wə ̂mw�l�lə ̂ichə ̂jow b� �ər� p�r �ə 
rḭ�əm. Cendi pəl�l� s�rni: «rḭ�əm d�, əjəm �ə k�y, mə ̂
h� p�r�w bəd̂ə.̂» An̰ji w�y�ə: «D�mn� j�n̰, s�n�� ɗe, �nə̂
h� y�r� sən̰.» Gə jomni n�, k�y 'wə ̂��s� �ə ɗwoy hur� 
buwə ̂me �ər� 'ywo �ə rḭ�əm. An̰ji m� səbərə̰ŵ d� �ə 
s�de. M�n��ə rḭ�əm b� yər̂ y�nde d�, w�yəw k�y b� 
�jəl�n� d�. K�y �jəl d� me w�yəw �orəndu d�: «'Won 
h�bd� ni ��b� ji�ə sən d��.» Gorəndu ‘wə ̂i m�le, ɗ�n� 
d�, ‘wə ̂bər�̰w me c�. Y�nde mwom d�, k�y d�m ɗ�rə̰ 
səw rḭ�əm duwə.̂ K�y �wər rḭ�əm me, rḭ�əm cor ‘wo�əw 
d�: «J�n m�che, mə ̂�l i n� y�nde mo?» K�y cor w�yu 
rḭ�əm d�: «Nə ̂p�rəme.» Mwom d�, chəŵ əjə nəm� nə ̂
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mw�rə̰.̂ Cendi cor w�y d�: «K�y p�r� rḭ�əm 'y�n�, k�y 
p�r� rḭ�əm 'y�n�, k�y p�r� rḭ�əm ‘y�n�.»

Co�u Chel�ə, Dəmə̂�ə
             

           
Hoy d�y �ə b�b�b�e

W�l� mən, hoy d�y �ə b�b�b�e h� məjeni m�n��ə nə ̂
doleyə.̂ B�b�b�e w�yəw hoy d�: «Əndi, sumən i Məje 
me, əjəm d�, sum i Al��əbulə�̂de.» Cendi �ər bərməl̂ə ̂
d�, b�b�b�e w�yəw hoy d�: «Wi k�w y�rn� j�w �u�ələ ̂
duw� d�l�w.» M�n��ə hoy tən̰ �u�ələ ̂�ənə ̂b�b�b�e 
duw� bəw ɗəm d�, dumbu dənə ̂b�b�b�e duw� dəm 
iche. B�b�b�e w�yəw hoy d�: «Mə ̂yənən dumbu ni, 
bəd̂ə ̂d�, əndi nə ̂u �u�ələ ̂dəm� �ə dumbu də b�m me 
c�. Hoy k�lu dumbu də me, cendi bor h� nə ̂doleyə ̂di. 
Dole yər̂�ə me, �ər� �iyə�̂ə �ə w�m� me w�y b� i məje 
d�y. B�b�b�e w�yu hoy d�: «H�ye də i �ə sumən ni». 
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An̰ji so əməw hoy h�ye də b�m. Tur�ə dər� d�, hoy 
cherni �ləw me, h� m�n��ə �ine �ənduwə ̂d�r� tə�də �ə
m�̃y me, n�mde �ər� urəw d�: «Əjəm, mə ̂wom h�ye 
bəd̂ə ̂mo?» Hoy w�y�ə n�mde d�: «B�b�b�e w�y d�, 
sumu b� i məje me wom h�ye də əmən b�m. Əndi, nə ̂
h�r� �ə dumbu dubu dər�, me �n̰ji yə ̂dumbu sədə me 
�ərə ̂m�n��ə �u�ələ ̂d�l�wə ̂me c�. M�n��ə nə ̂tən̰ 
�u�ələ ̂duw� də bəw b�m d�, dumbu duw� so y� me, 
�n̰ji ‘wə ̂�u�ələ ̂ni �ə dumbu b�m.» Y�nde mwom d�, 
dole 'y� c�n�e me w�y�ə n�mde b� d�: «Unə ̂h�ye h�n� 
'y�n�w Al��əbulə�̂de.» Ɓ�m d�, b�b�b�e w�yu hoy d�: 
«Də h�nd� b�m.» Ərə̰, �n̰ji w� d� �ər� wom hoy bər� 
duw�, me hoy �ər� 'ywoləm ��ndu me c�. S�n�� �ə 
jomni d�, dole yə �w� d�, 'y�w b�b�b�e me, u ��s� �ə 
dy�r� d�, 'y�w hoy me, w�yəw b� �n̰ji b� �ərnə ̂bərmə̂ 
jir�n� duw�lə̂ d�, b� ichənə ̂b�m me, �n̰ju b� h� y�r�. 
M�n��ə �n̰ji ichə ��s� �ə dy�r� b�m d�, �n̰ji 'ywo l�be 
me yəw h�nəm ul�y.

Dw�n� G�ston, Gub�ə
Djibrine P�ul Pw�n�, Tum�ə

Do�də̂ d�y �ə rḭ�əm

rḭ�əm w�ydə do�də̂ b� d�, nə ̂d�m ən̂d� mən. Do�də̂ 
w�ydə b�, əŵ. rḭ�əm yə ̂dənd�də mw�j di sər. Do�də ̂
k�w yə ̂dər� mw�j di sər me c�. rḭ�əm w�ydə do�də̂ b� 
�ə l�y dəndər��ə sər b� �ə wom b�m. Do�də ̂w�ydə b�, 
əŵ. rḭ�əm so l�y dənd�də sər wom b�m. Do�də ̂h� dər� 
b�m wud�lə,̂ yə ̂�əs�y �ər� h�n�də wom. W�l� �ə ɗ�n� 
d�, rḭ�əm l�y dənd�də sər wom b�m bi. Do�də ̂d� h� 
dər� b�m 'y� j�cə ̂�ər� h�n�də wom. An��l �n��l d�, 
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rḭ�əm wom dənd�də ‘yen̰ b�m p�t ɗəm. rḭ�əm w�ydə 
do�də ̂b� �ə �l s�r�� dənə ̂dəndər��ə, b� �ə il�ə s�le 
me, b� �ə 'w����ə nəm. Cendi il s�le me, 'w��� �ə 
dəndər��ə. Pi d�, rḭ�əm 'w��� dənd�də, dənd�də ilə ̂
bəd̂ə.̂ Do�də̂ 'w��� dər� dənd�də kur kur kur. Dənd�də 
dəmə ̂mw�j di sər. rḭ�əm b� də yər̂ dənd�də ɗəm d�, 
ur�ə d�, l�b� cendi b� h�r� i we mo? Do�də ̂w�ydə d�, 
l�b� b� �ə h� 'y� m�n��ə kulə.̂ Gə ch�n��, rḭ�əm �ər� 
b� də wom do�də ̂dənd�də b�m. Do�də̂ wul�sə nimi nə ̂
urḛ, k�l kulə.̂ Do�də̂ cəm h� 'y� ɓiche. rḭ�əm h�r� b� də 
wom nə ̂do�də ̂ɗəm n�, t�ndi əndər̂ m�n��ə nimi nə ̂
urḛyə,̂ m�r b�m.

K�l�ə P�ulin, Dəmə�̂ə 

1



Dole d�y �ə n�md�w

Dole l�y n�mde �ərə̰ ̂me, də mən 'ywo y� bəd̂ə.̂ Idə 'yw� 
y� bəd̂ə ̂nul ‘wo�ə M�̃r@̰ ̃b� 'y�n�də y�. M�̃r@̰ ̃dwoy nulə ̂
�ənə ̂deme dər�, 'y�də �udi me yə ̂m�n�de: Pw�n� �ə 
'w�̃ mən me, doche mən me c�. M�n��ə dole b� yər̂ 
dy�mo yə ̂pw�n� �ə 'w�̃ me doche me d�, dusəw n�w 
me, 'ywor dy�mo də b�m. T�ndi so ɗ�n�ərə̰ m�n� dər� 
ɓiche d�m�ə dənd�dələ.̂ M�n��ə ch�mr��ə b� �ə h� 
wiy�lə ̂kur�yə ̂d�, nə ̂pw�n� �ə 'w�̃ d�y �ə doche h� 
wiy�lə ̂də me, ch�mr��ə b�sbə�ə nimi dədə�̂ələ.̂ Nə ̂
doche d�y �ə pw�n� �ə 'w�̃ ��m j�n̰ ch�mr��ə y� ul�y 
me, n̰ərə̰bə sw�be d�y b�m, kədə n�re bor wi b�m. 
Doche d�, i deme me, pw�n� �ə 'w�̃ d� i �be me c�. 
M�n��ə doche b� n̰ərə̰ sw�be duw� b�m d�, dirbi nə ̂
d�m kur�y buwə ̂ɓu�dər̂ nimiyə ̂d�r� sw�be duw� də 
'ywo�də y� jənd�r de. Me �� ɗəbə yər̂.

W�l� mən, dole �ə ɗ�n� ur b� u �orəndəw deme də 
kwondədə b� wund�rn� ��ndədə bəd̂ə.̂ Dole k�n̰jə ̂more 
də l�de duw�lə,̂ 'ywo bəd̂ə.̂ W�l� mən, �� �ər� w�yəw: 
«Dole, nə ̂'yw� more dədə l�d� ɗw�y� kw�nd�də b�m 
ɗəm.» Dole cor w�yəw ��: «Mə ̂'yw� more də i we mo?» 
G� cor w�yəw dole d�: «Nə ̂y�r� �lə ̂mə��m dole �ə t� 
də lə,̂ i mə��m dole durməw.» M�n��ə dole b� dwoy 
y�nde mwom d�, �iyə ̂k�n̰�ə ̂duw� b� h�n� urnə ̂mə��w
dole d�r� durməw di. Mə��w dole ure, w�y�ə cendi b� 
h�ne �ə m�l ɗəm. Cendi �ər� �ə m�l me, ur b� �ə yər̂ 
deme d�y dəle ɗəm. Dole 'w��� dənd�w ɓiche p�t, cendi
yər̂ deme də l�de də bəd̂ə.̂ Cendi bor h� ul�y �ər� 
w�yəw dole d�: «G� s�w i �w�le.» Dole yə ̂�� �obəw. G�
cor w�yəw dole d�: «Al �n��l dəm�.» Dole cor yə �w�le 
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�ənə ̂��, u �orəndu deme də doche di. Dole �iyə̂ w�yəw 
mə��w b� h�n�w �ə nw�w di. Gə u doche �l�w 
kər�n�eyə ̂h�r� nəm. 

W�l� mən, dole ur b� yər̂ nw�w, k�l t�ndi b� dəmnə ̂
ɓiche l�b�. Demdre də doche more dər� bw� b�r�e kərə ̂
dər�lə,̂ dəmə ̂nw�də �ə dole səwə.̂ Demdre də doche bi 
sər� də b�m, u b�r�e dər� �ə 'ywo�de y� jənd�r de i �ə 
�b�də �ə M�̃r@̰ ̃'y�də hurə sədə.̂ Ənd�r� h�r� d�r� 'yw� 
nw�də ɗəm d�, nw�də c�w�r əndər �ə k�n̰�əd̂ə ̂duw� 
p�d, d�r� demdre b�r�e dər� 'yw��d� duw�. Ab�də �ə 
M�̃r@̰ ̃'y�də m�ni nə ̂l�de p�d, d�m �ə tərəd̂ə l�də �ə 
dərən̰ bərə̰n̰. 

Cw��ələ ̂diyə:̂ B�mul�ə w�y �un b� y�rn� m�ni nə ̂�cn̰e
k�w, k�ln� b�m bəd̂ə.̂ An̰ji b� unə ̂d�. I y� t� də me, 
dwe u deme də doche me, �ər� �ədə deme də l�de ɗwe 
n�mde b�m p�d.

Ki�ui Dono P�trice, Dəmə�̂ə
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H�̃r�̰̃ h� urə̂ ̂ M�̃r�̰ ̃

H�̃r�̰̃ h� b� urə ̂M�̃r@̰.̃ An̰ji w�yəw, d�n� me b� yə ̂
m�n�de bəd̂ə ̂mo? M�̃r@̰ ̃�iyəw d��� duw�lə,̂ �n̰ju b� 
�lne w�l� mən me, b� cw�rne. H�̃r�̰̃ so h� d�, d�w� 
dwe dər� mən k�w, �n̰ji �l� bəd̂ə,̂ w�m� m�̃y b�m d���
d�l�wə̂ p�d. Cw�r� duw�lə,̂ M�̃r@̰ ̃urəw b�, d�n� me, b� 
�in̰ə ̂w�l� �ə d���lə̂ b�m mo? H�̃r�̰̃ cor w�yəw d�, m�̃y 
b� 'y�n̰� b�m me, b� w�lne �ln� n� mo? M�̃r@̰ ̃cor 
w�yəw, mən�w mən k�w, �n̰ju b� 'y�n̰� d��� �ə səw 
b�m me, �n̰ju b� y�n� m�n�de d�, n�re b� 'yw� w�m� 
sən̰�lə bəd̂ə ̂bərə̰n̰.

P�sc�l Tch�dn�, Kobl��ue
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Kw�jn̰� d�y �ə �w�m�

Kw�jn̰� d�y �ə �w�m� yi �ə məl�n. Kw�jn̰� w�yəw 
�w�m� d�: «Gw�le �ə j�m w�yəm d�, mə ̂w�yu �un �ə 
ɗ�n� bəd̂ə.̂ L�b� d�, mə ̂w�l i we mo?» Gw�m� w�yəw 
d�: «Nə ̂w�l �ubulə.̂» Ko�əl d�m d� h�bd� duwə.̂ T�ndi 
dwe �w�le �ənə ̂kw�jn̰� me ko�əl ur �w�m� d�: 
«Kw�jn̰� w�yəm b� m�n mo?» Gw�m� w�yəw d�: «Nə̂ 
nem w�y� �w�le �ə t� di bəd̂ə.̂» Ko�əl w�yəw �w�m� 
d�: «An̰ji h� w�m�m b�m. L�y duw� bo m�n��ə �ubulə.̂
H�re w�l d� h�bd� duwə.̂» Gw�m� �l y�nde. Gə ch�n��
d�, kw�jn̰� h�r� d�r� w�m� �w�m�. An̰ji h� �ubulə ̂�ə 
dw�n�. Duw� uləw b�m. Gw�m� d�m d� h�bd� duwə ̂
me piyəw b�y�.

M�h�m�t Yomi, Gub�ə

Dwe �ə b��w�n�

Dwe �ə b��w�n� ��ndə �ə jomni d�m ciri bədə me, 
b�r� h�r� �ər� dəm duwə ̂me w�yəw d�: «I n� �ləm 
mo?» An̰ji w�ydə d�: «Əndi, in d�y �ə �b�n m�r b�m 
me, nə ̂d�m nəm. Cendi k�lən h�ye d�� me �un ��b� 
'won 'y�n ilə ̂bəd̂ə.̂» B�r� w�yəw d�: «Mə ̂k�l, nə ̂um.» 
An̰ji w�ydə d�: «H�ye ni di, ilə ̂d�� d�rə̰lə.̂» M�n��ə 
t�ndi b� də yə ̂kunəd̂ə d�� d�r� ‘wə ̂me, �n̰ji u cil�n� 
�jə �ə kunəd̂ə s�d 'yəd̂ə me, �ər� s�bə k�bni duw� d�m 
nəm me c�. Deme mən �ər� 'ywow urəw d�: «M�che, 
k�bni dəm� də d�, i ��b� n� mo?» An̰ji w�ydə d�: 
«K�bni ni, i ��b� kili.» T�ndi w�yəw me: «Əndi le, �ursu
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ni ilə ̂bəd̂ə,̂ mə ̂urnə ̂d�, nə ̂h� �ələm̂ durmən̂ mən, mə ̂
udə.» An̰ji w�y d�: «Ɓ�k k�w, nə ̂k�n̰ji d�r� ‘wə ̂�ə 
deme.» M�n��ə b� 'ywo deme n�, �ədə �b� 'yw� m�ni. 
N�re p�t d�m ��ndəw.

S�le Womə�ə M�n��ə, Hurən�ə

rḭ�əm d�y �ə m� ̃

rḭ�əm d�y �ə m@ ̃p��ə l�be. M@ ̃p��ə duw� �ə �be, rḭ�əm
p��ə duw� də deme. Cendi ɓ�m�ə d� m�n� mən me, 
rḭ�əm l�be duw� u �udi. T�ndi �ər� yə.̂ M@ ̃w�y b� l�be 
duw� me b� yə.̂ rḭ�əm w�yu d�: «L�be dəm� i �ə �be 
me, h� y� m�n mo?» M@ ̃d�, i y� �un �ə dole de. An̰ji yə 
l�be əməw rḭ�əm b�m. Y�nde d�, rḭ�əm �l �w�le n�n̰ 
d�r� l�be duw�. M@ ̃cor w�yəw rḭ�əm d�: «In�m y�nde 
d�, də ̂o�ə ̂mw��ne nə ̂b�m p�d k�l b� h�ne �ln��ə 
s�riy�.» M�n��ə mw��ne nə ̂b�m b� �ə �ər� p�d d�, 
cendi w�y�ə �w�le d�y di. Cendi w�w m@ ̃lə ̂p�d. D�wre
w�y d�, cendi b� �ln� k�l�n�, �b�də y� b� �luwe. M@ ̃
w�ydə d�wre d�, �b�də �ə n� me, y� b� �lu mo? D�wre
cor w�yəw d�: « Əjəm, mə w�y y�nde d�, l�be dəm� �ə 
�be d�, nem y� m�n m�n mo?»

S�medi F�ustin, Dəmə�̂ə
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Do�də ̂d�y �ə �b� ciri duw�

W�l� mən, do�də ̂‘wo�ə �b� ciri duw� s�riy�lə.̂ D�n� 
me, �n̰ju b� 'y�w duw� �usən̰ me, b� wom duw� doni 
mo? Dole w�y �ə n�md�w, cendi b� �l h�ye wunə�̂ə 
məje duw�, nə ̂b� y�l� s�riy�lə.̂ Wi k�w �ə duw� ji�� 
ji��. Gun u �usən̰ chichəm me, �l b�m. Do�də ̂yər̂ �usən̰ 
dodə̂ n�, p�r k�l h�ye duw� b�m, wom �usən̰ b�m, do 
me cw�r� d�r� h�ye duw� sən̰. Dole w�yəw do�də̂ d�, 
s�ry� b� yəwe. An̰ju b� w�mn� �usən̰ bər�� m�de duw�
lə ̂b�.

Chemde Ousm�n L�dko Rom�in,  Kobl��ə
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B�mul�ə dənə ̂rḭ�əm d�y

Gun me, rḭ�əm me, m@ ̃me, kərə̰mbə me d�m�ə ciri bədə 
mən. W�l� mən, m@ ̃yə ̂mw��n� wom�ə b�m. W�l� �ə 
ɗ�n�, rḭ�əm yə ̂mw��n� wom�ə b�m. W�l� �ə ɗ�n�, 
kərə̰mbə yə ̂mw��n� wom�ə b�m. Wor �un mən ɗəm. 
Cendi w�y b� �un d�, b� h� �l� i m�n me, b� h� yə ̂
mw��n� mo? Gun w�y b�, l�də. Gun so h� b�m me, 
rḭ�əm p�məw t�ruwə ̂y�r�w b�m d�m�lə.̂ Mw��n� h�r�
d�r� ch� �ə nimi. An̰ji 'woy mw��n� 'yəd̂ə. Gun u 
mw��n� d�, h� nəm ul�y wom�ə b�m. Kərə̰mbə so 
w�yəw �un d�, b��ə d�m k� d�, �un b� my�n�w �un 
dusu bəd̂ə.̂ Gun d�y�ə dodə ̂me ur�ə d�, �w�le �ə �nə ̂
w�yu t� d�, �əndu i m�n mo? Cendi ɓərə̰n̰ w�yəw d�, 
d�r� �un də b� myeln�m d�, b� mə ̂h� m�r�le. M�n��ə 
cendi b� �ə yər̂ y�nde d�, ɓərə̰n̰ w� y� b�m. Gun w� 
t�r��ələ ̂me, nə ̂rḭ�əm nol�ə b�m �ə dərə�̂ə.

Soumr� Woun�ə, Robou

Ab� yi�� d�y �ə �b� �endə�̂ə̂

Abe d�y �ə chendəw d�m �ə kərə ̂mən. Gə mən i �b� 
yi�� me, �ə mən ur yi�� bəd̂ə.̂ Ab� yi�� bəd̂ə ̂h� �l� 
�əl̂�n� me, nimi woy b�m ɗəm. Cherni �ləw me, h� 
'yw� chendəw d�mə ̂əmə ̂s�leyə.̂ Chendəw y�r�w me  u 
s�le di, budə dodə ̂solbə ̂�əndə�̂ələ.̂ Chendəw dusəw 
woməw duwə ̂me, w�yəw d�, t�n��, b� 'wə ̂b�m, b� �l� 
mw��n� �ə j�y me, b� l�y�r əndər̂ pər̂də�̂, y� s�le də b�
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i solbə ̂�əndə�̂ələ̂ t� de. Dəndər��ə bo b�y� me, �n̰ji ɓ�r 
h� ul�y �ə m�n̰� me c�. 

T�r�ən̰ Pierre, Dəmə̂�ə B�ss�

  

Gun me rḭ�əm me kərə̰mbə me m� ̃me

W�l� mən, n�re d�y�r d�m ciri bədə. I �un me rḭ�əm me
kərə̰mbə me m@ ̃me d�m �ə mən. Cendi u w�l� mən d�r�
ərəmə ̂�w�le ��b� k�n̰j� m�ni nə ̂w�m�. Wi k�w b� 
h�n� wud�lə̂ �ə w�l� b� b� d�r� b� �ə wom. 

rḭ�əm �ər� u �w�le, w�y�ə b� ur �un bəd̂ə.̂ D�r� �un 
�əd�w b� I sər d�, b� h� h�r� 'y� m�ni bəd̂ə.̂ M@ ̃�ər� 
w�y�ə cendi b� k�ln�w. D�w� də �n̰ji d�r� h�r� wud� 
me 'yw�n� bəd̂ə do me, də ̂y�r�n� ��ndəw sən̰. Y�nde 
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mwom d�, k�l rḭ�əm h� wud�lə ̂me, �ər b�m di 'y� 
mw��n�, �ər� 'y��ə, cendi wom. Kərə̰mbə k�w 'y� duw�
me, cendi wom. M@ ̃�ər� 'y� 'y��ə me c�. 

W�l� �ənə ̂�un duw� ��b� wud� nem. Cendi d�y�r 
mənd��ə me, w�yəw rḭ�əm d�: «M�n��ə �un d�r� h�r� 
d�, mə ̂h� y�r�ndə ��ndəw. G� b� i m�n me, �n̰ji 'yə ̂
nəm �ə mw��n� di mo?» M�n��ə �un ur d�r� h�r� d�, 
l�y ɗeche duw� me, h� 'y� bəl� buwə ̂�w�l� mw��ne. 
rḭ�əm w�d� t�ruwə,̂ �ər� yər̂ 'y� duw� �ə mw��n� di, 
me cw�r� �ər� w�y�ə b�, �un di mel d� 'yəl̂e. An̰ji 'y� 
mw��n� �ər� 'y��ə, cendi wom me c�. 

T�r�ən̰ d�, rḭ�əm u �w�le w�y�ə b� �ə d�m ciri bədə k�
də d�, �un b� myeln� j�w bəd̂ə ̂me, b� n�sn� �ə j�w 
bəd̂ə ̂me c�. Gun u �w�le �l�ə lə ̂diyə ̂w�y�ə d�, t� i 
rḭ�əm, t� i kərə̰mbə, t� i m@ ̃me, əndi də me, �un �ə 
ɗ�n� ilə ̂we mo? B� �ə dwoy y�nde d�, cendi ɓərə̰n̰ 
cə�̂əd̂ə w� d� ji�� ji��, me �un m�r m�che b�m.

Tchi�ui Fr�nçois,  Robou
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Ab� yi�� d�y �ə �b� �l� �ə ̂l�n�

Abe d�y �ə chendəw d�m�ə kərə ̂c�. Gə mən i �b� yi�� 
me, �ə mən i �b� �l� �əl̂�n� me c�. G�b� �l� �əl̂�n� di, 
nimi b� �ə woy b�m d�, cherni �ləw. An̰ji h�r� 'ywo 
chendəw ��b� yi�� di. Chendəw ��b� yi�� di ilə ̂əmə ̂
s�leyə.̂ Chendəw di b� yər̂əw d�, u s�le di, budə solbə ̂
�əndə�̂ələ.̂ Ab� �l� �əl̂�n� di, dusəw woməw chendəw 
duwə.̂ Ab� �l� �əl̂�n� di w�yəw chendəw di, t�n�� b� 
‘wə ̂b�m me, b� �l mw��n� �ə j�y me, b� l�y�r əndər̂ 
pər̂dəd̂, y� s�le də i solbə ̂�əndə�̂ələ ̂t� de me. 
Dəndər��ə bo�ə b�y� me, chendəw �ə cherni �ləw di, 
ɓ�r d�.

W�yme Moun�ne, M�blin̰
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