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Thura de Yecu kë ye Abiöök Thök Piɛth ee töŋde thurat gum apɛi në ciɛŋ thɛr Kanitha, ku ee rot 
nyuɔth në kuat tëriɛ̈ɛ̈c ëbɛ̈nic. Acë tons aduɔt cɔl ke loi röt, jɛ̈ɛ̈më röt në mɛ̈tic, athör, wël ke 
Nhialic, luɔi de cin ë këjuäc ëbɛ̈n, gëlääth awɛ̈ɛ̈r nyin cë keth, kä cï ke guaŋ, thura ci guaŋ cïnë 
këdɛ̈ käär, diɛt ke diër, kä bäriic cï ke waariic, kä ciekiic cï ke waariic, diɛt ke löŋ (lecë nhom), 
diɛt/waak. Ɣok ce rin nöök në ɣööt ke kanitha kɔ̈th, bɛ̈i akïïm kɔ̈th, ku yïk bɛ̈i akïïm de wal ke läi. 
Ku kuat yan agɛ̈p ëbɛ̈n, yennë thura tuï ee dhiac kë bi/luït në ye dhamɛnë pïr yic. 
 
Ku ye wɛ̈t ŋu? Ee thura de määth ril apɛi, määth në kam de Kritho ku kɔc ke Nhialic Ku yeen ee ya 
biäkde määth. Ayeku dac cɔl Abiöök Thök Piɛth. Alëu ba cɔl Abiöök Thök Piɛɛth de thök cïën raan 
biöök keek. Käk atɔ̈ atök. Kënë e määth de thura, ku ayee Yecu cuëëc ëbɛ̈n në akuën athör tueŋ de 
pïr de Yecu yic, dac jɔɔk në ye cök kënë yic ku bëi në ye nyin cï yen ɣëët thïnë bï yen e luel bɔ̈ŋë 
thök tök, Abiöök thök tök. "E yɛn Abiöök thök Piɛth," Aluel Yecu. Acë ɣo caal në määth wɛ̈n piɛth 
ku yë yic ic kenë yeen. 
 
Eeye mamadië lɛ̈k ɣo, "ŋic, yïn lëu ba ɛn lɛ̈k kuät këdɛ̈, loi ɣa ba kuat këdɛ̈ gam, lakin kënë acï lëu 
ba loi kë Nhialic". Aye luel ke ya loi ba cuɔ̈kë riööc në Nhialic, lakin e ba thura ë ye lueel liepic, 
kënë ee yene thiökë yic ke Nhialic tɔ̈. Kë yeen të bëi yen në rëër ke Yecu, kë ɣok liep ɣo piöth bic në 
kä piɛth loi röt tënë ɣok yic. Kënë e ye nyuɔth ɣok lëu buk liɛp/puök bic/aɣer të cï ɣok puöth rïääk 
ku cuk piöth ŋɛɛr, të riööc ɣok, të cïnë ɣo riääc, të kën ɣok e det, të cï ɣok puöth mïɛt apɛi kë ɣok 
lëu buk dier në ɣöt kɔ̈u, ku të tɔ̈ ɣok nyïn piiny ɛ̈buk cuɔ̈k larok ɣöt thok. Alëuku buk puök 
aɣɛr/bic yennë piathë ëbɛ̈n en tɔ̈ në ye määthë yic. 
 
Piath e määth tuï acï loi bë ɣo wai piöth agoku ya yiith në mäthmääth kɔ̈k yiic në pïrda yiic ɣo pɛ̈c. 
Aba yök lɔn cie ɛn e luel ɣok aabë naŋ määth lacök në kɛmkua, lakin yennë määth kënë ee ɣo wai 
piöth në biäkde akäth ciɛɛth tueŋ. Yennë mickila de acë bɛ̈n kë rilic apɛi tënë määth. Ɣok cï ke 
tɛɛm bic/aɣɛr. Kɔc juëc ke ɣok cï ke cuööŋë tɛɛm bic tënë rɛ̈k/kuaar tɔ̈ ɣok thïn, yök ɣok në biäkde 
tɛ̈rbenhë Nhialic nhom, yök në akutnhïïm ke kɔc ke Nhialic, lëu yen rot lëu buk pätë yic ku 
muöthda ya rɔm. Lakin ŋic, yeŋu cë luɔi jöt wääc bɛ̈i nhial. Tɛkdɛ̈ luɔi jöt acï dït, cëmanë luɔi thɛɛr 
cï ciaathic. Ee luɔɔi cï yɛn bɛ̈n ba cɔɔl käc de piöu ë gäi. Cëman cï ɣok tɔ̈ kë ɣo meciic në röt, tɛkdɛ̈ 
ɣok cë naŋ dhamɛn dït gäkic wär dhamɛn yeku loi kë ɣo cë nyuc ku gäiku, "Loi ŋɛk-Ku-ŋɛk 
wudï/kadï?" Ŋɔ̈rda në yë cɔ̈t de tëlëpun kuï yiic ku leŋ/abora ke Dhum kuï ku jop-thɛɛr piɛth cïke 
guiir ku kïrïït ago thiëc piölic thiëëc. "Loidï kenë yïïn/eekadï?" 
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Ayeku nhiaar ɣodhiɛ kubë kɔc dhuk bïkï tɔ̈ atök, lakin alɛ̈u ba wïc ba ɣok wɛi buk lɔtueŋ kenë luɔi 
de käcë piöu ë gäi. Kuba naŋ ye Johnny Cash cɔɔl në din töŋ ë diɛt ke yiic, nyaai kä akäär cïke duut 
mat. Gäi në tën loi ɣok en thïn, aacɔk alɔnë ye ɣok kä dït loi rot në ciɛŋda yic ku në pandaic kë ye 
purtha tën käc de piöu ë gäi. Cɔk yï yiëk kë cït kë jɛm ɛn në biäkde yic. Në läät thii wän cë lɔ kä, kä 
loi röt cë röt looi lɔŋde Georgia aacë ɣo riääc apɛi. Kubuk aatïŋ bï nyïrkuanë Asia ëke cï tiëëŋ/wɛ̈l 
kɔc nyïïn ku temë ke piny, nɛ̈k ke, denyë apɛi në ɣo kɔ̈th në käke ciɛŋda, lakin acë lönyë panama 
kuan ke Asia apɛi Ee nɔŋ purtha tënë Nuɔu dhëëŋ, käc de piöu ë gäi kubë thiëc, " kïy, ŋic, ɛn ŋic-
ŋɛk-ŋɛk në amatnhomdaic. Eeya gɔ̈ɔ̈i në tën yekï luɔ̈ie? Eekadï?" E thiëc thiin kor. Acïï lëu bë 
rɔ̈m/tuöm kenë nhiɛ̈ɛ̈r/määth jöt, ce dɔm apiɛth, lakin e thiëc thiin kor wën ye ɣöt thok thiin kor 
liep ago naŋ akäth thii kɔ̈k ke määth. 
 
"Eyɛn Abiöök Thök Piɛth," aye Yecu luel, ku ee ɣok tuöc në ye määth cë yic thiäŋë-luɔi yic. Ëmɛn, 
tɛkdɛ̈ yïn tɛ̈k ye thiäŋë-luɔi yic ŋu në biäk amɛ̈l? Cë kënë e akuut de läi ciëne nhom? Acie luui apɛi. 
Aye nyuc ku lekï "bah" ku ɣok aaye yök ke nhiëm amääl ku raan ëbɛ̈n e piöu miɛt nee kënë. Apath, 
pacɔ̈k/adil ba ya Abiöök thök Piɛth ku ba tɔ̈ në biöŋde thökic eeye tɔ̈ kë thiäŋë-luɔi. Ee yï cï ŋot ye 
rɛ̈ɛ̈r kë yï cë nyuc në dhamɛn thok ëbɛ̈n. Ëë, yïn lëu ba dhilë tɔ̈ në rɔkde läi yic, lakin e nɔŋ lɔ ku 
bɛ̈n. Ku tëde nyäth de läi alëu bï luel bë ciäth tɔ̈, dhamɛn dɛ̈t alëu bïk ya mail tënë Abiöök thök bï 
amɛ̈l ŋäär tën jöt kën thök kɔ̈k kan lɔthïn. Ciäth de mail kenë pïu piɛɛth cï ke rok, kë ŋic lɔn ger 
dhamɛn rot ku piny kë wär rot kenë yeen. Ŋɔ̈ɔ̈r në thää kɔ̈k yiic ë dhɛ̈l wën lɔ ke rac apɛi në 
biäkde riööc. Athiäŋë-luɔi apɛi ba tɔ̈ në amɛ̈liic. 
 
Abiöök thök alëu bï rot yök kë thiökic kenë kë rac ku ëmëtoŋë, eeya ɣälade pïr ku thou. Ku Abiöök 
thök adhil bë ye nhom tak në dhamɛn koric. Yeŋu ba loi? Ee pïr thiäŋë-luɔi. Aye Yecu luel në 
rotde, "ɛn nhiar amɛ̈l cïë ku pïrdië aca täu piny në keek". Biäkde ke luelë në ye kënë yic e piände e 
yeen ŋör bë luui në biäkde böŋ amɛ̈l. Ee wɛ̈t loi ëtɛ̈n në piööc de yiic lɔn ye täc piny ya kë cï piön 
ŋɛk lɔc/gam. Acie nyai tënë yeen. Acie kuaath thïn ë riɛl në thoŋë dhaŋ. Abɔ̈ bic tënë gɛmë-rot dë 
nhiɛ̈ɛ̈r ye bonybony në ye yic akɛ̈nythïn wën cï dɛ̈ɛ̈p në pinynhom kubïï tïŋ në ye nyin ku pïrde yic. 
Ɛn cë pïrdië täu piny, aye luel. Ɛn cë lon kën lööm. Ɛn ciath Ɛn akänh kënë loi. 
 
Kuka ye ku tïŋ në kä cïke gɔ̈tiic, kë loi ëkënë/ëkëtuï. Aye Pilipoi lɛ̈k ɣok lɔn cï yen thööŋ ë rotde 
kenë Nhialic kan/täu piny ago rot tääu në nyin aluaak ic, ku bë cieŋ në pïrde gɛmë-rot dë nhiɛ̈ɛ̈r. 
Ayeku tïŋ kë tɛ̈ɛ̈u/kɛn pïrde piny kë ye gam në pïrde kä loi ku dem. Ayeku tïŋ kë tɛ̈ɛ̈u/kɛn pïrde 
piny kë jam në yic, ë lɔn ee yennë ɣän ke rëër ke riɛl aa yup/dhiau në wël ke kuka ye mäkjuut bïk 
gɛ̈twei tënë yeen. Ayeku tïŋ kë tɛ̈ɛ̈u/kɛn pïrde piny agut cë tiɛmager kɔ̈u, ë jɔl yen wëëïden akär 
thääp thïn. 
 
Lakin pacɔ̈k, yeŋu piath thon Abiöök thök? Cïë yë nyuöth yën thök akutnhom amel? Aye Yecu luel 
lɔn cien pïrde täu piny, ku anɔŋ riɛl lëu ben ye täu nhial. Agut cï maan cien ye looi në jötë rot yic, 
akën pïrde thian tënë rotde. Acë gam paath - në wëï kën cï jɔt, cë dhuk ciɛ̈ɛ̈n ëke tɔ̈ në rïöp ke 
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raaŋic piir yic, kë ye pïr cï cuat të meec ku të lääu ic. Ku në la nhialde yic, në mɔ̈cdeen kanitha në 
Jɔŋ Lajik, acï looi ku bë latueŋ kennee lon cë thiäŋë-luɔi dë idära cë, jöök yen etök. 
 
"E yɛn Abiöök thök Piɛth," Aluel Yecu. Ku aacë ɣok cɔɔl në määthden ril/lui apɛi. Eman tïc yennë, 
Yecu acie tak apɛi në të cït kë täu käŋ thïn ëmɛn. Acie ciët kë ye kën rot colë luɔi nhiaar cëmëdhiɛ. 
Acie ciët kë tɔ̈ në dhɛ̈lden e yen luui thïn ic. Kë yeen adil, anɔŋ kë ye luel në pïööcde yic lɔn adëk ka 
nɔŋ kë ya colë yök kë lacäp ku ye riɛ̈ɛ̈c ëmääth. Aye lɛ̈k amɛ̈l ke, akutnhom cë bɛ̈n kënë bï ye bɛ̈në 
ŋic ku yeen aacë bɛ̈n ŋic. Acë naŋ lapäl piny de guöp tɔ̈ në wɛ̈t cï kek ye yökic yen piath dë rëër ke 
Yecu. Aye luel, "ɛn nɔŋ amɛ̈l kɔ̈k cie bɛ̈n bic e ɣön kënë yic. Aaba ke dhilë cɔɔl." Pïŋ të ril wël yiic 
thïn? "Aba dhilë. Adhiɛl ba loi yennë kënë. Kënë acie atɛ̈k piɛth ëpɛth/abɛc. Adhiɛl ba loi." Amɛ̈l 
kɔ̈k kä aalui ëyiɛ. 
 
Anɔŋ dɛtëic thiin kor tɔ̈ në kën ë yennë ye tääu në ye thura kënë yic. Biöŋde amɛ̈l në piny thɛɛr ic, 
abiöök thök elëu bë amɛ̈l kɔ̈k ya bëëi në amɛ̈liic kë ŋic, në dhɛl wän piɔɔth piɛth. Amɛ̈l kɔ̈k alëu 
bïkï bɛ̈n, liäapkï, mɛ̈tkï, dhïëthkï, nɔŋkï mïth ago biöŋden juakic bë riɛl. Kë ye guɔ̈p gëlic alëu bë 
rot yïk lɔtueŋ. Amɛ̈l alëu bïkï tuany cuök dac yök. Kɔc ee luui piny nhom në käke tuany alëu kï bïk 
luel, kënë ee juëcë yic dë ciɛ̈ɛ̈k ëguöp. Ee läi cɔl ke ril. Ku yeen të miit ɣok röt ciëën në ye kënë kɔ̈u 
ku luelku, awïc ku buk tääu në kanitha kɔ̈u yennë kënë. Të jɛm ɣok në baŋde kë nhiɛɛr Nhailic 
kubë juëcë yic bɛ̈i, kë kënë acie kë cuk loi buk tääu në aräkimdan dë löŋ nhom. Kënë arilic apɛi 
tënë të ɣok thïn Kënë arilic apɛi tënë pïrda. Ɛn lëu ba ɣet të bär apɛi ba luel lɔn lëu bï ɣok thou kë 
ɣo ye kanitha naa cë ɣo det dhëëŋ dë kë loi Nhialic në bëi bëëï yen amɛ̈l kɔ̈k. Amɛ̈l kɔ̈k? Cï lëu ba 
ciëëth në kë luel kɔ̈u Abun në dee biäk amɛ̈lkä? 
 
Ɣok ajam në biäkde kɔc cïï thöŋ kenë yïïn. Kɔc cïï thöŋ kenë ɛn? Kɔc cïën ë thöŋ kënë kë ye 
thoŋden tueŋ. Kɔc bɔ̈ të mec ku lɛ̈ɛ̈u. Kɔc bɔ̈ bei në ciɛɛŋ piɔc bɛ̈n nhial ic ku ciɛɛŋ run thɛɛr, ciɛɛŋ 
thɛɛr ke run buɔɔt cë lɔ. Juëcë yic cɔɔl Nhialic bë tɔ̈ acie wɛ̈t ye Nhialic naŋ nyïny käŋ apɛi ku ye 
wïc bïï ëkän loi. Ee wɛ̈t ye Yecu e deetic lɔn ril yen yic në pïrdaic. Biöŋ amɛ̈l ëbɛ̈n aabë naŋ kä yekï 
yök. Ɣok aaye dït/cil kë ɣo ril ku dɛ̈ɛtë yic dït apɛi në puöth kua yiic ku riɛldan piɛɛth ye ɣok 
nhiɛ̈ɛ̈r Abiöök Thök takic. 
 
Lakin Abun, lëu ku buk jɔɔk në luɔi kadï/wudï yennë kënë? Kɔc kɔ̈k kë ɣok aacë riööc ëmääth. Kɔc 
kɔ̈k ke ɣok atɔ̈ ëke kuc ke loi rot. Kɔc kɔ̈k ke ɣok awïcku, lakin akucku apiɛth tɔ̈ wudï/kadï. Ëë(ok), 
ca rot juiir tënë dhukë nhom/bëër piɛth? Yennë kïn kän tɛ̈ɛ̈n. Yennë kïn. Naŋë yï tɔ̈ kë yï alawän 
(atëwän) kuke yï nin, yennë kïn. Liep yï nyin (jɔt rot). Bëër piɛth ë kïn tɛ̈ɛ̈n abɔ̈, të cït të bï yen rot 
luɔɔi thïn. Yeŋu, anɔŋic kä cï ɣok kaŋ jam në biäkden wänthɛɛr. Tak käc de piöu ë gäi? Yennë 
tɛ̈k/wɛ̈t kënë, kën ye wïc bë luel, "ɣey, loi wudï? (ekadï?) Tak luɔi de kanitha ku kɔc cï ke kuany 
bïk luɔi ya loi, ago ya kë thiäŋë-luɔi. Kënë ee biäk eekän nɔ̈ɔ̈k atök. Ei, ɛn cïën dhöl ye yiɛn käŋ loi, 
lakin ɣok anɔŋ wël ke Yecu. Ɣok nɔŋ akölköl ë jɔɔk kanitha ye cök në wïïkda(yïïkda) yic ku në 
tiämda yic. Atɔ̈ kenë ɣok ëtɛ̈ɛ̈n. 
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Cïï lëu buk loi? Thiëc cï lui. Ɣok ayeke yɔ̈ɔ̈k enë riɛl töŋë jɔtë Yecu në thouic aciëŋ në ɣo yiic. Acie 
cak aa thiëc de cë lëuku. Tɛkdɛ̈ awär thiëc de aabuk. Ku ëkënë yɛ e thiëc. Eeŋu në pinynhom, lëuku 
bë cɔla kääc kadï në pinynhom ëyɛ wälë wïc bë kɔ̈ɔ̈c të yennë ɣo yɔ̈ɔ̈k kee kënë yenne dhöl bï ɣok 
Nhialic ŋic? Buk ŋic kadï lɔn tɔ̈ Nhialic ne ɣo yiic? Ɣɔn cïnë John thiëëc në thiëc, e luel "be ŋɛk ku 
ŋɛk nhiaar, në nhiɛ̈ɛ̈r tɔ̈ ëtëtuuï." Ee yeen, aya tak kënë anɔ̈ɔ̈k atök. Aya tak dhamɛndɛ̈t aa yök. 
Yen Määth. Ee Yecu, ɣok, Kritho, Abiöök Thök Piɛɛth, Biöŋ Amɛ̈l. Anɔŋ mɛ̈thmɛ̈th/ruɛ̈iruɛ̈i 
molke/cökke (cuëcke) kuka dɛ̈k piny kuka gääl kuka pïr. Alëu ba duök aa yök në yï guöp. Alëu ba 
duök aa dɔm. Ee duök naŋ wëëï de piöu të piŋ yïne. 
 
Ee Yecu ku ɣok, kanitha, Kritho, Abiöök Thök Piɛɛth, Amɛ̈l. Anɔŋ rɔ̈ɔ̈lde, cien tëde? Acï tɔ̈ në 
nhiamduic etök. Atɔ̈ në piänduic. Ee duök tɔ̈ ëmääth në guöpduic. Abiöök thök ku amɛ̈l. Kanitha 
ku Kritho. Yïn e jam, ëë a yɔ̈k. Ɛn ee wël deetiic. Ku të ye ɣok e tak lɔn nɔŋ ɣok wël, aye Yecu ger. 
Wää (Wur). Ŋa? Wää (Wur). Huh? Wää (Wur). Ëë. 
 
Wää, abiöök thök, ku amɛ̈l. Wää, abiöök thök, ku amɛ̈l. Wää, abiöök thök, ku amɛ̈l. Wää, abiöök 
thök, ku amɛ̈l. Oh ëë. Wää, abiöök thök, ku amɛ̈l. Abiöök Thök Piɛth. Wää, abiöök thök, ku ye 
amääl yï ŋic. Wää, abiöök thök, ku ye amääl yï nhiar. Wää, abiöök thök, ku ye amääl pïrde kan 
piny. Pïr ku thou. Thou ku jɔt rɔt. Wää, abiöök thök, ku amɛ̈l. Oh ëë. Wää, abiöök thök, ku biöŋ 
amɛ̈l. Biöŋ Amɛ̈l kënë. Wää, abiöök thök, ku biöŋ amɛ̈l. Amɛ̈l kɔ̈k. Wää, abiöök thök, ku biöŋ amɛ̈l. 
Amɛ̈l jöt/yam, amɛ̈l thɛɛr, amɛ̈l kor, amɛ̈l kɔ̈k, amɛ̈l kedhiɛ. Biöŋ töŋ Amɛ̈l. 
 
Löny maik piny. Ɛn liu thïn. Ei, ei. Acien e të yeku luɔ̈i ye. Ei, ɣok aathöl käŋ ëtɛ̈ɛ̈n buk ɣo nhïïm 
täk në yith. Ɣok aayinyë nhiɛ̈ɛ̈r de Nhialic kääc luel. Yiny yeku tïŋ tënë Kritho akääc Yinyë täde Jɔŋ 
Lajik akääc. Ayeku luel, ëë, kënë e yic. Amen. Kënë e yic. Amen. 
 


