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En fortelling fra Polen

እቲ ወዲ ሰራሕ ሳእኒ
- ዛንታ ካብ ፖላንድ

SKOMAKERSØNNEN

- En polsk fortelling
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ሓደ እዋን ፣ ምስ ሰራሒ ሳእኒ ኣቡኡ ብሓባር ድነብር 

ሓደ ቆልዓ ነበረ። እቲ ኣቡኡ ሓራቕ ነበረ‘ሞ ነቲ ቆልዓ 

ኩሉ ግዜ ይቋየቖ ነበረ።

ሓደ መዓልቲ እቲ ኣቡኡ ኣዝዩ ሓረቐ እሞ ነቲ ቆልዓ ካብ ገዛ 

ኣውጺኡ ሰጎጎ። እቲ ቆልዓ ምስኡ ንኡሽተይ ባኒ ጥራይ ተማሊኡ 

ብሃውሪ ከይዱ ከኣ ተሰወረ።

Det var en gang en gutt som bodde sammen med sin far 

som var skomaker. Faren var en sinnatagg og kjeftet på 

gutten hele tida. En dag ble faren så sint, at han kastet ut 

gutten sin hjemmefra.
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ንሱ ይኸይድ ፣ ይኸይድ ነበረ እሞ ኣብ ሓደ ዱር በጸሐ። 

ብጎላጉልን ሸኻን ሰጊሩ ነዊሕ ተጓዕዘ ኣብ መወዳእታኡ ድማ 

ኣዝዩ ደኸመ እሞ ቁሩብ ከዕርፍ ኢሉ ጎቦ ኮነ።

Gutten fikk bare med seg litt brød, og dro sin vei. Han gikk og gikk, 

helt til han kom til en skog.

Han gikk gjennom busker og kratt, og til slutt ble han så sliten at han 

la seg ned for å hvile.
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ብሓንደበት ሽዑ ብኹሉ መኣዝን ዝጎዩ ብዙሓት ጻጸ ረኣየ። ነንሕድሕዶም እናተጋጨዉ ድማ ዓቢ ዋጭዋጭታ ይገብሩ ነበሩ።

”እንታይ ኢዩ ኣጋጢሙ ኣብዚ?” ኢሉ ሓሰበ እቲ ቆልዓ።

Plutselig så han masse maur som løp rundt til alle kanter, de krasjet med hverandre og det var virkelig kaos. 

«Hva har skjedd?» tenkte gutten.
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”ኣሃ!” እቲ ቆልዓ ሓንቲ ሰፈር ናይ ጻጸ 

ከምድተበላሸወት ረኣየ። ”ገዛኻ ምስኣን 

ከመይ ሙዃኑ ይፈልጥ ኢየ” በለ እሞ እቲ 

ቆልዓ ነቲ ሓመድ ድማ ናብቲ ቦትኡ መለሶ።

«Aha!» Gutten så at det var en maurtue 

som var ødelagt. «Jeg vet hvordan det er 

å miste hjemmet sitt,» sa gutten, og feiet 

jorda tilbake på plass.

Deretter tok han en håndfull 

med brødsmuler ut av lomma og 

strødde det rundt til maurene.
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ብተወሳኺ ድማ ካብ ጅቡኡ ኢዱ መሊኡ ርፍራፍ ባኒ ኣውጸአ እሞ ነቶም ጻጸ ነስነሰሎም። እቶም ጻጸ ነቲ ባኒ እናበልዑ ከኣ እቲ 

ቆልዓ ጎቦ ኮይኑ ደቀሰ፣

Mens maurene spiste brød, la gutten seg ned og sovnet.
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ንጽባሒቱ እቲ ቆልዓ ተበራቢሩ እንደገና ንጉዕዞ ነብሱ ድሉው ገበረ። እቶም ጻጸ 

ከኣ ኣብ ከባቢኡ ተኣከቡ እሞ ከምዚ በልዎ፣ ”ስለቲ ብሩኽን ለዋህን ሙዃንካ 

ነመስግነካ ፣ ፈጺምና ኣይክንርስዓካን ኢና ፣ መጺእና ክንሕግዘካ ድማ ቃል 

ንኣቱ”። ”ከመይ ጌርኩም ክትሕግዙኒ?” ኢሉ ሓተቶም እቲ ቆልዓ ፍሽኽ እናበለ 

ድማ መንገዱ ቀጸለ።

Neste dag våknet gutten og gjorde seg klar til å dra videre.

Da samlet maurene seg rundt ham og sa: «Takk for at du var snill og grei, 

vi skal aldri glemme deg. 

Vi lover å komme og hjelpe deg». «Hvordan skal dere hjelpe meg?» sa 

gutten smilende og fortsatte på sin vei.
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ብጎላጉልን ሸኻታትን ሰጊሩ ምስተጓዕዘ ናብ ሓደ ዓሳታት ምልእ ድበልዎ ወሓይዝ በጸሐ - ወርቃዊ ዓሳ!

Han gikk gjennom skog og mark, helt til han kom til en elv - full av fisk - gullfisk!
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እቶም ወርቃዊ ዓሳታት ነቲ ቆልዓ ምስ ረኣይዎ ብጣዕሚ ፈርሑ ምኽንያቱ ገፊፉ ሒዙ 

ድበልዖም ስለድመሰሎም። ስለዚ ቀልጢፎም ሓምቢሶም ካብቲ ቦታ ክርሕቁ ጀመሩ። 

”ገዛኻ ሓዲግካ ምውጻእ ከመይ ሙዃኑ ይፈልጦ ኢየ” በሎም እቲ ቆልዓ። ካብ ጅቡኡ 

ቁራስ ባኒ ኣውጺኡ ድማ ናብቲ ማይ ደርበየሎም።

Da gullfiskene så gutten, ble de så redde. De trodde at gutten skulle fange dem og spise dem opp. 

Dermed begynte de å svømme fort av sted. «Jeg vet hvordan det er å måtte forlate sitt hjem,» sa gutten. 

Dermed tok han en håndfull med brødsmuler ut av lomma si og kastet det ned i vannet.
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እቶም ዓሳታት ባኒ ሸተቶም ፣ ተጠወዩ 

እሞ ንሓድሕዶም እናተጋጨዉ 

ብቑልጡፍ ሓምቢሶም ተመለሱ።

በቲ መግቢ እናተባእሱ ድማ ብስሰዐ 

ክበልዑ ጀመሩ።

Fiskene luktet brødet, snudde 

seg og svømte fort tilbake mens 

de krasjet i hverandre.

De begynte å sloss om maten og 

spiste grådig opp alt sammen.
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እቲ ቆልዓ ፍሽኽ በለ ፣ ብድሕሪኡ ጎቦ ኮነ እሞ ብኡ ኣቢሉ ደቀሰ።

Gutten smilte, la seg ned og sovnet.
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ብጎላጉልን ሸኻታትን ሰጊሩ ምስተጓዕዘ ናብ ሓደ ዓሳታት ምልእ ድበልዎ ወሓይዝ በጸሐ - ወርቃዊ ዓሳ!

Neste dag våknet gutten og gjorde seg klar til å dra videre.
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ድቐጸለት መዓልቲ ከኣ እቲ ቆልዓ ተበራቢሩ ንጉዕዞ ድሉው ኮነ። ሽዑ 

እቶም ዓሳታት ኣራእሶም ካብቲ ማይ ኣቐልቕል ኣቢሎም ከምዚ 

በልዎ፣ ”ስለቲ ብሩኽን ለዋህን ሙዃንካ ነመስግነካ ፣ ፈጺምና 

ኣይክንርስዓካን ኢና ፣ መጺእና ክንሕግዘካ ድማ ቃል ንኣቱ”። ”ከመይ 

ጌርኩም ክትሕግዙኒ?” ድሕሪ ምባሉ ከኣ እቲ ቆሎዓ መንገዱ ቀጸለ። 

Da stakk fiskene hodene opp av vannet og sa: «Takk for at du var 

snill og grei, vi skal aldri glemme deg. Vi lover å komme og hjelpe 

deg». «He, he, hvordan skal dere hjelpe meg?” sa gutten og 

fortsatte på sin vei.
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ንሱ ብጎላጉልን ሸኻታትን እናኸደ ክሳብ 

ኣብ ሓንቲ ዓባይ ገረብ ድበጽሕ ቀጸለ። 

ሽዑ ብጣዕሚ ደኺሙ ስለድነበረ ኣብ 

ትሕቲ እታ ገረብ ክድቅስ ጎቦ ኮነ።

Skomakergutten gikk gjennom 

mark og eng, helt til han kom til 

et stort tre. Da var han så sliten 

at han la seg under treet for å 

sove.
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”ዚዝዝዝዝ” ድብል ድምጺ ብሃንደበት ሰመዐ። ብድድ ኢሉ ተንሲኡ ከባቢኡ 

ተዓዘበ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዙሓት ኣናህብ ብኩሉ ኩርናዓት ይዝምብዩ ነበሩ። 

”እንታይ ኣጋጢሙ ኣብዚ?” ኢሉ ሓሰበ። ”ኣሃ!” እቲ ቆልዓ ሓደ ድኾን (ሰፈር ንህቢ) 

ካብ ሓደ ነዃል ናይ’ቲ ገረብ ወጽዩ ከምኡውን ሰፈፍ ናይ ማዓር ኣብቲ ከባቢ 

ተድርብዩ ኣስተብሃለ።  ”ገዛኻ ምስኣን ከመይ ሙዃኑ ይፈልጥ ኢየ” በለ እቲ ቆልዓ። 

ነቲ መዕጸዊ ናይ’ቲ ድኾን ከኣ እንደገና ኣግጠሞ።

«Bzzzzzzz,» hørte han plutselig. Han reiste seg og så seg rundt. Over hodet 

hans virvlet det mange bier til alle kanter.

«Hva har skjedd?» tenkte han.

«Aha!» Han la merke til noen bikuber som var dratt ut av trehuler, og bivoks 

som hadde blitt kastet rundt omkring.

«Jeg vet hvordan det er å miste et hjem,» sa gutten og satte kubene sammen 

igjen. Nå kunne biene samle honning og legge egg igjen.
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ሕጂ እቶም ኣናህብ ማዓር ክእክቡን 

ኣብኡ እንቋቖሖ ክጸፍዩን ይኽእሉ 

ኢዮም። ስለዚ እቲ ቆልዓ እተን ኣብ 

ጅቡኡ ድነበራ ናይ መወዳእታ ቁራስ 

ባኒ ኣውጸአን እሞ ነቶም ኣናህብ 

መገቦም።

Så tok han frem de siste 

brødsmulene som han fant 

nedi lomma, og matet biene.
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ብድሕሪኡ ዓሚቕ ድቃስ ደቀሰ። Deretter sovnet han. 
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እብቲ ድቐጸለ መዓልቲ እቲ ቆልዓ ካብ ድቃሱ ተንሰአ እሞ ኣዝዩ ከምድጠመየ ከኣ 

ኣስተውዓለ። ኣብ ጅቡኡ ተወሳኺ ቁራስ ባኒ ኣይነበሮን። ”ግድን ገለ መግቢ 

ክረክብ ክኸይድ ኣለኒ” ድማ በለ። ሽዑ እቶም ኣናህብ ኣብ ርእሲኡ ክቢ 

ብምስራሕ ከምዚ በልዎ፣ ”ስለቲ ብሩኽን ለዋህን ሙዃንካ ነመስግነካ ፣ ፈጺምና 

ኣይክንርስዓካን ኢና ፣ መጺእና ክንሕግዘካ ድማ ቃል ንኣቱ”። ”ከመይ ጌርኩም 

ክትሕግዙኒ?” ድሕሪ ምባሉ ከኣ እቲ ቆሎዓ መንገዱ ቀጸለ። 

Neste dag sto gutten opp og merket at han var kjempesulten.

Han hadde ikke flere brødsmuler igjen. «Jeg må dra og finne noe mat,» sa han.

Da slo biene en sirkel rundt hodet hans og sa: «Takk for at du var snill og grei, vi 

skal aldri glemme deg. Vi lover å komme og hjelpe deg». «Hvordan 

skal dere hjelpe meg?» sa gutten og fortsatte på sin vei.
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ንሱ ብጎላጉልን ሸኻታትን እናኸደ 

ክሳብ ኣብ ሓንቲ ከተማ ድበጽሕ 

ቀጸለ።

ኣብታ ከተማ ብዙሓት ገዛውቲ 

ነበረ። ኣብ ማእከል እቲ ገዛውቲ ቤተ 

ንጉስ ነበረ። ኣብ ማእከል እቲ ቤተ 

ንጉስ ከኣ ሓደ ነዊሕ በላሶ ነበረ።

Han gikk gjennom mark og 

eng, helt til han kom til en 

by. I byen var det mange 

hus.

Midt mellom husene var 

det et slott. I midten av 

slottet var det et tårn.
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ኣብ ላዕሊ ኣብቲ በላሶ ድማ ሓንቲ ክፍሊ ነበረት። ኣብ ውሽጢ እታ ክፍሊ ከኣ ሓንቲ ልእልቲ ወይ ጓል ንጉስ ነበረት። 

Tårnet var kjempehøyt og oppe i tårnet var det et rom.
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ንሳ ኣብኡ ተዓጽያ ነበረት መፍትሕ ድማ ኣይነበረን። 

እቲ ነታ መፍትሕ ክረኽባ ድኸኣለ ሰብ ከኣ ነታ 

ልእልቲ ክምርዓዋ ይኽእል ነበረ። እዚ ኣዲኣ ከምኡ 

ወሲና ነበረት።

Inni rommet var det en vakker prinsesse. Hun 

var låst inne og nøkkelen var borte. Den som 

klarer å finne nøkkelen til rommet hennes, 

skulle få gifte seg med henne, hadde moren 

hennes sagt.
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እቲ ወዲ ሰራሒ ሳእኒ ነዚ ዕድል ክጥቀመሉ ደለየ። ስለዚ ናብ‘ቲ ቤተ ንጉስ ከደ እሞ ኳሕኮሐ። ኣዲኣ ነታ ንግስቲ ነቲ ማዕጾ ኣርሓወቶ።

Skomakergutten ville ta sjansen. Derfor dro han til slottet og banket på.
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ንሳ ዓበይቲ ኣእዛን ፣ ሸላሕ ኣፍንጫ ፣ ኣዝዩ ነዊሕ ቆቢዕ ኣብ ርእሳ 

ከምኡውን ስኮባ ኣብ መንጎ እግራ የእጋራ ነበራ። ንሳ ብሓጺሩ ጠንቋሊት 

ኢያ!

Moren til prinsessa åpnet døra.

Hun hadde store ører, krokete nese, svart stor hatt på hodet og en 

feiekost mellom bena.

Hun var rett og slett en heks!
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”ንስኻ ነዛ ልእልቲ ክትምርዓዋ ዲኻ ኣብዚ መጺኻ ደለኻ?” ኢላ 

ሓተተቶ። “እወ” መለሰ እቲ ወዲ ሰራሒ ሳእኒ ቀጥቀጥ እንዳበለ። 

“እሞ ሰለስተ ክትገብሮ ዝግበኣካ ዕዮታት ኣሎ” በለት እታ ጠንቋሊት። 

“ንሓንቲ ካብኣተን እንተዘይክኢልካ ፣ ኣነ ክሳድካ ክጠውየካ ኢየ!” 

“ሃብኒ እተን ዕዮታት” በለ እቲ ወዲ ሰራሒ ሳእኒ ብፍርሒ።

«Er du her for å gifte deg med prinsessa?» spurte heksa.

«Ja,» svarte Skomakergutten skjelvende.

«Da må du greie å gjøre tre oppgaver,” sa heksa.

«Hvis du ikke klarer en av dem, vil jeg vri om halsen på 

deg!»

«Gi meg oppgavene,» sa Skomakergutten redd.



25

25

Da tømte heksa en haug med sand og masse bittesmå 

valmuefrø foran ham.

«Du skal skille sanden fra valmuefrøene,» sa heksa.

«Rekker du det ikke til solnedgang, vrir jeg om halsen på 

deg!»
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ሽዑ ሓደ ኩምራ ሑጻ ምስ ብዙሕ ደቂቕ ፍረ ፓፒ ድተሓወሰ ኣብ 

ቅድሚኡ ተዋህበ። ”ንስኻ ነቲ ፍረ ፓፒ ካብቲ ሑጻ ክትፈልዮ ኢኻ” 

በለቶ እታ ጠንቋሊት ”ክሳብ ጸሓይ ዕራርቦ እንተዘይ ኣርኪብካ ኣነ 

ክሳድካ ክጠውየካ ኢየ!” 

Gutten satte i gang. Han tok ett og ett av valmuefrøene ut fra 

sanda.

Han jobbet og jobbet, helt til sola begynte å gå ned. «Det er fortsatt 

masse igjen,» sa gutten sliten.

«Jeg klarer ikke mer. Nå kommer heksa til å vri om halsen på meg!”

Plutselig følte han noe som rørte på seg. Det var maurene som 

hadde kommet for å hjelpe ham!
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إنه النمل جاء لمساعدتة وبأقصى سرعته تمكن من تحقيق مهمتة

Maurene satte i gang og skilte valmuefrøene fra sanda. Og på én, to, og tre var jobben gjort!
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እቲ ቆልዓ ነቲ ሑጻ ደይብሉ ፣ ፍረ ፓፒ 

ድመለአ ዘምቢል ሒዝዎ ናብታ 

ጠንቋሊት ጎየየ። ”ሕጂ ዕድል ጌርካ!” 

በለቶ ንሳ ድማ ቅጭ እናመጻ።

Gutten tok med seg bøtta med 

valmuefrø, fri for sand, og løp til heksa. 

«Nå hadde du flaks!» sa heksa irritert.
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ኣብታ ድቐጸለት መዓልቲ እታ ጠንቋሊት ነቲ ቆልዓ ዝያዳ 

ድበርተዐ ዕዮ ሃበቶ።  ”መፍትሕ ናይ ከፍሊ ናይታ ልእልቲ 

ኣብቲ ውሓይዝ ወዲቓ ኣትያ ኢያ ፣ ድለያ! ክሳብ ድመሲ 

እንተዘያርኪብካ ፣ ኣነ ክሳድካ ክጠውየካ ኢየ ” በለቶ እታ 

ጠንቋሊት ዓው ኢላ እናሰሓቐት።

Dagen etter ga heksa Skomakergutten en 

enda vanskeligere oppgave:

«Nøkkelen til rommet til prinsessa har falt ned i elven.

Finn den! Rekker du det ikke til i kveld, vrir jeg 

om halsen på deg!” sa heksa mens hun lo høyt.
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እቲ ወዲ ሰራሕ ሳእኒ ናብቲ ወሓይዝ ብምኻድ 

ነታ መፍትሕ ክደልያ ጀመረ ፣ ግን ከኣ ሓምቢሱ 

ኣይክእልን ኢዩ።  ”ሕጂ እንታይ ክገብር ኢየ? 

እታ ጠንቋሊት መጽያ ክሳደይ ክትጠውየኒ ኢያ ” 

በለ እቲ ቆልዓ ጸሓይ ክትዓርብ ስለድጀመረት።

Skomakergutten gikk til elven og begynte 

å lete etter nøkkelen. Men så kom han 

på at han ikke kunne svømme! «Hva skal 

jeg gjøre nå, heksa kommer til å vri om 

halsen på meg», sa gutten i det sola 

begynte å gå ned.
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ብሃንደበት ሽዑ ገለ ነጠብጣብ ማይ ናብ ገጹ ገጨብዎ። ናብ‘ቲ ወሓይዝ ደኒኑ ተዓዘበ።

Plutselig sprutet det noen vanndråper i ansiktet hans. Han så ned i elven.
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እብኡ ከኣ ኩሎም እቶም ክሕግዝዎ ኢሎም ድመጹ ወርቃዊ ዓሳታት ነበሩ።

Der var alle gullfiskene! De hadde kommet for å hjelpe ham.
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እቶም ዓሳታት ንውሽጢ ናብ መሰረት ናይቲ ወሓይዝ ሓንቢሶም ብምእታው ነታ ብሑጻ ተሸፊና ድነበረት መፍትሕ ረኽቡዋ።

Fiskene svømte til bunnen og fant nøkkelen som var gravd ned i sandbunnen.



34

34

ነቲ ቆልዓ ድማ ሃብዎ።

De ga nøkkelen til gutten.
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እቲ ቆልዓ ናብታ ጠንቋሊት ጎየየ  ”እታ 

መፍትሕ ረኺበያ ” ድማ በላ ”ሕጂ ከማን 

ዕድል ጌርካ” በለት እታ ጠንቋሊት ዝያዳ 

ቅጭ እንዳመጻ። 

Gutten sprang bort til heksa og sa: «Jeg 

har nøkkelen!» «Nå hadde du flaks,» sa 

heksa enda mer irritert.
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ብድሕሪኡ ክልቲኦም ኣብታ ናይታ ጠንቋሊት ስኮባ 

ኮፍ ኢሎም በቲ ኣስካላ ንላዕሊ ናብቲ በላሶ ቤተ 

ንጉስ ነፈሩ። 

Så satte Skomakergutten og heksa seg 

på feiekosten til heksa og fløy opp trappa 

til slottstårnet.

De satte inn nøkkelen og åpnet døra 

til prinsessens kammer.
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ነታ መፍትሕ የእትዮም ንኽፍሊ ናይታ ልእልቲ ከፈትዎ። ኣብኡ ሰለስተ ብቬሎ ድተሸፈና ኣንስቲ ኮፍ ኢለን ነበራ። ኩለን ሓደ ይመስላ ነበራ።  ”እታ ልእልቲ 

ኣየነይቲ ሙዃና እንተገሚትካያ ክትምርዓዋ ኢኻ” በለቶ እታ ጠንቋሊት። ” ጌጋ እንተገሚትካ ክሳድካ ክጠውየካ ኢየ”

Der satt det tre kvinner dekket med lange, hvite slør. Alle så like ut! «Hvis du gjetter hvem som er prinsessa, kan du gifte deg med henne.

Gjetter du feil, vrir jeg om halsen på deg!» sa heksa «De ser jo helt like ut!» sa gutten. Nå kommer heksa til å vri om halsen på meg!»
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”እሞ ሓደ እንድየን ድመስላ!” በለ እቲ ቆልዓ። ”ሕጂ እዛ ጠንቋሊት 

ክሳደት ክትጠውየኒ ኢያ!” ”ዚዝዝዝዝዝዝ” ድብል ድምጺ ብሃንደበት 

ሰመዐ። ንላዕሊ ጠመተ እሞ በቲ ፊንስትራ እቶም ኣናህብ ድማ ሓደ 

ድሕሪ ሓደ  ንውሽጢ ኣተዉ። ሃንደበት ከኣ ኩሎም እቶም ኣናህብ 

ኣባኡ ተረኽቡ!

«Bzzzzzzzzzzz», hørte han plutselig.

Han så opp, og inn gjennom vinduet fløy det inn bier, den 

ene etter den andre. Plutselig var alle biene der!
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Biene svermet rundt en av de tre tilslørte kvinnene, og sammen 

formet de en vakker gullkrone over hodet hennes. «Det er 

prinsessa! Hun med gullkronen på!» sa gutten og pekte på hun som 

var omsvermet av biene.

እቶም ኣናህብ ኣብ ዙርያ ሓንቲ ካብተን ቬሎ ተሸፊነን ድነበራ ኣንስቲ ዓሰሉ። 

ብሓንሳብ ኮይኖም ከኣ ኣብ ርእሲኣ ጽብቕቲ ወርቃዊት ናይ ኣኽሊል ቅርጺ 

ሰርሑ። “ንሳ ኢያ እታ ልእልቲ! እታ ወርቃዊት ኣኽሊል ደለዋ!” በለ እቲ ቆልዓ። 

ንሱ ናብ’ታ እቶም ኣናህብ ኣብ ርእሲኣ ድዓሰልዋ ኣመልከተ።
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Kvinnene fjernet ansiktsslørene 

sine, og det viste seg at gutten 

hadde gjettet riktig.

«Nå hadde du jammen meg 

flaks!» sa heksa sint og irritert.

ነቲ ናይ ገጸን ቬሎ ኣለየኦ ፣ እቲ ቆልዓ 

ከኣ ትኽክል ገመተ።  ”ሕጂ እሞ 

ብጣዕሚ ዕድለኛ ኔርካ!” በለት እታ 

ጠንቋሊት ሓሪቓን ቅጭ መጺዋን።
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ግን እታ ጠንቋሊት ቃላ ኣየዕበረትን። እቲ ወዲ ሰራሒ ሳእኒ 

ምስታ ልእልቲ ተመርዓወ ኣብ‘ታ ሃገር ድማ ንጉስ ኮነ። ብድሕሪ 

እታ መዓልቲ እቲኣ ዋላ ሓደ ሓራቕ ሰራሒ ሳእኒ ወይ ርግምቲ 

ጠንቋሊት ደሸግሮም ኣይነበረን። 

እታ ጽንጽዋይ ኣብዚኣ ትውዳእ ነዚኣ ድረሰዐ ሞት ትርስዓዮ።

Heksa holdt ord og Skomakergutten fikk gifte seg med 

prinsessa og ble konge i landet.

Etter den dagen var det ingen sinte skomakere eller 

onde hekser som plaget dem lenger.

Snipp snapp snute, så var eventyret ute.
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