መምርሒ ኣፈላልያ ጎሓፍ

ኣ. ዝባደመ ርስሓት
እንደገና ካልኣይ ግዜ ክጥቀም ወይ ፈላሊኻ
ምስ ካልእ ክጝሓፍ ዘይክኣል ኣብ ጎሓፍ
መትሓዚ ሓምኹሽታይ መኽደኑ ይድርበ።
ዓበይቲ ነገራት ወይ ንብረት ድማ ኣብ ዓቢ
ናይ ጎሓፍ ቦታ ክበጽሕ ኣለዎ።
እወ ክጎሓፍ ዝኽእል!
ፓምፐርስ ወይ ሞደዝ
ፍዮሪ
ዝተበላሸወ ጫማ
ዝዘሓለ ሓምኹሽቲ (ኣብ ፈስታል ኮይኑ፣
ተኣሲሩ)
ናይ ድሙ ሑዓ
ናይ ከልብ ጉሓፍ ዝሓዘ ጎማ
ናይ ህያብ መሸፈኒ ወይ መዐሸጊ
ናይ ዕንጨይቲ ክረጺት
ረሳሕ መዐሸጊ መግቢ
ኖኖ ፣ ኣብኡ ክጎሓፍ ዘይብሉ!
ባተሪታት
ከሚካል
አእማንን ሑጻን
ናይ አለክትሪክ ንብረት

በ. ተረፍ ምግቢ ዝጎሓፍ
ኣብ ቡናዊ መኽደን ዘለዎ መትሓዚ
ጎሓፍ ይጎሓፍ።
ፈስታል ናይ ጎሓፍ ካብ SØIR
ዝበሃሉ ክትጥንቀቅ ኣልከኣ።
እወ ፣ክጎሓፍ ዝኽእል
ተረፍ መግቢ
ዓሳን ዘዕጎል ዕሳን
ፍሩታን ኣሕምልትን
ናይ ቡን ምዝቖቂ ፊልተር፣ ቡን ሓሸር
ን ናይ ሻሂ ቀጠፍ
መወልወሊ ሶፍቲ
ኖኖ ኣቡ ክጎሓፍ ዘይብሉ!
ሓምኹሽቲ
ናይ ጀርዲን ጎሓፍ
ኣትክልቲ
ፓምፐርስን መደዝን
ናይ ከልቢ ስህንቲ ደገ
እምንን ሑጻን
ዓበይቲ ዝተሓርዱ ዓጽምን ቆርበትን

ሰ. ባኮ፣ ወረቀት ን መስተዪ
ካርቶንን

ዝጎሓፍ ጥርሙዝ ን ሓጺንን

ኣብ መጉሓፊ ኣራንሾኒ መኽደኑ
ኣብ ሰመያዊ መኽደኑ መጙሓፊ ይጞሓፍ። ይጎሓፍ።
ለቅሊቅና ኣቡ ኮሎ ንጉሕፎ።
ከይ ተኣስረ ድማ ይጎሓፍ።
ብዙሕን ዓበይትን ባኮታት ድማ ኣብቲ ክጎሓፍ ዝኽእል!
ዓቢ ናይ ጎሓፍ ቦታ ንወስዶ።
ጥርሙዝ ናይ ቨትሮ
አወ፣ ክጎሓፍ ዝኽእል!
ናይ ማልማላታ ጥርሙዝ
ቦክስ ናይ ሳልሳ
ፒሳ መትሓዚ ካርቶን
ጋዘጣን መጋዚንን
ናይ ኣብ ባኒ ዝልከ መትሓዚ
ኣለሚኒኡም ፋይልን ቅርጽን
ካርቶን ናይ ዝስተ ፈሳሲ መትሓዚ
ቦክስ መስተዪ ዝሕዝ ብዘይ ትሕጃ
መጽሓፍቲ
መጽሓፊ ወረቐት
ምስኡ ክጎሓፍ ዘይብሉ!
ጶስጣ
መስተዪ ቢከሪ
ኖ፣ ኣብኡ ክጎሓፍ ዘይብሉ
ብያቲ ን ሸራሚክን
ዝጠለለ ወረቀት
ክሪስታል
በረቕረቕ ዝቢል ናይ ህያብ ወረቐት
መስትያት
ሶፍቲ
ኣምፑል
ዝተተጠቀመ ናይ ወረቀት ኩባያ ወይ ባደላን ድስትን
ብያቲ
ሓዊ ዝጻወር ብልዒ ካሰሮል
ሎተሪ ብዝምለስ ካርቶን
መስማር
ካርቶን ናይ ዝስተ ን ፈሳሲ መግብን
ስፕራይ
ዓጺኻ ክሳብ 100 000 ክሮነር ሰዓር
ኣብ søir.no ኣቲኻ ተወሳኺ ሓበረታ
ውሰድ

Tigrinja

አ ብፕላስቲክ እተሰርሐ መዕሸጊ

ኣብ ዓቢ ፈስታል ኣብ ዝቢል ይጏፍ።
መጀመርታ ግን ክንልቅልቆ ኣለና።
ዓ በይቲ ጎማ ካብ SØIR ድማ ንጠቀም።
ኣብኡ ክጎሓፍ ዝኽእል!
(ፕላስቲክ መሸፈኒ (ፕላስት ፉልየ)
ጎማ ወይ ፈስታል
ቢከሪ ናይ ፕላስቲክ
ናይ ዮገርት፣ ናይ ርግኦ መትሓዚ
ናይ ኣብ ባኒ ዝልከ መዐሸጊ ናይ ጎማ
ናይ ሻምፖን ሳሙናን መትሓዚ ፕላስቲክ
ናይ ጎማ መዐሸጊ ስጋ ን ፍሩታን ኣሕምልትን
ጥርሑ ዝኾነ ብራሾ ወይ ጃሎን
ምስኡ ክጎሓፍ ዘይብሉ
ዘይጸረየ ብፕላስቲክ ዘትሰርሐ መኦሸጊ
ፈስታል ንዝፈሓዋወሰ ነገራት ዝተሰርሀ ናብነት
ብ ፕላስቲክን ወረቀትን ዝተሰርሐ
መጻወቲ
ናይ ጎማ ንብረት ገዛ

