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Ìyá Megan, Susanne, � jẹ́ obìnrin ọ̀tọ̀ lá� ìgbà � ó � � Megan mọ́ ibi � wọ́n
nkó èédú pamọ́ sí kẹ́yín ní oṣù mẹ́fà sẹ́yìn. Ó mọ̀ pé Megan ṣì lè sọ fún baba
rẹ̀ nípa rẹ̀ nígbàkígbà, ṣùgbọ́n bí ó � njìnnà sí ọjọ́ búburú náà síi, ó túbọ̀
nnira fún Megan lá� ṣe bẹ́ẹ̀. Megan � yọ ọ́ kúrò nínú ọ̀�n, ó sì mọ̀ pé òun jẹ
ẹ́ ní nnkan kan nítorí ìyẹn. Bákan náà, ó dàbí ẹni pé Megan � ṣíwọ́ nípa sísọ
nípa àwọn agbára rẹ̀ nínú ẹ̀mí, � kìí ṣe ojú lásán, kò sá sọ ọ́ níwájú ìyá rẹ̀
mọ́.
Pẹ̀lú ojú � Megan fi wò ó, níkẹyìn ìyá rẹ̀ tún � da ọ̀rẹ́ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan síi, gẹ́gẹ́ bí ó 

� yẹ kí ó wà ní gbogbo ìgbà tẹ́lẹ̀, nínú àfẹnukò àmọ̀sínú �yá-tọmọ. Megan � 
ní ìmọ̀lára pé, ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, ìyá òun � ní ìfòyà pé òun yóò lo ìṣẹ̀lẹ̀ náà lá� 
halẹ̀ mọ́ ọ lá� rí ojúrere rẹ̀. Ó mọ̀ pé ohun � ìyá òun nrò nípa òun nìyẹn � ó
sì ndùn ú. Ẹ̀wẹ̀, nígbà � kò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, ìyá rẹ̀ tún � bẹ̀rẹ̀ síí fi ara mọ́ ọ.  
Ní àkọ́kọ́, kò fi bẹ́ẹ̀ jọ ara wọn, ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀, ìtẹ̀síwájú bẹ̀rẹ̀ síí wáyé.

̀



Megan à� ìyá rẹ̀ ní ìmọ̀lára ‘Ọ̀rọ̀ Àjọsọ’ yìí dáradára, ṣùgbọ́n Megan ni ó
gbé e ró kìí ṣe ìyá rẹ̀. Megan rò pé òun dìídì nṣe ojúṣe ọmọ sí òbí.
Ó nbá ìyá rẹ̀ se onjẹ, ó sì nbá a tẹ́ ibùsùn. Ó nbá a gbé ọjà � ó bá rà. Nígbà

� ìyá rẹ̀ bá sì nbójútó ọgbà ẹ̀fọ́, ó máa ngbìyànjú lá� wá àkókò lá� bá a ṣiṣẹ́.
Suzanne ò ṣe nnkan kan bàbàrà, nítorí pé ó nre� pé kí gúdúgbẹ̀ já. Ní ọ̀nà
tààrà, kò ní èrò lá� ríi pé Megan ò mọ̀ọ́mọ̀ já òun kulẹ̀. Sùgbọ́n Megan mọ
ohun � ìyá òun nrò, pé ó ṣeéṣe kí ó � mọ èrò ọkàn òun ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́.
Ẹ̀wẹ̀, ní òwúrọ̀ Ọjọ́ Àbámẹ́ta kan níbi onjẹ òwúrọ̀, ní ọ̀sẹ̀ kan ṣáájú ọjọ́ ìbí

kẹtàlá Megan, Suzanne ya ọkọ rẹ̀ à� Megan lẹ́nu:
“Ọjọ́ Àbámẹ́ta � ó nbọ̀ ni ọjọ́ ìbí rẹ ìkẹtàlá, Megan, kínni ìwọ yóò fẹ́ lá� ṣe

nípa rẹ̀? Ẹẹ́tàlá jẹ́ ọjọ́ ìbí àrà ọ̀tọ̀, o ò níí jẹ́ ọmọbìnrin wa jòjòló mọ́, -- ìwọ
yóò jẹ́ ọ̀dọ́. Àbí bẹ̀ẹ̀kọ, baba?”
“Bẹ́ẹ̀ni, � ó � dàgbà dáradára…Ẹẹ́tàlá! Ẹlẹ́dàá mi o, àbí àkókò ò máa sáré

tete? Àpèjẹ kan nínú àgbàlá nkọ́? Tàbí kí a ta kanopí. Nígbà yẹn ni o lè gbọ́
orin díẹ̀ � àwọn ọ̀rẹ́ rẹ lè jó lẹ́yìn � wọ́n bá � jẹ � wọ́n mu.”
“Baba! mo ní ìrè� pé ẹ ò níí sọ mí lẹ́nu nípa �fún èmi à� àwọn ọ̀rẹ́ mi ní irú 

àwọn nnkan bẹ́yẹn…  Lẹ́nu yín?” 
“Kínni? Ó � pọ̀jù fún wa, Àgbà Omidan? Ó dára, mi ò �lẹ̀ mọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ ni o

� jẹ́. Mo fẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ràn onjẹ àwọn ọmọdé. Ó ládùn! Má ṣe ìyọnu, èmi
yóò ṣe �rẹ. Àkàrà ọjọ́ ìbí nkọ́? Àbí o � dàgbà ju ìyẹn náà lọ?”
“Mo nfẹ́ àkàrà ọjọ́ ìbí o – àkàrà ọjọ́ ìbí wuyì. Èmi yóò sá ní lá� ronú nípa

àwọn onjẹ yòókù… Bóyá pisà pẹ̀lú kọrí.”
“Pisà pẹ̀lú kọrí kẹ̀? Mi ò �ì gbọ́ ìyẹn rí. Kọrí pẹ̀lú irẹsì, ó dájú, pisà pẹ̀lú

wàrà, ó dájú, ṣùgbọ́n kìí ṣe pisà pẹ̀lú kọrí rárá.”
“Kìí ṣe nínú àwo kan náà! Ìyá mi, baba ò mọ ohun � ó nṣe ni.”
Olólùfẹ́ mi, eré lásán ni ó nbá ọ ṣe, máṣe fií sọ́kàn.  Nígbà míràn, ó máa nṣe 

bí ẹni pé kò yé e. Gbogbo ìgbà ni ó � nṣe bẹ́ẹ̀… ṣe o ò �ì kíyèsíi tẹ́lẹ̀ ni? Ìrònú 
ọmọdékùnrin ni ó sá ṣì ní, àbí bẹ́ẹ̀kọ́, Ọmọdékùnrin Bobby?” 
Gbogbo wọn rẹ́rin.
Ó jẹ́ ohun � ó � nṣàárò rẹ̀ nínú ìdílé náà fún ọdún mélòó kan … kí wọ́n �lẹ̀

tó � Megan mọ́ ibi � wọ́n nkó èédú pamọ́ sí fún ìgbà àkọ́kọ́, nítòótọ́, ọ̀rọ̀
àjọsọ náà � bàjẹ́ báyìí.
“Ẹ jọ̀wọ́, ṣé ẹ lè gbà mí láàyè, kí npe àwọn ọ̀rẹ́ mi lórí aago?”
“Bóyá, ẹ lè fi ààyè gbà mí, ẹẹẹn, ó dájú, ó ṣeéṣe kí o má sì gbàgbé lá�

béèrè lọ́wọ́ wọn irú kọrí � ó dára lórí pisà?”



“Baba ò!” ó ṣe bí ẹni pé ó mí kanlẹ̀ bí ó � fi ẹnu ko àwọn méjèèjì lẹ́nu. “Ẹ
ṣeun púpọ̀ fún àpèjẹ mi. Yóò jẹ́ àpèjẹ mi � ó ṣì dára jùlọ rí, ẹ máa wò ó.”
Ohun àkọ́kọ́ � Megan kíyèsí bí ó � ṣí ilẹ̀kùn yàrá àwọ̀sùn rẹ̀ ni Grrr, �í ṣe ọ̀rẹ́

rẹ̀ à� ànjọ̀nnú ẹkùn, � ó dùbúlẹ̀ � ó sì na ara rẹ̀ lórí ibùsùn Megan. Grrr rọra
gbé orí sókẹ̀, ó wo ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó sì kùn sókè.
“Ó yá, ológbò, wá síhin, mo ní ètò pàtàkì díẹ̀ lá� ṣe.” Ó rọra fi ọwọ́ pa ara

Grrr, ẹni � ó yípo � ó sì fi ẹ̀yìn lélẹ̀ � ó nre� pé kí Megan fi ọwọ́ pa ara òun.
Megan fò sí ibi àlàfo � Grrr � fi sílẹ̀ ó sì rékọjá sí ìhà ibùsùn náà lá� mú ẹ̀rọ
ìbánisọ̀rọ̀ alágbèéká rẹ̀.
“Jane? Megan. Ìyá à� baba mi ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún mi pé mo lè ní àpèjẹ ọjọ́ ìbí

ìkẹtàlá! Ìyẹn wuyì kẹ? Ọjọ́ Àbámẹ́ta � ó nbọ̀, ọjọ́ kẹtàlá. Bẹ́ẹ̀ni, èmí yóò pé
ọmọ ọdún mẹ́tàlá ní ọjọ́ kẹtàlá. O ó wá, àbí o ò níí wá? Ìwọ ni ẹni àkọ́kọ́ �
mo sọ fún, ṣùgbọ́n èmi yóò tẹ gbogbo àwọn ọmọkùnrin lá� ilé-ìwé láago
bákan náà.”
“Baba mi dá àbá pé kí ta kanopí sí orí pápá. Onjẹ, ijó, àwọn ìmọ́lẹ̀, gbogbo

iṣẹ́ … Kínni o rò?”
“Pisà, kọrí, jẹlì, aiskriimù, àkàrà pẹ̀lú àsun nkọ́?”
“Ìyẹn rẹwà! Èmi yóò sọ fún ìyá mi lá� ra ìyẹn.”
“Olùṣètò orin à� ijó nkọ́?”
“Bẹ́ẹ̀ni o, àbá rere! Jack Hammer! Ó rẹwà tó bẹ́ẹ̀ ó sì le nílẹ̀ tó bẹ́ẹ̀! Ó dára,

mo ní lá� lọ nísisìyí, Jane. Sọ fún gbogbo ènìyàn � o bá rí pé a nre� wọn
náà. Èmi yóò gbá ọ láago nígbà � mo bá � mọ àkókó � ó jẹ́ gangan. Ó
dàbọ̀.”
Lẹ́yìn wákà� méjì, Megan � pe gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ �mọ́-�mọ́ ó sì fún wọn

ní òmìnira lá� pe ẹlòmíràn yòówù bákan náà. Nígbà � ó fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ náà
sílẹ̀ níkẹyìn, ó di ojú rẹ̀ ó sì ní ìmọ̀lára ìmóoru Grrr à� ìdàpọ̀ ìmọ́lẹ̀ wọn, gẹ́gẹ́
bí Megan � máa npè wọ́n, ṣùgbọ́n � Atọ́nà rẹ̀ Wacinhinsha � wá kọ́ ọ lá�
máa pè wọ́n ní Ẹwà Inú wọn.
Bí Megan � nní ìmọ̀lára ìdàpọ̀ àwọn Ẹwà Inú, ó nní ìrírí àlàá�à pípé à�

kíkún lá� ọ̀dọ̀ ẹkùn náà. Ẹkùn náà ò ní ọ̀tá gidi bíkòṣe ènìyàn, ṣùgbọ́n níwọ̀n
ìgbà � Grrr sá � jẹ́ òkú, kò bẹ̀rù ohunkóhun tàbí ènikẹ́ni rárá nínú àyé tàbí
ìgbé ayé yòówù.
Ìtẹ́lọ́rùn kíkún náà gba gbogbo ọkàn Megan, ṣùgbọ́n ó mọ̀ pé òun gbọ́dọ̀

tètè dìde, nítorí pé ó � ṣe ìlérí fún àwọn òbí rẹ̀ lá� tẹ̀lé wọn lọ sí ibi � wọ́n �
fẹ́ lọ ra nnkan.



“Ó dára, Grrr, ṣé ó ntẹ̀lé wa lọ àbí o ndúró níhin?” Ológbò nlá náà nkùn,
ṣùgbọ́n ó � lè sùn – ènìyàn ò lè sọ, pàápàá pẹ̀lú òkú ológbò – � ó �lẹ̀ jẹ́
ẹkùn.
“Ó dára, mo ní lá� lọ nísisìyí … Èmi yóò rí ọ nígbòóṣe.” Kò sí ìdáhùn, gẹ́gẹ́ bí

ó � mọ̀ pé kò níí sí, ṣùgbọ́n ó fẹ́ lá� bá Grrr sọ̀rọ̀, gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn yóò �
fẹ́ lá� bá ohun ọ̀sìn wọn � ó jẹ́ alààyè sọ̀rọ̀ láì re� èsì.
Grrr jẹ́ ológbò nlá, àwọn ológbò ò sì lè sọ èdè � àwọn ènìyàn nsọ bóyá

wọ́n wà láàyè tàbí wọ́n � kú. Megan � mọ̀ pé kò sí ohunkóhun � ó yí padà
nítorí pé nnkan kan tàbí ẹnìkan kú, yàtọ̀ sí pé kò ní àgọ́ ara mọ́.
Baba Megan fi ọkọ̀ gbé wọn lọ sí ilé ìtajà nlá ní ẹ̀yìn odi ìlú lá� rajà gẹ́gẹ́ bí

wọ́n � máa nṣe ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ kí wọ́n sì ṣa àwọn nnkan � wọ́n fẹ́ lò fún àpèjẹ náà
� ó nbọ̀ lọ́nà. Àwọn òbí rẹ̀ ra aṣọ àpèjẹ kan fún u, èyí � ó pẹ́ kí ó tó yàn,
ṣùgbọ́n níkẹyìn ó yan aṣọ aláwọ̀ buluù yẹ́ríyẹ́rí, � ó kanlẹ̀, � ò lápá; irú èyí �
àwọn omidan máa nwọ̀ ní Rome à� Greece ní à�jọ́. Ó sì tún yan ate � wọ́n
máa ndè mọ́ ọrùn, èyí � ó wú u lórí lá� wọ̀ ní ọ̀sán � ó móoru náà.
Megan nífẹ́ẹ̀ nnkan rírà, bẹ́ẹ̀ náà sì ni ìyá rẹ̀, bí ó �lẹ̀ jẹ́ pé kò ká baba rẹ̀ lára

tó bẹ́ẹ̀. Láìpẹ̀ ni àwọn ohun � wọ́n rà kún inú ọmọlanke níbi � wọ́n � nyẹ̀ ẹ́
wò. Nígbà � ìyá rẹ̀ dá a gẹ́gẹ́ bí àbá pé kí Megan kó �rẹ̀ padà sínú ọkọ̀ kí ó sì
kọ́kọ́ já a, ó ṣe é pẹ̀lú ìlọ́ra. Ó � fura pé àwọn òbí òun tún fẹ́ ra nnkan síi fún
ọjọ́ ìbí òun.
Megan rọra jáde sí ìta àwọn ilé ìtajà náà, ó nwo àwọn ọjà � wọ́n pàtẹ rẹ̀ sí

ojú fèrèsé níwọ̀n bí ó � gbàgbé lá� béèrè kọ́kọ́rọ́ ọkọ̀. Lẹ́yìn ogún ìṣẹ́jú, ó rí
àwọn òbí rẹ̀ � wọ́n nbọ̀ ní ìwọ̀n àádọ́jọ̀ ẹsẹ bàtà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, nítorí náà, ó bẹ̀rẹ̀
síí rìn lọ sí apá ibi � ọkọ̀ wà.
Bí ó � nsúnmọ́ ọkọ̀ náà, Megan ríi pé nnkan kan � ṣẹlẹ̀. Ó rí ọ̀dọ́kùnrin kan

� ó nṣí ilẹ̀kùn apá ibi ààyè awakọ̀. Ó kọ́kọ́ rò pé kìí ṣe ọkọ̀ náà ni, ṣùgbọ́n ó
mọ̀ pé òun ò ṣìí.
Nígbà � ó ku ẹsẹ̀ bàtà mẹ́ẹdógún sí ọkọ̀ náà, ó kígbe mọ́ ọkùnrin náà pé kí

ó ṣíwọ́ ohun � ó nṣe. Ó gan síbẹ̀ nítorí ìwárìrì, ó nronú bí ìyẹn � jẹ́ òmùgọ̀ tó
à� ohun � ó lè ṣe nípa rẹ̀. Ojú rẹ̀ ṣèèṣì padé fún ìṣẹ́jú àáyá.
Nígbà � Megan padà la ojú rẹ̀, Grrr ndúró ní ẹ̀gbẹ́ olè náà � ó sì nkùn

kíkankíkan. Grrr ò lè dá sí ọ̀rọ̀ náà kí wọ́n sì fi ojú ríi, ṣùgbọ́n ó dá ìbẹ̀rù sínú
olè náà ó sì fún Megan ní ìgbóyà.
Megan gbọ́ � baba rẹ̀ nkígbe � ó sì nsá tẹ̀lé e, ó sì fi ọmọlanke � ọkùnrin

náà mọ́ inú ọkọ̀. Àwọn òbí rẹ̀ ṣe ìyókù. Baba rẹ̀ de ọ̀kùnrin náà lọ́nà, ẹni � ó
wá nṣepè kíkankíkan, lá� kúrò nínú ọkọ̀ náà � ìyá rẹ̀ sì tẹ àwọn ọlọ́pàá

̀
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