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 ወግዒ አባ ጐብየ 
 

ስማዕ ኣባ ጐብየ 
’ተጽቅጥ ንዓኻ ’ንድየ! 
ኮሪዕኻለይ ንዓየ? 
በል ኪደለይ ንንየ... 
 
 ኣባ ጐብየ ጉዳም 
 ሰብ’ኳ ’ይስማዕ አዳም፣ 
 መዓዝ አቲኻ ገዳም? 
 ሰሙነይ ጽባሕ ቀዳም። 
 
ኣብ ብዓቲ ሰፊርካ፣ 
ናብ አቡን ’ንተይቀረብካ 
ድሮ “ኣባ” ተብሂልካ? 
ሓሲኻ ’ባ ሕሩምካ! 
 
 ሕሩመይ ዘይሓሰኹ፣ 
 ሓቂ እዛረብ አለኹ፣ 
 ገጽ አቡን ’ንተይረአኹ፣ 
 “አባ” ተብሂለ ’ኔኹ። 
 
ሕሩመይ ዘይአምነካ! 
እንትድአን እማንካ፣ 
ንጽድቂን ይግበረልካ፣ 
ከም ሰምሃል የልምልምካ! 
 
 ሓሲኻንዶ ’ንተ ዄንካ፣ 
 ዓብዪ እምኒ ይጽቀጥካ፣ 
 እዝጊሄር ይኾንንካ፣ 
 ሓዊ ሲኦል የንድድካ! 
 
’ቱ እምንስ መናብርተይ፣ 
ዝባነይ ምስ ሕምብርተይ፣ 
ካብ ቀደም መፋጥርተይ፣ 
እንትሞት መቓብርተይ... 
 
 ናይ ሰብ ነገር ገዲዱ፣ 
 ካብ ደንጐላ ኸቢዱ፣ 
 ፈጣሪ በቱ ኢዱ 
 የውጽአና ካብ ጉዱ! 

  

   ገብረኤላ 
 

“አክብኒ፣ ሓዳርኪ ግበርኒ፣ 
ከም ማዕተብ ክሳድኪ እሰርኒ፣ 
ከም መንዲል አብ ጉለኺ አእትውኒ፣ 
ሓደራ’ሞ ሻላ አይትበልኒ፣ 
ከም መርዓት ዓይንኺ ረአይኒ...” 
’ንተ በልኩስ ’ዛ ጉዳም አብያትኒ! 
 ይርአየላ፥ ’ዛ ጉዳም ገብረኤላ 
 ተውሳኺተይ ’ንታይ’ሞ ፈሊጠላ! 
 

“ንዕናይ፥ ንገዛኺ ንዕኒ፣ 
ክትውዕሊ ምሳይ ክተውግዕኒ፣ 
አምስዪ’ሞ ድራር ተባልዕኒ፣ 
መዛርብቲ፥ መጓይቑቲ ኩነኒ...” 
’ንተ በልኩስ ’ዛ ጉዳም አብያትኒ! 
 ይርአየላ፥ ’ዛ ጉዳም ገብረኤላ 
 አብያ’ላ አነ ’ንታይ ፈሊጠላ! 
 

“...’ዙ ጥልፊ እንኪ ተኸደንዮ፣ 
’ቱ ቕጭን ነጺልኪ ደርብዮ፣ 
’ቱ ጠስሚ አውጺ’ኺ ግዓትዮ፣ 
ንዮኡ ዝሓደረ ሙኽዮ፣ 
ወሲድኪ ነቱ ኸልቢ ሃብዮ፣ 
‘’ዙ ገዛ ናተይ ኢልኪ ሓዝዮ...” 
 እንተበልኩስ አብያ ’ዛ ገበረኤላ 
 እንድዕላ፥ አነዶ ፈሊጠላ! 
 

ተሸሊማ፣ ተዋላዊላ፣ 
ተኸዲና፣ ተዃሓሒላ፣ 
ብግህዶ፣ ብመስኮት ተቐልቂላ 
ዕዳጋ ሰብ ተማዓዱ ’ላ። 
“ሓላፍ መገዲ አይተፍጥጢ፣ 
ገዛኺ ዓሪፍኪ ተቐመጢ!...” 
 ’ንተበልኩስ፣ 
መከራ’ይተብልዓኒ! 
 ሓዳርካ ’ይደልየልካን!” ኢላትኒ። 
 

ይርአየላ ’ዛ ጉዳም ገብረኤላ 
ደጊምስ ትኺድ ንገደላ። 
 
 

       ግጥሚታት ንቖልዑ ፩ 
 
ህጣራ ዓጐራ፥ 
ሓው አባ-ጨጐራ፥ 
ስገር መንደፈራ፥ 
እቶ ዓደ-ምሓራ... 
 እንታይከ ኽገብር? 
ዓምሓምያ ኽትሰብር፥ 

ንንጉሥ ክትግብር፥ 
ዝበኽዩ ኽትጥብር... 
 እንታይ ዝዓምሓሙ? 
ጥዕዮም ዘይሓመሙ፥ 
ዓምሓምያ በሬቶ፣ 
ወፊርካ ’ባ ’ይትእቶ! 
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 *  *  * 
ጤለ-በዱ፥ ጤል በረኻ 
 እንታይ ትገብር አለኻ? 
ጤል በረኻ፥ ጤለ-በዱ 
 እንታይ ደአ ጉዱ? 
ምስ ዓጋዘን ክንዲ ’ትዛመዱ፣ 
 ትራግሑ፥ ትሳጐዱ፥ 
 ትሳበሩ፥ ትጫደዱ፥ 
ሓቢርኩም በሊዕኹም ከይትረጉዱ፥ 
 ሓዊ ትእጉዱ! 
’ንታይ መዓቱ፥ ’ንታይ ፍርዱ! 
  
 *  *  *  
 
ርግምቲ ደሞተራ 
 ተውሳኸይ’ንታይ ክገብራ? 
መልክዓ ቐያይራ፥ 
 ’ና ለዋወጠት ሕብራ፥ 
ብዙሕ ሰብ አሽጊራ፥ 
 ክንደይ ዓዲ አጽብዲራ፥ 
ንኽንደይ አጭበርቢራ፥ 
 አረ ኽንደይ ጉድ ገይራ! 
ምችኤል ኢደ-እግራ፣ 
 ብገደል ገረንገራ 
ዓጠቕ! አቢሉ ይስበራ... 
 
 * * *  
 

መንደላይ ተመን፥ አፍዑት፣ 
አብ ክሳደይ ከም አርዑት፥ 
ጐረሮይ ሓኒቑኒ፥ 
አጭኒቑ ሒዙኒ! 
አብ መዓንጣይ፥ አብ አምዑት፣ 
ዕጣቕ ተቐኒቱኒ፥ 
 
 

ምስትንፋስ ከሊኡኒ! 
’ንታይ እዳነይ ይሕሸኒ?    
ሓማት ተመን ስምዕኒ፥ 
ንዒ ገላግልኒ፥ 
ካብ ሞት እባ ’ውጽእኒ! 
 
 *  *  * 
ባሬቶ፥ ባሬቶ፣    
ንዕና ’ንዶ ባይቶ 
 እንታይ አሎ ’ባይቶ?  
 ዓብዪ ምስ ንእሽቶ፥ 
 ኩሉ ዝጓተቶ፥ 
 ነገር ዘህውተቶ፥ 
 ይቕረየኒ ኸቶ! 
አብ ገዛይ ኩልስቶ፥ 
ብዘይ ክስቶ-ምስቶ፣ 
በይነይ ዝህንኩቶ፥ 
ንኸብደይ ዝቐልቶ፥   
መዓንጣ-ሕምቶ፥ 
አለኒ ጥዕምቶ፣ 
 እምቢ፥ አይከድን ባይቶ! 
 

 *  *  *  
 
አንታ ዕኮት፥ ዕኮት! 
ዘይብልካ ሓረጐት...    
 ንህብስ እንትነኸሰኒ   
 መዓር እኳ ይህበኒ! 
“ዚዝዝ” እናበልካ እተጽምመኒ፥ 

ድማ ’ትነኽሰኒ፥ 
 አረ ናትካ ’ባ ቕጥዑ ጠፍአኒ! 
 ኪደለይ! መከራ አይተብልዐኒ! 
አንታ ርጉም ዕኮት፥ 
 ጉንዲ እዝንኻ ደአ’ባ ተለኾት 
 

   ጽዋ ሓትኖይ ቢሰጥ ንቕያ! 
 
አብ ዓድና ሓንቲ ሓትኖይ ነይራ 
ዕዳጋ እንትትወርድስ ዞይራ! ዞይራ!  
ዝሃልከተ ሰብ ዘማርራ። 
ሓትኖይ ሎሚ አበይ አላ? 
ስማዶ ሓንሻብ ኽነልዕላ 
ኩሉ “እዝግዮ! ወይ ጉድ!” ዚብላ፤ 
ስማስ ወይዘሮ ቢስጥ 
እንትትከድ ዘጠጥ-መጠጥ 
አእዳዋ ላዕልን ታሕትን 
አብራኻ ግሕተን-ግሕተን 
አዕይንታ ኸብለል-ኸብለል 
ንፋጣ ወለል-ወለል 
አሳእና ዓጠጥ-ጠጥ 

አእጋራ ጋሕጠጥ-ጋሕጠጥ 
ነጸልአ ጐተ-ተት 
መንገዳ ሃውተ-ተተት 
ዝባና ጐባጥ ጊመል 
አጡባታ ዘምበል-ዘምበል 
ከም ድባ ተሓዛዘል 
መቐመጫ ወዘል-ዘል 
ክዳና ተርባዕ-ተርባዕ 
ንብዓታ ዘርባዕ-ዘርባዕ 
ቑኖአ ፈረኽ-ፈረኽ 
ርሃጻ ወረኽ-ወረኽ 
ደርጊ ስና ሓጨው-ጨው 
አዕናቛ ገርጨው፥ ገርጨው፣ 
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እንትትጐዪ አንጠልጢላ 
ዝዓጐል ናይ ማሕዘላ 
ሕልኽልኽ በቱ እግራ 
ዘምቢላ አብ ሕንግራ 
ማዕተባ አብ ግምባራ 
ብፀሓይ ዓራርቦ 
ጥጥቖ ሓሙስ ጽግቦ 
ነያይ ሹመይ ክትህቦ 
አብ ጉሊአ ቛጺራ 
ዓዲ ውግሪ ሓዲራ 
ገረድ-ማይ ተሳጊራ 
ሃፍ እንትትብል ብእግራ 
መቐነት ምራን ማሕዘል 
ምስ መቐነታ ጠል-ጠል 
ተፈቲሑ ’ንትዝልዘል 
ብገደል ተዓንቂፋ 
አንቆልቆለት ጸዲፋ፤ 
ከረውረው ይምሓረና! 
ተናጸለት አስናና 
ረገፈ ኾራርምታ 
ፈሰሰ እቱ አምዑታ 
ብወጋሕታ፣ ብወርሒ 
ተጨፍለቕተ አብ ከውሒ . . . 
 

ብእንጉይታ ተጻዊዖም 
ዕያል ዝብኢ መጺኦም  
በቲዖም፣ በታቲዖም 
መዓንጣአ ተቲዖም 
ብሓሞታ ግዒቶም 
ብደማ ፈታፊቶም 
መንጪቶም፣ መናጪቶም 
ቀረመት ቀራሚቶም 
ልሒሶም፣ ለሓሒሶም 
መሊሶም፣ መላሊሶም 
በልዑዋ ተዃሊሶም። 
’ትርፍን ብትኽታኽ ጨርቂ 
አልባቦ ኾነ ወርቂ 
ቅንጣብ ነጸላ ውልቂ 
ምንጫት ቁኖ ካብ ፍርቂ 
ንመቕበሪ ነ’ስከሬን 
ዓጽሚኳ ’የተራእየን! 
አጻብዕቲ አይተገንየን! 
ሓንት’ኳ ’ይገደፉላን፣ 
ነብሲ ’ኳ ’ይሓደጉላን! 
 

ንፍትሓት ተጸዊዖም 
ምህረይ ግፋው መጺኦም 
ዲያቆናት አኽቲሎም 
ጽንሃህ ምስ ጸናጽሎም 
ድባባት አጽምቢሎም 
አልባሳት ተኸዲኖም 
“አውነ-ሰማያት” ኢሎም 

ከፍ በሉ ’ሞ አብ ጽላሎም 
እኽለ ማይ ብዝኾነ 
ኩሉ ’ና ተጀነነ 
ዚሓዝን ሰብ ተስአነ፤ 
ዓው ኢለን ዚስሕቓታ 
አንስቲ ጐራብታ 
ንትርኢት፣ ንዓይነታ 
አራእሰን አድኒነን 
ግልብጨን ተቖኒነን 
ጥልፈን ሸማሕ ዘበላ 
ኢደን፣ እግራን ሳሱላ 
’ተን አዝማዳ ዝበላ 
ንሰብ ይርኤ ንኽብላ 
ጐነ-ጤል ተሸብለላ... 
መን ’ሞ ይብከየላ? 
ሬሳኸ ኻበይ ይምጻእ? 
ካብ ከብዲ ዝብኢዶ ይጻእ? 
 

አነ በይነይ መልቀሳይ 
ምህረይ ግፋው ደባሳይ 
ካልእ ዘይብልና ሣልሳይ 
ክልተ ሓዘንተኛ 
ምኢቲ በላዕተኛ 
አርብዓ ፈረሰኛ 
ሓምሳ በቕሊ ደዐኛ 
መሰነይ መጻእተኛ 
ብዘይ ጠስሚ ቓተኛ 
ዕስራ ደርሁ ሓሪድና 
ቐባራይ ተቐቢልና... 
 

...’ቱ ወዳ ሓደ ግናይ 
በጽሖ ግደ ዛቑናይ፤ 
ደቂቕ አዕይንቱ፥ ድሙ! 
ገብረ-አባዲ ስሙ። 
ምስ ምህረይ ተማኺርና 
ሓደ ብልሓት ፈጠርና፤ 
“ሬሳ ዘይብሉ ቐብሪ፥ 
ሓመድ ዘይብሉ ምድሪ! 
ጥራዩ ’ዙ ቓሬዛ፣ 
ከፍ ዶ ኽንብል አብ ገዛ? 
ዝገበርኩም ግበሩ 
ሓደ ብልሓት ፍጠሩ... 
...ሬሳ’ሞ ኻብ ተስአነ 
ወዳ ግናይ ካብ ኮነ 
በአረቂ ’ሞ ነስክሮ 
ደሓር ሒዝና ኽንቀብሮ፣ 
እ’ዙ ድቂቕ ርእሲ ምልቆ 
ሓደራ! አይነጭንቆ...” 
ኢልና ምስጢር መኺርና 
ናብ አባዲ ቐሪብና፤ 
“…አባዲየ ንዐኒ! 
በይዛኻ’ባ ይስጠሐኒ… 
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ባይዛ ድአ ’ታ እኖኻ! 
አባዲ አይትብከ፥ አይዞኻ! 
ማድያት ከይወጸካ 
ንዓ ተለኸ ገጽካ። 
በል’ሞ አይትብከ አይዞኻ! 
እንኳዕ ግዳን ሃለኻ፥ 
ጓሂን ከይመርረካ 
መረስዕ ሓዘን እንካ...” 
ኢልና ሰብ ከይርእዮ 
ሕብእ-ብእ አቢልናዮ 
ሸፋፊንና ብጨርቂ፣ 
ጥርሙዝ ቐዲሕና አረቂ 
ሃብናዮ’ሞ ብ ፍንጃል፣ 
ምዕጉ አበላ ዓንጃል! 
’ዙ ጨጋዕ እግሩ ሞጃል 
ብወረጦ ምምንጃል... 
አኽቲልና ኻልአይታ 
ሃብናዮ መሰነይታ። 
ገብረ-አባዲ ወርቂ 
ክልተ መለክያ አረቂ 
ጐርዳዕን’ሞ አበለ 
ሰትዩ ዓይኑ ዕንጉለ 
ፍዝዝ-ዝዝ ደአ በለ፤ 
“ክልተ’ማ መባአስቲ፥ 
ከም ሥላሴ፥ ሣልሰይቲ፣ 
አማሕጺነ! ኽትሰቲ!” 
ኢለ ቕዲሔ ’ብ ኢዱ 
አዕተርኩዎ ’ዛ ጉዱ፥ 
አውረዳ’ሞ አንጐድጒዱ 
ሳልሰይቲ ምስ ጨለጠ 
አብ ባይታ ተገልበጠ። 
...ተጓይና ኻብ ገዛ 
አምጽእና ’ሞ ቓሬዛ 
ወሲድና ዓዲ-አርባዕተ 
ቀበርናዮ ’ንተይ ሞተ። 

ቀባሪና ስኒና 
ገዛና እንተ አተና 
ጥርሙዝ አረቂ ሒዙ 
አባዲ ምስ መግነዙ 
አብ ባይታ ተኾዲሙ 
ጸንሐና መገረሙ! 
ምህረይ ግፋው ደንገጹ 
መታልሕቶም ረሃጹ፤ 
“ንዓ! ውጻእ! ተመንጠል! 
አንታ ኽፉእ መሸከል! 
ወዲ ’ቱ ርጉም ዲያብሎስ! 
ካበይ መጻእኻ? አርዮስ! 
ሎምስ ሰብ ተመሲሉ 
ሰይጣን መጺኡኒ ባዕሉ፣ 
ከደከ ሰይጣን!...” ኢሎም 
ጸፍዕዎ ብመስቀሎም። 

ወደቐ! ጥቕልል በለ 
አብ ባይታ ተንከብለለ... 
እንደገና አልዒልና 
ዓዲ-አርባዕተ ጐየና... 

’ቱ ጉድጓድ ’ንተ ተኹዓተ 
ምዕማቑ ትሽዓተ 
እመት ምስ ስድሪ ኾነ 
ዚአምን ሰብ ተስአነ 
አብ ተንኮበት ድማነ 
ሬሳ ዝተጐንጐነ 
ጉድ ጸንሐና ድአነ! 
“እዙይከ ’ባ ’ንታይ ቅጥዑ? 
ብ’ንታይከ መለክዑ? 
ገብረ-አባዲ ድዩ? 
ነገሩ ከመይ እዩ?...” 
ኢልና ’ና ተጨነቕና 
መጨበጢኡ ስኢንና 
ፈር-ፈር! ’ና ተንቀጥቀጥና 
’ቱ ተንኮበት ቀዲድና 
ቀሊዕና ’ንተ ረኤና 
ወይዘሮ ቢሰጥ ዓይና 
ቋሕ ኢሉ ጠቐሰና... 
ዓቕልና ጸበበና! 
ቅጥዑ ዝጠፍኤ ነገር 
እንታይከ ’ሞ ይግበር? 

ጭራኦም ነሳኒሶም 
ምህረይ ግፋው ተንፊሶም 
አቕንዑ ’ሞ ’ቱ ርእሶም፤ 
“…ቢሰጥ አንቲ መሰሪ! 
አብዙይከ እንታይ ትገብሪ? 
ሬሳኺ ብምስአንና 
አብ ክንደይ ጉድ አቲና!...” 
ኢሎም ’ንተይወድኡ 
ምህረይ ሞቶም ተረድኡ! 
ካብ ’ቱ ጉድጓድ ስር ኢላ 
ንዓቐብ ተላዒላ 
ክሳዶም ተጠቕሊላ 
ብጐረርኦም ሓኒቓ 
እስትንፋሶም አጭኒቓ 
አውደቐቶም ፈጥሪቓ! 
አብ ሕቑፋ ተጠቕሊሎም 
ፈንጠርጠር ’ናዕገርገሩ 
ጻዕረ-ሞት ’ናተጽዓሩ 
ምሒሎም ’ናጥሓሉ 
“ምሓርኒ!” ’ናበሉ 
ንውሽጢ አንቆልቊሎም 
ብጸልማት ተኸዊሎም 
ወረዱ ንሲኦሎም። 

ንምህረይ ጨራሪሳ 
ንዓቐብ ተመሊሳ 
ብመንደቕ ተጸጊዓ 
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ገጻ ናባይ ኣቕኒዓ 
ከንፈራ ’ሞ ነኸሰት 
ጨንካል ዓይና ጠቐሰት፤ 
“ኢያሱ፣ አንታ ጉዳም! 
ሰብ ’ኳ አይስማዕ፥ አዳም! 
ንአባዲ ’ቱ ሓውካ 
ምስ ምህረይ ተማኺርካ 
ክትቀብሮን ያ ወዲብካ! 
ንቕል ድአ ተብልካ! 
ኢዶእ! እሞ ጨኪንካ!” 
አንታ ርጉም መሰሪ! 
ሓውካን ክንድ ’ትዘሪ 
ባዕልኻ ’ሞ ኽትነቕሎ? 
በል ሓጥያትካ ኽፈሎ...” 
ትብል ጐረሮይ ሕንቕ! 
አስትንፋሰይን አጭንቕ 
አበለትለይ እሞ 
ናበይ እዳነይ ንህደሞ? 
“ሓትነይ ሕደግኒ፥ 
’ዙይ ጌርካ ኽትብልኒ! 
ዘይወዓልኩዎ ነገር፥ 
ንምንታይከ ዝጥርጠር? 
ስጋኽን የብልዐኒ 
ዓጽምኽን ይውገአኒ 
ስደድኒ በይዛኺ 
አረ እንታይ ገበርኩኺ!...” 
ኢለ ’ንሞ በልኩዋ 
“ብማርያም!” ለመንኩዋ 
ታቦት አማሐጸንኩዋ 
’ንታይ’ላ’ሞ ኽትሰደኒ 
ሓኒቓ ኽትቀትለኒ... 
ደጊም ሞቱ ንሞታ 
በጻብዕተይ አዒንታ 
ዘሎ ሓይሊ-ሓይለ ’ቦይ 
ወሲኸ ምስ እንዳ ’ኖይ 
ጠንቊለ አንቆርኩዋ፥ 
ንይአ ደፋእኹዋ። 
ጉንብስ-ብስ ድአ በለት 
ባይታ-ባይታ ደነነት 
መሊሳ ብነጸላይ 
ብሓድሹ፣ ዘይብላይ 
ማይ እኳ ዘይጠዓሞ 
ብጫፉ ሓዘቶ’ሞ 
ስሒባ ኽትጐ’ተኒ 
ጠቕሊላ ሓዘትኒ... 
ወደ’ያት ብዘይ ፍርሒት 
ጉንዲ እዝና ጽፍዒት 
ዘሊለ ብርግሒት 
አፍ-ልባ ዘጋሕኹዋ 
ደጊመ ሽንኩርሒት 
አብ መሬት ዘርጋሕኹዋ 

ሰፋሕ-ፋሕ ሰጣሕኹዋ 
ድማ ዞይረ ብድሕሪት 
ገቲረ ኹርንኩሪት 
ጠውየ ሓዝኩ’ሞ ኢዳ፥ 
ረጊጸ ኹሊት-ኽብዳ 
እንደገና ገምጢለ 
ጽፍዒት ወላዊለ 
ነጸላይ ጠቓሊለ 
አምለጥኩላ ዘሊለ... 
ዓይና ነቚራ ድማ 
ኽትሕዘኒ ደጊማ 
ጠምበርበር እናበለት 
በርደግ ድአ’ባ በለት፣ 
አብ ጥቓይ ምስቀረበት 
ኢዳ ዘርጊሓ ሃሰስ... 
አነ ቕልጢፈ መሰስ! 
ብሓመድ ደፋፊንና 
ካብ መቓብር ወጺእና 
መካበብያ ዘሊልና 

ቁሩብ ትንፍስ ብዝበልና 
`ንደሓር ቆላሕ ኢልና 
አባዲ ’ንተ ጠመትና 
...’ዙ ጉዳም የግርመሉ! 
ከም ዓንተወይ አመሉ 
ፍርሒ፥ ድንጋጽ ነይብሉ 
ተንኮበቱ ጠቕሊሉ 
አብ ቃሬዝኡ ኸፍ ኢሉ 
ንዓና ’ና ረአየ 
አረቁ ’ና ሰተየ 
ካብ መቓብር አምሊጡ 
አረቂኡ ጨላሊጡ 
ኽምስ-ምስ ይብል ገጹ 
ብኹልና አላጊጹ፤ 
“...ንዓ እቶ ተቐበር! 
ምስ እኖኻ ተደመር!...” 
ኢልና ’ሞ ንኸይንብሎ፥ 
ሬሳ ተረኺቡ ’ሎ፣ 
ናብ መቓብርከ ኸቶ 
መን’ኡ ደፊሩ ይእቶ! 
ደጊም ኩሉ ይቕሬ ኢልና 
ንቢሰጥ ሓትኖና 
ብምህረይ አስኒና 
ክልተ ሰብና ቀቢርና 
አባዲና ሓዚልና 
ቃሬዛ ’ና ጐተትና 
ዓድና ተመለስና... 

 

         መጠረፍታ ነገር፡ - 
 

 አባዲ ኽሻብ ዘሎ 
         ’ንታይ መጠረፍታ ’ሞ’ሎ? 
 ንሓዘን ናይ እንኡ 
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 ጸላም ቆብዕ ገዚኡ 
 ኮለ አብታ እጅጊኡ 
 ጸላም ጨርቂ አሲሩ 
 ግምባሩ አቋጻጺሩ 
 ጫማ የለ፣ ብእግሩ 
 አብ ተንኮብት አንጺፉ 
 መተርአስ ተደጊፉ 
 አብ መደብ ተቐሚጡ 
 ርእሱ ተማላሊጡ 
 አረቁ ጨላሊጡ... 
 ድሕሪ ምውት ምቕናይ 
 ብዘይ ግደ-ዛቑናይ 
 ክንደይ ደርሁ ውዲኡ 
 ፈረሰኛ ግዲኡ 
 ሓኸለ ምስ መንፈራ 
 ጉበት ምስታ ጭንጭራ 
 አብ መረቑ ጠሚዑ 

 ማእገር፣ መልሓጭ በሊዑ 
 ኣብ መደብ ተጠሊዑ 
 ኸሪሙ ’ምበር ቐዊዑ 
 ድሓን ተሳማሚዑ 
 አሎ ደኣ ጠጢዑ። 
’ታ ርእሱ ርእሲ ምልቆ 
ዓይኑ ዓይኒ-ጨነቖ 
ገዚእናሉ ጥብቆ፥ 
ቤተ-ሰብ ከይርሕቖ 
እናኸድና ንጥይቖ፥ 
ብዓዅ፣ ዓካት፣ ምልዖ፥  
ሓዘን ነጻናንዖ፤ 
እ’ንታይሞ ኸፊእዎ 
ግን አበይ ጥዒምዎ! 
ወትሩ “አይዞኻ!” ንብሎ 
ድሓን ይነብር አሎ።

 
 

        ግጥምታት ንቖልዑ ፪ 
 
ማንትለ፣ ማንትለ፥ 
ብእዝና ’ትልለ፥ 
ንዕናይ እንደርታ፣ መቐለ፥ 
 አይፋለይ! አይፋለይ! 
እንደርታ፣ መቐለ 
ኸም ቋንጣ ሰቐለ! 
 ዓቢደዶ ባዕለይ? 
 ጠንጠንኩሉ ’ምብለይ! 
 

 *  *  *   
 

ጽምብላልዕ     
አብ ኦም አውልዕ    
እትቑልዕ፥ 
’ንታይ ትበልዕ? 
 

 *  *  *   
 

ንዕናይ አ’ቲ ብላይ ጊሔ፥ 
ክወስደኪ ’ንዳ ንጉሥ መሪሔ፥ 
ብኸምኡኳ ርእስኺ ዝበርሔ፥ 
ጣፍ ክትነፍዪ ብወርቂ 
ሚሔ። 
 

 *  *  * 
 

“አባ ጉምባሕ በረኻ፥         
እንታይ ትገብር አለኻ? 
ሕደግ እንዶ በይዛኻ፥ 
ውሰደኒ ገዛኻ፥ 
ክርእዮ ’ቱ ናብራኻ...” 
 “እማንካ ዶ ሓቅኻ፥ 

 ብዝባንካ ድሕሬኻ 
 ሓቢእኻ ’ታ ኻራኻ፥ 
 ጠፊኡኒ ስራሕኻ! 
 ኺድ ድለ’ቱ ዓሻኻ...” 
 

 *  *  * 
ዓለባ ሳሬት፥ 
መሲሉ ሓሬት፥ 
አብ ዝባን ቃሬት፥ 
ከዲኑ መሬት... 
 

 *  *  *   
                  

ሙጩጩላይ 
 ዓሻ! ሃላይ!       
ደጊም ጠፊእኻ፥ 
እንትትሰርቕ ተርኢኻ፥ 
መወዳእታኻ... 
 ናብታ ቓላይ 
ክትድርበ ኢኻ! 
 
 *  *  * 
 

ሓኽሊ ድሙ፥ 
 ምጭካኑ፣ ምርጋሙ፥ 
ጫቝተይ ኮሊሱ ግድማ-ግድሙ፥ 
 ብደጐል ዘሊሉ ምህዳሙ! 
 

 *  *  * 
 

አሰር እግሩ ዘይስማዕ ከም ጽላሎት፥ 
 ሰላሕ ኢሉ መጸ ስልሕልሖት፥ 
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ናይ ጾም ዶ ይሕሾ፣ ናይ ብልዖት? 
 በጊዕ ሓሪደ መዓንጣ ሓሞት፥ 
ስሚ አብሊዔ ኽቐትሎ’ሞ ኺሞት! 
 

 *  *  * 
 

ንዓ ውጻእ ሙጩ-ዃና! 
ጥፋእ ኻብ ድሕሪ ገዛና! 
 ደርሁተይ በሊዕኻየን፥ 
 በብሓንቲ ወዲእኻየን፥ 
ጠበንጃ ገዚኤ ጽባሕ፥ 
ፍግም! ከብለካ ጥራሕ፥ 
እያ ቐርያትኒ ዘላ... 
ዓለም “ድሓን ኩኒ” በላ። 
 

 *  *  * 
 

ዓይኒ ሓሰኻ 
 አበይ ዓድኻ? 

ኮለ ገዛኻ? 
 መናብሮኻ 
አንታ ርኤኻ! 
 ’ንተየናሕሴኻ 
እናተራጋሕኻ! 
 እናተዋቓዕኻ! 
ሕደግ በይዛኻ! 
 ደጊም ስጋኻ፥ 
ግራት ዋልኻ 
 ትሕሎ አለኻ... 
አብዛ ’ፍንጫኻ 
 ዕጣን ትርናኻ 
ጎመድ ሽባኻ፥ 
 ክትዝበጥ ኢኻ፣ 
አብታ ጐንኻ! 
 ኽትርኢ እንዲኻ!   
 

  
      ምስጢራዊ ዛንታ ኖህን ደቁን… 

 
ድሕሪ ማይ አይሂ 
ዓሻ ዶ፥ ገርሂ  
አቦይ ኖህ ብልሂ 
ማሕረስ ጀመረ 
ቁሩብ ጸዐረ 
ብዙሕ ዓመረ 
ሃፍቲ ኾመረ 
ብሰብ ከበረ። 
አብ ድሕሪ ቤቱ 
ግራት ኩዒቱ 
ተኽሊ ተኸለ 
ጌሶ አብቆለ። 
መኹባዕቲ አዕሚቑ 
ስዋ ጸሚቑ 
ሰትዩ ሰኸረ 
ሥራሕ በዀረ። 
’ታይ ድአ ዄንካ 
ወፍሪ ዘይከድካ? 
ማሕረስ ተሪፍካ? 
ውጻእ ብጉድካ! 
ኢዶእ! ሰኺርካ? 
ሎምስ ጉድ ሪኤ 
ባዕለይ ጠፊኤ!” 
ይብል ’ዙ ወዱ 
ብጉያ ኸይዱ 
ብዓይኑ ሪኡ 
ምስጢር አውጺኡ 
ንግር ነሕዋቱ...፤ 
“አቦና አብ ቤቱ 

ጥራይ ብልዕቱ 
አብ አጋ እርጋን 
’ታይ ጉዱ ዕብዳን? 
አብ ማእኸል ገዛ 
አብዛ አጐዛ 
ብሓደ ጐኑ 
አብ ዘይ እዋኑ 
ጥራይ ዝባኑ 
ይዓብድ በይኑ! 
ጨርቁ ደርብዩ 
ጥርሑ፣ ጥራዩ! 
ዘን ስዋ’ዚኤን 
ነገር አምጺኤ!” 
ኢሉ ብዝበሎም፤ 
“እዝግዮ!” ኢሎም 
በርደግ! ተልዒሎም፥ 
ገጾም ከዊሎም 
ዕርቃን አቦኦም 
ጨርቂ ከዲኖም 
ከዱ አብ ዋኒኖም። 
 ንወጋሕትኡ 
 ስኽራኑ አውጺኡ 
 ኖህ ብር አቢሉ 
 በርደግ፥ ተልዒሉ 
 ጨርቁ ’ንተረአየ 
 ስረ ’ንተ ተደለየ  
 እንድዒ ዝኾኖ 
 ፈጺሙ ስአኖ 
 እኳ ነይአመኖ! 
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 ልበልባ ስሪኡ 
 ዕጣቕ፥ ሽራርኡ 
 ናበይ ድአ ኸይዱ? 
 እንታይ ድዩ ጉዱ! 
ደቁ ተአኪቦም 
አብ ደገ ኸቢቦም 
ባእሲ ግዲ እዮ 
ብዙሕ ይኳረዩ 
ደጊም ኖህ ብምፍራሕ 
ናብዛ ጭራሕ-ምራሕ 
’ዛ ነጸልኡ ጥራሕ 
ዝባኑ ደሪቡ 

ገጹ ተጐልቢቡ 
ንደገ ’ንተ ወጸ 
ወዱ እናተረግጸ 
ንኽልተ ሒዞም 
አእዳው ጠምዚዞም 
ክሳዱ ረጊጾም 
እምብርክኽ ዓምጺጾም፤ 
“’ዙ ሌባ፣ ሰራቒ 
ናይ አቦና ጨርቂ 
አበይ አእተኻያ? 
ቶሎ አምጽአያ! 
ሓቃ አውጽአያ”

ኢሎም አጭኒቖም 
ብሹተል ጠዊቖም 
ዓቕሉ እናጽበቡ 
ብዙሕ ይዛረቡ። 
“’ታ ሕማቕ ምናምን! 
ወዲ ብላይ ማእምን 
ወድ’ታ ለማኒት 
ጐደሎ መዛኒት 
ጠፊኡና ድሮ 
ወድ’ታ በሶሮ! 
አብ ፍንጃል ወቓጢት 
አብ ብኹራ ለንቃጢት 
እኖኻ ኻብ ከብዳ 
እንተይ ወጸ ጉዳ 
ቀልጢፍካ ውለዳ! 
ናይ አቦና ኽዳን 
ቋረ፥ ድሕሪት ዝባን 
ዕጣቕ ሸራርኡ 
ልበልባ ስሪኡ 
ካብታ ዝእተኻያ 
ውለድ፥ አውጽአያ 
ሕዚ አምጽአያ!...” 
ኢሎም እናወቕዑ 
ኢዶም ’ናጣቕዑ 
’ቱ ገጹ ጠልቒዑ 
ድፋጫ በሊዑ 
ብሕሱም ጽፍዒት 
መሲሉ ርብዒት። 
ግምባር፣ መታልሕቱ 
ብዙሕ ተኸትኪቱ 
ብሓደ ደንደሱ 
ጭዳድ ተፈንዲሱ 
ደም ብደም ለቢሱ። 
ብጸጋማይ ገጹ 
ግማዕ ተላሒጹ 
ርእሱ ተፈጽፊጹ። 
’ቱ ጨጉሩ ዘጊፉ 
ሓመድ ተደጊፉ 
ጭቃ ተደፍዲፉ 

የማናይ ወገኑ 
እታ ሓንቲ እዝኑ 
ቅንጥብ ተመንጢላ 
ጐቦ ተንጠልጢላ 
’ታ ዓይኑ ፈጢጣ 
ብዙሕ ተቐጥቂጣ 
ከም ናይ ሓምባጒጣ 
ብጐኒ ሓቢጣ። 
’ታ ሓንቲ ጨንኪላ 
ጽፍዒት በሲላ 
ደገ ተቐልቂላ 
ትኩስ ደም ሓበላ 
ትነባብዕ አላ። 
ከንፈሩ ቆሲላ 
ናይ ዝብኢ መሲላ። 
አስናኑ ረጊፉ 
አብኡ ተረፍሪፉ። 
ብዘሎ አካሉ 
ተጻዊቶሙሉ! 
’ታይ ገዲፎሙሉ? 
 “ተውሳኺተይ አነ 
 ሰራቒዶ ኾይነ? 
 አብ ማእኽል ገዛና  
 ጥራዩ አቦና 
 ደቂሱ ርእየዮ 
 አብኡ ገዲፈዮ። 
 ናይ አቦይ ሽራራ 
 አነ ’ንታይ ክገብራ? 
 አረጊት ስሪኡ 
 ብላይ ተወዲኡ። 
 ብድሕሪቱ ኹሉ 
 ብዘሎ ማእኸሉ 
 ብፈሲ ነዂሉ! 
 ቋረ ናይ ዝባኑ 
 እንታይ ንምዃኑ 
 ይቕረ ብድፉኑ። 
 ’ታይ ስራሕ ስኢነ 
 ኸ ዝሰርቆ አነ? 
 ምንም አይነኻእኹን፥ 
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 ፈጺመ ’ይረኤኹን። 
 ’ተምሕሉ አምሕሉኒ 
 መጽሓፍ አውቅዑኒ 
 መስቀል አጥቅዑኒ 
 ክኸድ ሕደጉኒ!  
 አእዳወይ ጠዊኹም 
 ክትሰብሩኒ ዲኹም? 
 አካለይ ብዘሎ 
 መሲሉ ጸሎሎ። 
 ንቑልቁል ደፊእኹም 
 አምዑተይ አድሚኹም 
 ክትቀትሉኒ ዲኹም? 
 አረ በይዛኻትኩም 
 እንታይ ገበርኩኹም?” 
 ኢሉ ብዝለመነ 
 ሰምዑዎ ድአነ፤ 
 ’ቱ ሓው ድማነ 
“’ታ ዝሰረቕካያ 
ውለድ አምጽአያ! 
’ንተ ዝየለ ብበትሪ 
ክሳዕ እትጸሪ 
ትዝበጥ ብድጉሪ! 
ስምዒ ሰማይ፥ ምድሪ 
ካብ ሎሚ ንንየ 
አነ ጥራሕ እየ 
ብስራሕ፥ ብግብሪ 
አነ እየ በኹሪ! 
መደብ፥ ምንጻፍ፥ ማእሲ 
ሃፍተ ’ቦይ ወራሲ 
እንሄተ ድአሲ 
አነ እየ ነጋሲ! 
ብዘሎ ኸም ሞባእ 
ንዓይ ’ዩ ዚግባእ። 
ክዳውንቲ አቦና 
አብዚአ ብደውና 
ሕዚ ብትሑዝና 
አምጺእኻ ሃበና። 
’ንተ ዘየለ ግና 
ስጋኻ ሕሩምና 
አብዚአ ’ንተለና 
ቀጥቂጥና፥ ቐጥቂጥና 
ክንቀትለካ ኢና!” 
ኢሉ ’ናጠንቀቖ 
አጭኒቑ ሓነቆ። 
 “በሉ ቕተሉኒ 
 ኽሞት ርአዩኒ 
 ’ንታይከ ተሪፉኒ! 
  ከም ቃየል ንአቤል 
 ብዘይ ሓንቲ በደል 
 ንፁሕ ሰብዶ ይቕተል! 
 ይመስክር ’ዙ ረቢ 

 አነንዶ ዝዓቢ። 
 ድሕረይ ’ተወሊድካ 
 እስኪ ከመይ ጌርካ 
 ደአ በዅሪ ዄንካ? 
 አብዚ እንተለና 
 ትጸዋዕ እኖና 
 ትጠየቕ ብደውና 
 ዚዓቢ መኔና። 
 እንተ ናየ’ቦና 
 ንሕደጐ ስቕ ኢልና፣ 
 -ስዋ ’ና ሰኸረ 
 ጨርቁ ዘይዘከረ 
 ንእሽተይን ዓብይን 
 ከመይ’ሉ ኺብይን? 
 ብዘሎ ውኒኡ 
 ብመስተ ጠፊኡ 
 ክዳኑ ደርብዩ 
 ይዓብድ ጥራዩ። 
 ምጥያቕ ንዑኡ 
 ይቕረ ብኸምኡ። 
 ብኹርናስ ’ንተ ኾይኑ 
 ይቆጸር ዘበኑ 
 ፍልም ’ተወለድኩ 
 ማሕጸን ዝኸፈትኩ 
 ምዕባይ ኩልኻትኩም 
 ብዘሎ ማይ-ቤትኩም 
 አነ እየ በኹሪ 
 ትጠየቕ ’ዛ ምድሪ 
 ይመስክር ፈጣሪ! 
 ንኖና ጸዊዕኹም 
 ’ታ ሓቃ ’ውጺእኹም 
 ፍረዱ ባዕልኹም 
 በኹርስ አነ ባዕለይ 
 ኩሉ ሕደጉለይ። 
 ንአሉ ዘረባ 
 ሕሩመይ ዘይቀርባ! 
 ካብ አቦና ስርቂ 
 እሞ ብላይ ጨርቂ! 

እብለኩም አለኹ 
 ሕሩም ዘይረኤኹ።” 
 ኢሉ ለመናቶም 
 ወዲቑ ’ብ እግራቶም 
 ግን ተማኺራቶም 
 ተማሳጢራቶም 
 ኮነ ኢሎም ባዕላቶም 
 ጨርቂ ሓቢአቶም 
 ነዛ ብኹርንኡ 
 አብ ቅድሚ ’ታ ’ንኡ 
 ንኺሰርቅዋታ 
 ንኺወስድዋታ 
 ንኺወርስዋታ 
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 ተመነዩዋታ! 
ኖህ ’ቱ አቦአቶም 
አብዙ ተንኮላቶም 
ንጉድ ሓበራቶም፣ 
ነዙ ኹሉ ርእዩ 
ውሽጢ ልቡ ጉህዩ 
ብእዝኑ ሰሚዑ 
አእዳው አጣቒዑ፤ 
“…ስምዑኒ! ስምዑኒ 
ሓን’ሻዕ ጽን በሉኒ 
ዋይ አነ! ዋይ አነ! 
መስሓቕ ሰብዶ ኮይነ! 
’ዙ ርጉም ወሊደ 
ባዕለይ ተዋሪደ 
በሉ አይትስደድዎ 
አጽኒዕኹም ሓዝዎ፣ 
ብሰንሰለት ጌርኩም 
ክሳዱ አሲርኩም 
ከም ብዕራይ ቆሪንኩም 
አ ’መጥሓን ጸሚድኩም 
ሕሩጭ ይጥሓነልኩም 
ማይኩም ይሕውረልኩም 
ወትሩ የግልግልኩም 
ባርያኹም ይኹንኩም፣ 
ከንአን እቱ ወዱ 
ይርከቦ’ቱ ጉዱ፣ 
ውሉድ ወለድኡ 
ይኽፈሎ ዕድኡ። 
ብዓይነይ ብእዝነይ 
ብቑመይ፣ ብደወይ 
አንካብ አፍ ውሉደይ 
ካብ ሰማዕኹ ጉደይ 
’ንታይ ተሪፉኒ 
ሞት ዘይሕሸኒ! 
ደጊም ይአኽለኒ 
ድሕሪ ቤት ወሲድኩም 
’ቱ ጉድጓድ ኩዒትኩም 
አግድም አቢልኩም 
ሓመድ አልብሱኒ። 
’ሞ ኸይቖርረኒ 
 ብልኮ ደሪብኩም 
 ደሓን ሸፋፊንኩም 
ደአ ቕበሩኒ! 
ማይ ከይጸምአኒ 
ስዋ አትርእሱኒ 
ብዝንግሪር ጽራይ 
መሊእኹም ብውራይ 
አንቃዕሪረ ጥራይ 
እናተጐርዳዕኹ 
ሰማይ ’ናረኤኹ 
ምስ እዝጊ ’ናውጋዕኹ 

ብዘላ ሕይወተይ 
ትኹን ’ዛ ሕልፈተይ። 
እሞ ’ታ ኻልአይተይ 
ሓደራ ሰበይተይ፣ 
ቁኖኺ ነጺኺ 
ርእስኺ ላጺኺ 
ዕዳጋ ወጺ’ኺ 
ዓው ኢልኪ ’ናእዌኺ 
ብኸይለይ ኢኺ! 
ስምዒ ዝነግረኪ 
ሰብ ከይርእየኪ 
ገጽኪ ተጐልቢብኪ፥ 
ንኸየጥዕመልኪ 
ዲኖ ተኸዲንኪ 
ጸሊም ተሸፊንኪ 
ኩሉ ኺሰምዐኪ 
ብድምጺ አውያትኪ 
“አያይ! ጐይታይ!” ኢልኪ 
ወዲቕኪ፣ አንገርጊርኪ 
በኺኺ፣ ቖዚምኪ 
ሙትለይ ሓዚንኪ። 
ሎሚ ምሓልለይ 
ከም እዝሓዝንለይ። 
ከይትርስዕኒ 
ከይተዋርድኒ 
ከይተቃልልኒ! 
ሓደራ! ሓደራ! ’ድሕረይ ትቑነኒ 
ብሰማይ፣ ብምድሪ ሓዊ ትኹነኒ!...” 
ኖህ ’ዚአ ብዝበለ 
ዋንጫ ዝጠለለ 
ጥዕም እሞ ’በለ 
‘እሑእ! እሑእ!’ በለ፣ 
ላካስ ዋንጫ ስዋ 
ደቁ ዘቕረቡዋ 
ስሚ ዝአተዋ 
’ቶም ክልተ ደቁ 
ብተንኮል ’ተነድቁ 
ሕሩም ዘይጸድቁ! 
ርእሲ ሓዎም ሰይሮም 
መሰሪ መግብሮም 
ጉዳማት ያ ነይሮም 
ንሓዎም ነቒሎም 
ነብኦም ቀቲሎም 
ዓራት ንኺወርሱ 
ተንኮል ዝፈሓሱ 
ብዙሕ ይብአሱ 
አበይ ኪምለሱ! 
ሲኦል ይጠበሱ 
ኮለ ’ታ ብኹርና 
ዕብየት ምስ ልዕልና 
ንምስራቕ ብጥበብ 
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ዝሰርሕዎ ዓገብ 
ኖህ ’ንተየጥለለ 
’ንተየሳላሰለ 
’ካብ’ታ ዋንጫ ስዋ 
ደቁ ዘቕረቡዋ 
እንተይ ወላወለ 
ጐርዳዕ እሞ ’በለ 
ደጊሙ ሰዓለ፣ 
ዓይኑ’ና ኾለለ 
ዝወግኦ ወረጦ 
እንተይተፈለጦ 

መዓንጥኡ ቐለጦ 
ጨጐርኡ ገልበጦ! 
ከም ዝመረዝዎ 
እኳ ’የስተውዓለ 
ስዋ ዝጸለለ 
ጭልጥ ’ሞ ’በለ 
“ኽብደይ!” እናበለ 
ኩርምይ ተጠቕለለ 
’ድሕሪት ተፈንጨለ 
ሰፋሕ-ፋሕ ’ናበለ 
አብአ ተኸምበለ። 

 

      ግጥሚታት ንቖልዑ ፫ 
 
 
 
 
 
 
 

ነፋሒቶ! ነፋሒቶ! 
 ንሳስ ድሓን አይትእቶ 
ናበይ ኢልኪ 
 እ’ዳ ማርያም ሸዊቶ 
እ’ንታይ አለኪ 
 ብዙሕ ዝካተቶ 
መርዓ ጓልኪ 
 እኽሊ ዝሽመቶ 
ክወስደኪ 
 ’ንዳ ዕሾኹ ኳዂቶ 
እግረ-ኢድኪ 
 እተሰባበረቶ 
ብርሃን ፀሓይ 
 ቐትሪ ዝጸልመቶ 
ኸርእየኪ 
 ዓይኑ ዘዐመቶ 
ኽደፍአኪ 
 ጽድፊ፣ ገደል እቶ! 
  
 *  *  * 
ነቱ ርጉም ጽሒራ 
እ’ተጻወደ መፈንጥራ 

 
አብ ውሽጢ ቋቑራ 
ኢደይ ተቐርቒራ 

’ዋይ! ተሰይራ! 
 
      *  *  * 
 

 
ጭንቁራዕ፣ ጭንቁራዕ 
 እትብል ፈራዕ-ራዕ 
መንደፍ ደአ ብላዕ! 
 ኪድ ዳኛኻ ጥራዕ 
 
 *  *  * 

     
 

ዓሊባበ፣ ጉተና 
 ኸርክመና ’ንተ በልና 
አሕመድ ተጻዊቱልና 
 ኩትኹቶ አምሲሉና 
መስሓቒ ሰብ ገይሩና! 
 
 *  *  *  
ሓርማዝ ’ዙ ስንኺ 
ሃብኒ በይዛኺ 
 ንደገ በቚሉ፣ 
 ንዘይትሓይክሉ 
እንካብ ዘኽፍአልኪ 
እንታይ ኪገብረልኪ! 
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ሃቢ ክወስደልኪ 
 ክጸራርበሉ 
 ክሸላልመሉ 
ሃህ! ምስበልኪ 
ከም ዘየሕምመኪ 
 ቀስ አቢለ 
 ክወስዶ ፈንቂለ 

 
’ቱ ዚግበአኪ 
 ዕዳጋ ብዝወዐሎ 
 ነጋዳይ ብዝበሎ 
ባዕለይ ክኸፍለኪ 
 

 *  *  *  
አዲነየ! ሰብአይ ደለክን? 
 እወ-ለኒ። ክንዲ ምንታይ? 
ክንዲ ወረጦ 
 እንትሓርስ ድንኩል ይጸቕጦ! 
 
አዲነየ! ሰብአይ ደለክን? 
 እወ-ለኒ። ክንዲ ምንታይ? 
ክንዲ ማሕረሻ 
 እንትሓርስ ጠፊኡ አብጣሻ! 
 
አዲነየ! ሰብአይ ደለክን? 
 እወ-ለኒ። ክንዲ ምንታይ? 
ክንዲ መሃንዘል 
 እንትሓርስ ነዊሕ ይንዝልዘል! 
 
አዲነየ! ሰብአይ ደለክን? 
 እወ-ለኒ። ክንድምንታይ? 
 

ክንዲ ነዊት 
 ዝሓረሶ ኹሉ ዝሽውት! 
 
አዲነየ! ሰብአይ ደለክን? 
 እወ-ለኒ። ክንዲ ምንታይ? 
ክንዲ ዕርፊ 
 እንትሓርስ ነፍሲ መሕለፊ! 
 

 

ጽዋ ገብረ አባዲ ንቕያ 
 
ወይዘሮ ቢሰጥ ነፍሳ ይምሓሮ 
ብድሕሪአስ አባዲ መረሮ 
አብዛ ዓለም ንጉድ እንቲፈጥሮ 
አቕዲሙ ሕቑኡ ሰበሮ 
አኽቲሉ ቁመቱ አሕጸሮ፣ 

እታ ርእሱ ድማ ርእሲ ምልቆ! 

’ተን አዒንቱ አዒንቲ ጨነቖ 
ድሕሪ ቢሰጥከ መን የቕርቦ 

ብዘይ ወላዲቱ፣ ብዘይ አቦ! 

“ርኹስ! አርዩስ! ጋኔን ዝለገቦ” 

እናበሉ መን ’ሞ የዕቑቦ? 

“እዙ ኽርዳድ፣ ’ዙ እግሪ መዲድ፣ 
ሓጓብ፣ ግናይ፣ ዝባን ማዕጺድ፣ 

ጸዋግ፣ ገጽ ሓምለ፣ ገጽ ሓሞት! 
ትፋእ መቓብር፣ ምላቑ ሞት 

ወዲ ቢሰጥ፣ ገብረ-አባዲ 

’ዙ ሰበይታይ፣ መጐጐ አጓዲ 
ቁመቱ እመት ምስ ስድሪ 
ከም ፍልሖ ጠቢቑ አብዛ ምድሪ 

ፍሕኹ-ሕኹ እንትብል ብጻዕሪ!” 
እናበሉ ኩሎም ጐራብቲ 
ጸረፍዎ ቖልዑ ምስ ዓበይቲ፣ 
ኮለ ናይ ምዲሚዶ ቖልዑ 
እናቖንጠጡ፣ እናወቕዑ 
መከርኡ ምስ አብልዑ 
ድርብ አቢሉ አጐዛ 
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ምልቑ ይብል ካብዛ ገዛ 

ህልም ጠፍኤ ከም’ዛ ዋዛ። 
 ብምጥፍኡ ተሻቒልና 
 ንሰሙን ተዳናጊጽና 
 ፈቖድኡ ድልይ ቀኔና 
 ብድሕሪኡ ግን ቀቢጽና፤ 

 “ብሕይወቱ ካብ ተስአነ 
 ወይ ሬሳኡ ዘይተገነ 
 ዛርቲ ወይ ደቂ ሕድርትና 

 ወሲደንኦ ግዲ ይኾና” 
 ኢልና ተጸናኒዕና 
 ናብ ውራይና ተመለስና። 

“በይዛ! ተገፍዑለይ!” ኢሉ 
ሃዲሙ ዘዕቑበሉ 
ሓው፣ ሓፍቲ አብ ዘይብሉ 
መከረኛ አባዲ 
አብ ፈቐዶ መገዲ 
አብ ጽምዋ በረኻ 
ብዳሞ ሰለኽለኻ 
ታሕታይ ዓዲ ማሕለኻ 
ፈረስ ማይ፣ ዓዲ በቕሊ 
በሕስአ፣ ዳዕሮ ተኽሊ 
ጠምዩ ብምስአን እኽሊ 
ለሚኑ እናበልዔ 
ዝባኑ እናቐልዔ 
ጐባጡ እናርአየ 
ጥዑም ሰብ እናደለየ 

“አሕድሩኒ” እናበለ 
ከም ዓቕሙ እናሸቀለ 
ማእገሩ ስምብራት አብቆለ 
ጐባጡ ሓደ ገጽ ዘምበለ። 

’ክተምብየን ቖርበታ፣ መቐለ፣ 

እንትጮ፣ ዓዲ-ግራት፣ ሓሓይለ፣ 

’ክዓደ-ርቃይ ንዘቡል፣ ንፀድያ፣ 

’ክጉንደት፣ ሽከቲ፣ ወልድያ፣ 

’ክዳባት ን’ንዳ ጭዋ፣ 
ብወልቃይት፣ ወቐርቲ፣ ንዓድዋ፣ 

’ናጨላለጠ ቅራር፣ ስዋ 

ነዙ ሰብ ’ናሃውተተ 

ብ’ኡ መን ዘይሃልከተ? 

“አቱም ሰብ በይዛኻትኩም 
አእዱግ ወይ አባቕልኩም 

ባዕለይ ክሕልወልኩም” 

ኢሉ ’ናተማሕጸነ 

ወዲቑ ’ናለመነ 
ንኺነብር ፈተነ፥ 

ግን ጓሶት ’ናወቕዕዎ 

ኩሎም ’ናሕመቕዎ 

ምስሑ ’ናሕደግዎ 
ዝባኑ ደጉደጉዎ 

እሞ አይሕሾን ጐባጡ! 
ብጐመድ ከም ዘበጡ 
ብድጉሪ ከም ቀጥቀጡ 

ምቐንዔ ደኾን ወጡ? 
 ጠፊኡስ አብ ሻውዓይ ዓመቱ 

 ወረ መጸ ‘አባዲ ያ ሞይቱ! 

 “’ንታይ ረኸቦ?” እንት-በልና 

 መስደምም ጽዋ’ባ ሰማዕና 

 ካብቶም ጸረ-ማርያም ዚብሃሉ 
 ሓደ ጻዕዳ፣ ሽወደን፣ ዒሉ 
 እንትልምን ርእዩ፣ ሓዚኑሉ 

 “ከምህረካ፣ ከዕብየካ” ኢሉ 

 ወሰዶያ ካብ ጽርግያ አልዒሉ! 
 አብቱ ሚስዮን ድማሙ አብሊዑ 

 “ተጠመቕ!” ያ በሎ ተጠሊዑ 
     በቱ መጽሓፍ አምሒሉ፣ አጥቂዑ 
 አኽነሾ ብስሙ ጸዊዑ። 

 ወይ ጉድ! ወዲ ቢሰጥ ብንኡሱ 
 ሃይማኖት ወለዱ ተወሪሱ 
 ንቕንጣብ እንጀራ ኸበልዕ ቆሪሱ 
 ብመጠመቕታ ማይ በስቢሱ 
 ቀደም ምህረይ ግፋው ብሕፃኑ 
 አጥሚቖም ዘማዕተቡ፣ ዘኸሰተኑ 
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 ምእኻል ስኢንዎ ምአዝ ኮይኑ? 
 ብድሕሪኡስ ዓመት፣ ዓመት 
 ዝገጸብዎ ማይ ጥምቀት 

 አ’ማይ ዓሰም፣ አ’ማጨሎት 
 ጾም፣ ክላላይሶን፣ ስግደት 
 ዝሸገሮስ ስእነት፣ ጥምየት 

 ’ታይ ጐዲልዎ ብሃይማኖት! 
 አይውሓዶን እምነት፣ ፀሎት   

 ’ዘይ እንጀራ ’ንታይከ ስኢኑ 

 “ጥፋእ!” ደአ ’ይልዎ ኾይኑ 

 ተኸንሹ፣ ተኾኒኑ! 
 ብማይ ጥምቀት ምብስባሱ 
 ቁርባን ድሙ ምቅማሱ 
 ሓውና አባዲ ረኺሱ 
 ተኾኒኑ ብስጋ፣ ብነፍሱ 
 ሓጥያት አተወቶ በታ ርእሱ 

ሓዊ ሲኦል እባ ተጠቢሱ! 

ምስ’ዞም ሚስዮን አትዩ ’ናተምሃረ 

መዛሙር ከንሻ ’ናዘመረ 

ደማሙ ሓሪዱ ’ናዘተረ 

ገብረ-አባዲ ረጐደ፣ ሃጠረ 
ጉተንኡ አንዊሑ በጨረ 
ግን ከነሹ ቁሩብ ብዝገበረ 

ጉድ ዝኾነ መጸና ’ባ ወረ 

ለይቲ ብድቁሱ ሞይቱያ ሓደረ! 

’ታይ ረኸቦ ኢልና ’ንተ ጠየቕና 
ብዙሕ ዘድንቕ ጉድ ድአ ሰማዕና፤ 
ምሟቱ ተነጊሩ፣ ተሰሚዑ 
ብንጉሆኡ ሓኪም ተጸዊዑ 
ብመኪንኡ ናብ ሚስዮን አቕኒዑ 

አፍ-አርክቡ ብተሎ መጺኡ 
መርመሮያ አካላቱ ሪኡ 
አፉ፣ አፍንጭኡ፣ አዕይንቱ 
ቅርቅርቱ፣ መንበስብስቱ፣ 

ቱሽ-ቱሹ፣ መንኮርኩዕቱ፣ 

ሸኾንኡ፣ ዓካር-ዓካሪቱ፣ 

ካብ ክሳዱ ናብ ሕምብርቱ፣ 
መዓናጥኡ፣ አምዑቱ፣ 
አእዳው፣ አጻብዕቱ፣ 
ኸብዲ እግሩ፣ መራግጽቱ፣ 
በብሓደ ተመልኪቱ 
ዝባኑ፣ እንግድዕኡ 
ማእገሩ፣ ብራኵኡ 
አብራኽ በረኾድኡ 
ግንዑ፣ ኹርኹሪኡ 
ደረቱ ጸቒጡ፣ ደፊኡ 
ተመልኪቱ ምስ ተቛጻጸረ 
በብሐደ ምስ ተማራመረ 

“ብድቁሱ፣ አብ ዓራቱ 

ብምኽንያት ’ቱ መንድዕቱ 
እስትንፋስ ስኢኑ ሞይቱ 
ክሳዱ ተጓዕጺጹ ለለ 

ሳምብኡ ተዓምጺጹ” በለ 
ብዘይ ሓደ ህውከት፣ ሕምበለለ 

ነገር አባድስያ በዙይ ተጠቕለለ! 
 ሽዑ ቶሎ ዕዳጋ ኸይዳቶም 
 ንመቕበሪ ሳፁን ገዚአቶም 
 ሬስኡ ሓጺቦም ገኒዛቶም 

 እቶ-በል ’ንተበልካ አበያቶም! 

በእጋሩ ንታሕቲ ’ንተ ሓዝካ 
ካብ ዝባኑ ቐኒዑ ይርእየካ፣ 

ብርእሱ ሒዝካ’ንተጸቐጥካ 
አእጋሩ ካብ ሳጹን ይወጸካ፣ 

’ቱ ጐባጥ ዝባኑ ደሪቑ 

ሳጹን መን ይግጠሞ ተፋሪቑ! 
ግን ተምሃሮ አርባዕተ ጐበዝ ወዲ 
ብእግሩ፣ ብርእሱ፣ ሓደ አብ ከብዲ 
ጸቓቒጦም፣ ዓጻጺፎም ብግዲ 
ከቢቦም፣ ረጋጊጾም ከም ዓውዲ 
ጨፋሊቖም፣ ሰናጢቖም ከም ንእዲ 

አእትዮም ቆለፍዎ ድአ ግዲ! 
ብምስማር ቀጣቒጦም፣ ብሞደሻ 
ወሰድዎ ከም ስርዓት ከንሻ 
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ቤት-ፀሎት አተወ ንፍትሓት 

ግን መስዩ ነበረ ’ሞ ’ቱ ሰዓት 

“ቀብሪ ንጽባሕ” ተብሃለ ብስርዓት። 
እቶም ተምሃሮ መሓዙቱ 
ዝምር አምሰዩሉ ምሉእ ለይቱ 

ደጊም ሰብ ደኺሙ ትኽስ-ክስ ምስ ኮነ 

ሓደ ከንሻ ነበረ ዚብል “አነ! አነ!” 
ሰብ መሲሉ ርጉም አረመነ 
ንሲኦል ተብሂሉ እተኾነነ 
ምንኩስና አፍሪሱ ዝኸነሸ 

ነዊሕ ምስ’ዞም ሚስዮን እተጋየሸ 

ወጠጦ ’ምበር ዘይዛቘነ፣ ዘይቀሸሸ 
አባ በርሄ ዚብሃል ባሕታዊ 
ቆቢዑ ደርብዩ ሎሚ ዓለማዊ 
ትርፍራፍ ናይ ሚስዮን በሊዑ ዚነብር 
በርደግ ያኢ በለ ኪሰብኽ፣ ኪምህር፤ 

 “ርኢኹምዶ ገብረ-አባዲ ሓውና 
 ንሰማይ ቤት ከይዱ ሓዲጉና 

 ትውልዱ እንዳ’ባ ጉና-ጉና 
 ዓዲ ተገመስ፣ ማይ ዑና 
 ብኽልተ አውላዕሎ ድዪብና 

 ዓጋሜ፣ ስባ-ጋድስ ማይ ቤትና 
 ዳሞ፣ ዋልድባ ጥቓና 
 አባ ጻሕማ ጐረቤትና 

 ወርዒ፣ ማይ-ዒራ ሕጽቦና 
 ብሩባ ገረድ ልቕላቕና 

 ብማይ ቅነ-ጣል ሓሊፍና 
 በልመዳ፣ ብፀድያ ወሪድና 
 ብይሓ፣ በድያቦ ደዪብና 
 ዱር በረኻ፣ ሰራው ምስ ሞሞና 

 መበቆልትና፣ አቡ’ንዶ ገዛና! 

 እንኡ ቢሰጥ ’ታ ሓፍትና 
 ሓትንኡ ወይዘሮ ሙና 

 ሃገሩ ሃገርና፣ ዓድና! 
 ሎሚ ግን ከይዱ ሓዲጉና 
 ናብቱ ሰማይ ዚነብር አቦና 

 እ’ዚአ’ሄር ርሕሩሕ  ፈጣሪና 

“ገብር-አባዲ ጥዑም ሰብ ነበረ 
ክንደይ ጽቡቕ ነገር ዝገበረ 
ተንኮል፣ ጉርሒ፣ ዘይነበሮ ሰበብ 

አፉ’ኳ አይኸፍት! ትሑት ሰብ 
ግን ሕማም መንድዓት ሒዝዎ 
ቃንጫ ዝባኑ አጉቢጡ ሴርዎ 
ቁመቱ ካብ ኩሉ አሕጺርዎ 
ትሕቲ ኹሉ ሰብ አሕዲርዎ 
አረ ንምዃኑ እንታይ በዲሉኩም 
እንታይስ በሊዑ፣ እንታይ ወዲኡልኩም 

ኢኹም እትጸልእዎ ዝነበርኩም? 

‘አባዲ!’ ኢልኩም ከይትጽውዕዎ 

ሓውና ኢልኩም ክንዲ ’ተቕርብዎ 
ዝበደለኩም ንዘይብሉ 
አብ ዝኸዶ ዝሓለፎ ኹሉ 

ከም ’ተረግመት ጸላም ዒሉ 

’ናጸረፍኩም ዓቕሉ ’ተጽብቡሉ 

’ናጸፋዕኹም ርእሱ ’ተዙሩሉ 

“እዙ ሓጓብ!” እናበልኩምዎ 

“ዝባን ማዕጺድ!” ’ናደገኩምዎ  

“እግሪ መዲድ!” ’ናደገምኩምዎ 

ክንደይ እባ አምሪርኩምዎ! 

“በይዛ ’ዙሓውና! ከይትብልዎ 

እንተትሓዝኑሉስ ’ታይ ኔርዎ? 

ትዕግስተኛ! ልቢ መሊእዎ 

ሎሚ ግን ‘ይአኽለካ!’ ኢልዎ 

ዘኽታም፣ አቦ-ኖ ዘይብሉ 
ስአን ሓደ ዝሓዝነሉ፣ ዝሓስበሉ 

ሓው-ሓፍቲ ’ኳ ዘይፈጠረሉ! 
አባዲ በይኑ ብጥቕሉሉ 

ብድኽኡ፣ ’ንተይ ሓለፈሉ 
ካብ ስቓይ ዓለም ተጋላጊሉ 
ሎሚ እያ በሉ ብኸይሉ 
እትኽእላ መልቀስ አልቅሳሉ፣ 
ነዙ ምውት በይዛ ሕዘናሉ 
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አቱም መዘምራን ዘምሩሉ” 
እናበለ ስብከቱ አንዊሑ 
ፍርቂ ለይቲ ሓሊፉ፣ ወጊሑ 
አባ በርሄ አዒንቱ አንቊሑ 

’ንተ ረአየስ ተምሃራይ ፈሪሑ 

’ቱ ቤ’ፀሎት ተሪፉ ጥርሑ 
በብሓደ ካብ ወንበር ተንሲኡ 
መመሊቑ ንደገ ወጺኡ 
ተመሊሱ ናብ መደቀሲኡ። 

“’ንታይ ረኸቦም?” ኢሉ ’ንተ ገመቶ 
ኪርድኦ አይከአለን ከቶ፣ 
ጉዱስ ለካ ሳፁን መሸፈኑ 
ብምስማር ድአምበር ተኸዲኑ 
ብቕጥዒያ ዘይገጠመ ኾይኑ 
እቱ ሬሳ ድማ ደፋፊኡ 
ነዙ ምስማር ፈልቂቑ፣ ወጺኡ 

‘እዝግዮ!’ ኸም ዝብል ተጠሊዑ 
ምስ መግነዙ ይርኤ ቀኒዑ፣ 
ስብከት ከምዚሰምዕ ተገጪሙ 
ብድሕሪ አባ በርሄ ተወጢሙ 

ከፍ ኢሉ ነበረ፣ ተኾዲሙ! 

’ዙ ጉድ እዙይ ርእዮም ’ናደንገጹ 
ብበሓደ እና ተሃምበጹ 

’ዞም ተምሃሮ ሃ-ሃዲሞም ወጹ። 

 አብዛ ቤ’ፀሎት በይኑ ምስተረፈ 
 አባ በርሄ ስብከቱ አዕረፈ 

 የማነ-ጸጋሙ ቆላሕ-መላሕ ኢሉ 

 ’ንተ ርአየ ‘’ዙ ተምሃራይ ኩሉ 

 አበይ ደአ ኸደ ብጥቕሉሉ?’ 

 ኢሉ ገሪሙዎ ’ንተ ጠመተ 

 ላዕልን ታሕትን ’ንተ ተማላኸተ 
 ሰማዕ ስብከት ሬሳ ብትኩሱ 

 ካሊእ የለ ብዘይ ውልቀ-ነብሱ 
 ድንግጽ በለ መለቖቶ ፈሱ 

 ’ቱ ስሪኡ ብሽንቲ ተርኪሱ 
ብጐኒ ዓይኑ ቆላሕ ኢሉ 
ሬሳ ኻብ ሳፁኑ ተቐልቒሉ 
ምስ ርአየ ልቡ ተሸበረ 
ሰራውር ግንባሩ ተገተረ 
ገጹ ደም፣ አዕይንቱ በረበረ 
አብራኹ ፈርፈር፣ ትንፋሱ ሓጸረ 

ጅማውቲ ኢደ-እግሩ ተአሳሰረ፤ 
ካብቲ መስበኺ ሃዲሙ ዝበረረ 

አብ ማዕጾ ’ንትወጽእ ተቐርቐረ፣ 
እጂጌኡ ንድሕሪት ተሪፉ 

ምስዳድ አበዮ’ሞ ተጠሊፉ 
ዓቕሉ ምስ ጸበቦ፣ ምስ ጨነቖ 
ንጁብኡ ቐዲዱ አምለቖ 

መሲልዎ ’ቱ ሬሳ ዝሓነቖ 
ብአውያቱ ኹሉ እናደነቖ፤ 

“አባዲየ በይዛኻ ሕደገኒ 

አነን ’ሞ ምሳኻ ’ንታይ አለኒ 

አበይ’ዳኖኻ ኸ’ባ ትፈልጠኒ? 

ሓጓብ! ክሳድ ማዕጺድ! ስደደኒ!” 
ኢሉ ወጋሕታ ምድሪ እናጨደረ 

አባ በርሄ ወጺኡ በረረ...   

 

                     ግጥምታት ንቖልዑ ፬         
 

’ዙ ጨካን ጨጨራ 
ደርሆይ ጉድ ገበራ 
ቆርጨም-ጨም ሰበራ! 
 ድሓን! ባዕለይ ’ፈልጥ ዝገብሮ 
 ሓተኽ-ተኽ ክሰብሮ 

 አይምሓረኒ፣ ዘይምሕሮ! 
  አነ መአዝ ፈሪሔ 
  ተሓቢኤ ጸኒሔ 
  መጻወድያ ሰሪሔ 
  ደም ከምስሎ አቕይሔ! 
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በል ጽናሕ፣ ጨጨራ ኽትርኢ ኢኻ 
ጭንጭራአ ትንታዕ’ዳ ’ኖኻ 
ጽባሕ ንጉሆ ፍግም ክትብል ኢኻ! 
 
 *  *  * 
  

ስማዕ ወዲ በረኻ      
ሕደግያ በይዛኻ        
ብሽምዕዛ፣ ሽባኻ፣ 
ብታምቡኽ፣ ትርናኻ፣ 
ትልመን አለኻ 
ውርስ ትብላ ግራተይ ስጋኻ 
ነገር ተምጽእ ደሊኻ ባዕልኻ! 
 ነገር ወዲ ውዓግ 
 ከዕንቲ ወዲእኻ ናብ ትሓግ 
 

 *  *  *  
 

መንደላይ 
 ዓብላላይ 
ደንከላይ 
 ዘላላይ 
ማእኸላይ 
 ደላላይ 
ሸቃላይ  
 ጸምባላይ 
ሃላይ ንሃላይ 
 ተታሒዞም ቃላይ 
 

 *  *  * 
አሻዂ ቅንፊዝ-ቅንፊዛዛ 
 መን ’ሞ ደፊሩ ’ይሓዛ? 
’ንተ ወጊኡ ዘይወጽእ ሕንዛ 
 ’ንተየንገረገካ ’ብ አጐዛ 
መስከብ አድጊ እ’ናበላዕኻ ቓንዛ 
 ወርሒ ምሉእ ተዓጺኻ ’ብ ገዛ 
መስሓቒ ሰብ ኴንካ ላግጺ፣ ዋዛ 
 ዝሓዝነልካ የለ ዚብል “በይዛ!” 
 

 *  *  * 
 

ወይ’ዛ ዋሪ! 
 አ’ቲ መሰሪ! 
’ታይ ትገብሪ 
 ዘይትሓፍሪ! 
አብዙይ እትሓድሪ 

 ’ሞ ኽትዓጥሪ! 
 

 *  *  * 
 

ነብሪ ጐልጐል 
አተወ፣ ዘሊሉ ብደጐል 
ሓነቖ፣ ንምኩተይ ዝዓጐል 
 ’ዛ ደምበይ ደም ብደም 
 እሞ ናበይ ንህደም? 
 ፈራሕ ኔረ ቐደም 
ሎሚ ጉድ ንጉዱ 
ብጐዘሞ ኽሳድ ክሳዱ! 
ኸትከትክዎ ወደ’ቦይ ፍቓዱ 
ዘሊሉ በረኽኡ፣ ንዓዱ... 
 

*  *  * 
 

ነገረኛ ትንኩልብ        
ጡብ ’ማታ ትሓልብ 
አብ’ቱ ማይ ትጋልብ 
አበይ ኮን ክትዓልብ? 
 

 *  *  * 
 

አባ ዓራርኽና 
 ዘመድና ዲኻ ጓና 
ንዓን’ዶ አውግዐና 
 አስከ ’ጻውተና 
ትሰምዕዶ ትግርኛ 
 ይሕሸካ አምሐርኛ 
ክንነግረካ ’ቱ ጉድካ 
 መስተንክር መግብርካ 
’ቱ ምኢቲ አእጋርካ 
 እስርስር መሓውርካ 
አታ ሰራቕ ንፍሕኛ 
 ንዓናይ ’ንዳ ዳኛ 
ዝባን አቦይ መዓሾ 
 ሰሪቕካያ ኮረንሾ 
ስዋ ሙሉእ ዳንሾ 
 ሰቲኻያ ሰኺርካ 
ሎሚ’ባ ተዋሪድካ! 
 እንትትጻወት ኩዕሾ 
ተትሒዝካ ’ብ ሜዳ ፍሾ 
 ሕልኽ-ልኽ ተዓንቂፍካ 
ብገደልያ ጸዲፍካ...   
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አንታ’ሞ ንዓያ ’ንዶ! 
 

እሞ ሰብአይ ኩና ’ንዶ 

’ዛ ሜዳ ውረዳ ’ንዶ 

ውርስ በላ ’ዛ ጐልጐል 
ክንታናኾል፣ ክንትሓናኾል፣  

ከም ማፋ ኽንናኾል! 

አንታ’ሞ ንዓያ ’ንዶ 
ውጽእ በል ምድሚዶ 
ጉንዲ እዝኒ ኽንጻፋዕ 
ብጭጉራፍ ክንላፋዕ 
ክንቃለስ፣ ክንጋመ 
ክንቋሰል፣ ክንዳመ 
ክንዳነን፣ ክንጓበጥ 
ክንጓየ፣ ክንማጠጥ 
ዓቐብ፣ ቁልቁል ክንጣረጥ 
ክንባኸ፣ ክንናባዕ 
ክንናኸስ፣ ክንባላዕ 
ክንካሰስ፣ ክንጣራዕ 
ክንጣቐስ፣ ክንጣላዕ 
ሕፍረትና ኽንቃላዕ 
ከረውረው መደረጋሕ 
ሽንኩርሒት ክንራጋሕ 
ክንዳፋእ፣ ክንሻታሕ 

አፍ-ልቢ ክንሳጣሕ 
ማይ ከብዲ ክንዛጋሕ 
ክንጫመት፣ ክንቋመት 
ክፉእ ዓይኒ ክንጣመት 
ገጽና ጸሎሎ ሕመት 
ክንትዓማመት 
ክንዛለል ብደጐል 
አጉል ክንተአጓጐል 
ታሕታይ ጐልጐል ሃዘሞ 

ውርስ በላ’ንደሞ 
ብማሕጸ፣ ብጎዘሞ 

ክንፋጋገሞ! 

ጨክን፣ ውረዳ ’ንዶ ’ሞ 

ሓንግጣ ’ዛ ጠበንጃ 

ዕጠቃ ’ንዶ ’ዛ ሳንጃ 

ክንቋረጽ ቋንጃ! 
አብ መቓሉ ክንቃለስ 
ክንፋለ፣ ክንፋለስ 
ብጐረሮ ክንናኸስ 
ክንፋለ፣ ክንፋለስ 
ካራ ኽንማላለስ፣ 
ክንዳሰቕ፣ ክንዳኸም 
ክንጣፋእ፣ ክንጣለም 

’ምጷ ሳጣ ክንሳለም 
ክንጋፈፍ፣ ክንካተር 
ብኻራ ኽንማተር 
ክንዋጋእ ብሹተል 
ክንተሓማተል 
ከም ዓሻ፣ ከም መሃንዘል 
ሕዝሎ ኽንተሓዛዘል 
ዝልዝል ክንዛላዘል 
ክንቃለጥ፣ ክንቋሰል 
አዋዘ ኽንማሰል 
ክንናባዕ፣ ክንባኼ 
ጸሎሎ ክንላኼ 
ክንሳረቕ፣ ክንዳኼ፤ 
ይዕበ፣ ይንአስ ወዲ ራዛ 
ጥበብ አቡኡ ምስ ሓዛ 

ንስኻዶ አነ ዋዛ? 

ክነውግሓ ብቓንዛ! 
ክንዋደቕ፣ ክንራማዕ 
ክንሳበር፣ ክንጋማዕ 
አብ መንድቕ ክንጻጋዕ 
ብግምባር ክንላጋዕ 
ክንጫደድ፣ ክንፋጋዕ 
ብመታልሕ ክንላተም 
ብግምባር ክንጋጠም 
ክንዳገም፣ ክንራጸም 
ክንዋደቕ፣ ክንፋገም 
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እስትንፋስ ክንዛኸት 
ከም ጥምቢ ክንባኸት 
ክንናታዕ፣ ክንቃደድ 
ከም አርቃይ ክንጫደድ 
ርግሄ ክንጫናዳሕ 
ደም፣ መግሊ ክንቃዳሕ 
ከም ዕንጨይቲ ክንፋለጽ 
መታልሕቲ ክንፋገጽ 
ከም አንጣጢዕ ክንዳረጽ 
ነውርና ኽንጋለጽ 
ንፍሕኛና ኽንራገጽ 

ዓይነ-ብርኪ ኽንሳበር 
ሓመድ፣ ሑጻ ኽንጋበር 

ብጸልማት፣ ብደርገፍ-ገፍ 
ኮራርምቲ ኽንራገፍ 

ክንጫራጋገፍ! 
ህልኽ ክንትሃላለኽ 
ሕልኮ ኽንተሓላለኽ 

ደም ክንተአላለኽ! 
ብሽመል ጠጣዕሎ 

’ብወሰን ሩባ ዘሎ 
ብደንድስ እንዘሎ 
ክንጋናጨሎ 
ክንፋናጨሎ 
ክንተሓላሎ 
ኽንተዓላሎ 
ጐረሮ ተሓናነቕ 

’ስትንፋስ ክንጫነቕ 
ክንጻረፍ፣ ክንዳረፍ 
ብሓለንጊ ክንጋረፍ 
ደርጊ ስኒ ክንሻረፍ 
ብጉማረ ክንዛበጥ 
ብጭጉራፍ ክንማለጥ 
ከም መዓንጣ ወለጥለጥ 
ብሃሰስታ ክንፋለጥ 
ከም ድንሽ ክንቃለጥ 
ክንመሓሓል፣ ክንጥሓሓል 
በርበረ ክንኳሓሓል 

ሓትኽ-ተኽ ክንበሃሃል 
ክንሳኻኸም 
ክንትሓኻኽም 
ለኹሚ ክንላዀም 
 ክንማጣጠር፣ ክንማዓራረ 
 ክንሳባበር፣ ክንትዓራረ 

 በል ዕጠቃ ’ዛ ስረ! 
 ምልቑ በል ንቖርብታ 
 ብርክኽ፣ ጭንክል፣ ስሕብ ቃታ 
 በል እንዶ መጀመርታ 

 ርግጽ አብላ ’ዛ ባይታ 
 ክትረኽባ መወዳእታ 
ሰብአይ ኩና፣ ንዓያ 

ሎምስ ንሓንቲአ ’ያ! 

ሓፍ ዓጠቕ! ክንሳበር 
ሓንቲአ ኽንጋበር 
ወይ ንስኻ፣ ወይ አነ 
አብ ዒባ፣ ዕነዕነ 
አብ ሩባ እነይ ሰበነ 
ክንጣለቕ፣ ክንጣነ 
ከም ፍልሖ፣ ከም ቁንቁነ 
ውሽጣውሽጢ ዝመንመነ 
ትድልይ ክንቃነ 
ትሕቲ ማይ ክንጋነ። 
ንዓያ፣ ሰብአይ ኩና 
ቅልቅል በላ ሰፈርና 

መዳሕንቲ ኽትኮና! 
በልመዳ፣ ብገንደፍታ 
ብበራሕለ፣ ማይ ካፍታ 
ካብ ሰርዔ፣ ዝባን ኩታ 
ማይእምባ፣ መዘፍዘፍታ 
ጸድያ ውረድ፣ ሸፍታ 
አፍንጫኻ ክኽትክታ 
መዓንጣኻ ኽፍትፍታ። 

በረኻ ዓድ ’ማትካ 

“…ሓደርካ፣ ኸመ-ዓልካ!” 
ኢሉ ዝጥይቐካ 
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ጓና ይኹን ቤተ-ሰብካ 
ስኢንካ ዘብልዐካ፣ 
ጸሚእኻ ዘስትየካ፣ 
ዓሪቕካ ዝኸድነካ፣ 

’ንተ ሞትካ ዝቐብረካ 

መን አለካ! መን አለካ! 

’ንክ ለጐምቲ ንሓሓይለ 
ለይቲ ንጉሆ ተላዒለ 
ተፈልየ፣ ተናጺለ 
ጽላለይ አጽምቢለ 
ብተከዘ አንቆልቊለ 
ተሃንፊጸ፣ ተሻዂለ 

ዝሰግር ከመ-ቢለ 

ዓቢደዶ፣ ተጸሊለ? 

’ተ ዘይመጻእኻ ኸሞ 
 

 

ናይ ምንታየይ ዝደኽሞ! 
በል እንዶ ንዓ ድአ 

’ዛ ጉዳይ ክንውድአ 

እ’ዛ ወጋሕታ ኽነውግሓ 

’ዛ ጽባሕ ኽነጽብሓ 
ብዘይ ሓንቲ ሰጋእ መጋእ 
ብዂናት ክንዋጋእ 
ኸም ድባ ኽንፋጋእ 
ደም ርግኦ ኽንራጋእ 

ስሓብ-ጉተት ክንጓተት 
አብ ባይቶ ክንማጐት 
ዕርቃንና ኽንራቖት 
ብዲሞትፌር፣ ብወጨፎ  
ትንፋስ  ክንትሓላለፎ . . . ።    
 

                   
 

ዋሪ! ዋሪ! 
 

“…አንቲ ዋሪ! ዋሪ! ዋሪ! ዋሪ! 
ንዒ’ባ ዕለትኪ ተሰፈሪ፣ 
አበይ ትውዕሊ፣ አበይከ ትሓድሪ? 
ብሩር ዘይሽልም፣ ወርቂ ድሪ 
መውዓሊ ደአምበር፣ ነይመሕደሪ 
ንዒ አብ ውሻጠኺ ’ሞ ስፈሪ 
ከይትጫማለቒ ጭቃ፣ ጸብሪ...” 
 
“…ናይ ዕለተይስ አለኹሉ ባዕለይ 
ዕለተይዶ ኾይኑ ዕለት ጓለይ? 
ንዑ ግዳን ሎሚ ጥብ! በሉለይ 
ቅጥዑ ጠፊኡኒ፣ ሓብሩለይ። 

ሰብአይ ጐረቤተይ ወርቂ ስኑ፣ 
ፍሩይ ዓይኑ፣ ብሩር ዝምልየኑ፣ 
ወንደረሽ አላማይ ዝመቑነኑ፣ 
ሕማም ርእሲ ኾነኒ መርዘኑ፤ 
ድቋ፣ ጉዕሽ ስዋ ጸሚቘሉ፣ 
ስገመይቲ ደርሆ ሓሪደሉ፣ 
‘ንዒ ተኾለሲ’ እኳ ’ይበለኒ 
የማነይቲ ኢደይ ሰበረኒ፣ 
አእውየ ስአን ዚግልግለኒ 
ጸጋመይተይ ድማ ደገመኒ። 
’ተበልኩዎ ‘አያይ! ሕደገኒ’ 
አጋላቢጡ ’ባ ዘበጠኒ። 
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ደጊም ጨሪሱ ኸይቐትለኒ፣ 
ንስትንፋሰይ ’ውን ከየሕልፈኒ 
አቦየ! እነየ! ንዑ አፋትሑኒ!” 
 
“ሰብአይ ጐረቤትክስ ርኢናዮ፣ 
ዝወረደክውን ሰሚዕናዮ 
ካብ እንመን ድአኸ በለጸ? 
ካብ እንመን ተሐርየ፣ ተመርጸ? 
ካብ እንመን ሓጺሩ፣ ነዊሑ? 
ካብ እንመን ጸሊሙ፣ ቀይሑ? 
ካብ እንመን ለቢሙ፣ በሊሑ? 
ካብ እንመን ዓሽዩ፣ ጐሪሑ? 
ክንደይ አጓብዝከ ዘይረኤና! 
ክንደይ ሓያላትከ ዘየውደቕና! 
ክንደይ ጀጋኑኸ ዘይቀበርና! 
ጉዳም! ንምንታይከ ቐረብክዮ? 
ሓባቢእኺ ዝተሓጸኽዮ 
ንሕና ’ንተይፈለጥና ዘእተኽዮ 
ሸፋፊንኪ ዝተመርዓኽዮ 
ባዕልኺ ከም ዝወዳእኽዮ 
ከም እተርአዮዶ አይገብረክን 
 

 
 
መናጢሉዶ አይቕንጥበክን፣ 
ሰላሊዑስ አይድርብየክን! 
ቀደሙ መሪቕና ዘይሃብናኪ 
‘መርዓት’ ኢልና ዘየቃላዕናኪ 
ይትረፍንያ ኽነፋትሐኪ 
ተውሳኺትናኸ ’በይ ንፈልጠኪ! 
ምስ ዘይመጋጥምትኺ ገጢምኪ 
ሃህ ኢልኪ ትሓድሪ ተገጪምኪ፣ 
በሊ ደአ ኸም ዝአተኽያ 
መውጽኢትኪ ሎሚ ርኸብያ! 

አንቲ ዋሪ! ዋሪ! ዋሪ! ዋሪ! 
ነውራም፣ መነወሪት፣ ዘይትሓፍሪ 
ሕንከት የለ፣ ዓይኒ ሰብ ተንቁሪ 
‘አቦይ! እነይ!’ ኢልኪ ዘይትምሕሪ 
ምስ ሰብአይ ጐረቤትኪ ’ትሓድሪ! 
አግሂድኪዶ ግዳን ዘይትዓጥሪ? 
ኢደ-እግርኺ ’ሞ ተሰበሪ 
ዕለትኪ ቖጺርኪ ተሰፈሪ።” 
 
“…ዓይነይ ትዑር፣ ሕይወተይ ትላዲ 
እዝነይ ትጽመም፣’የትስማዕ ’ዙ ፍርዲ 
ኢደይ ትቑረ፣ ትንቀጽ ከምዛ ጉንዲ 
እግረይ ስብር ትበል ብመገዲ 
ከመዙይ ኢሉውንዶ ይረግም ወላዲ! 
አነ እገድድ ዝኾንኩ ዕብዲ 
ተዋሪደ በዙ ርጉም ወዲ፣ 
ትዓርቁኒ ደአ ’ባ በልኩ ’ምበር 
እዙይ ካብ በልኩምስ ’ታይ ይግበር! 
በሉ ስምዑ ሓደ ጉዳይ አሎ 
ተማሓሒልና ’ንጥሓሓሎ 
መላእ እየ’ሞ ብጽሕቲ ወርሒ 
ሕፃን አላ ዘይትፈለጥ ጉርሒ 
ተወሊዳ ምስ ወጸት ካብ ከብደይ 
ክትክሕሰኩም አብ ከክንዲ ኢደይ 
’ቱ ስማ ’ውን ክትብልዋ ‘ግደይ’ 
ደጊም ይአኽለኒ፣ ክዓርፈልኩም 
ክሞት እሞ ኽስወር ካብ ገጽኩም 
መቓብር ኩዒትኩም፣ ቀባቢርኩም 
ስመይ ከይተልዕሉ ‘ዋሪ!’ ኢልኩም 
ሕድሪ ሰማይ ጓለይ ገዲፈልኩም 
ክርትም ክብል ገደል ጸዲፈልኩም፣ 
አማሕጺነ! ብሰማይ፣ ብምድሪ 
‘ግደይ’ ጓለይ አዕብዩለይ ሕድሪ! 
ብሰማይ፣ ብምድሪ ምስ መሓልኩም 
ተዕብይዋ ከም ጓላትኩም ጌርኩም፣ 
እንተ አነን ደጊም ይኾነኒ 
‘ሙቲ!’ ‘ጥፍኢ!’ እንካብ በልኩምኒ 
‘ዓለም በቃኝ!’ ድሓን አኺሉኒ 
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ክርሕቐልኩም፣ ክኽወል ካብ ገጽኩም 
መሰስ ኢለ በረኻ እጠፍአልኩም 
ተዓሚተ፣ እዝነይ አድንቊረ 
ኢደ-እግረይ እውን ሰባቢረ 
ብገደል ጸዲፈ፣ ሸለው ኢለ 
ህልም ክብል፣ ‘ዛ ርእሰይ ቀቲለ!...” 
“…እንታይከ ’ሞ ሕድሪ ደሊናሉ 
ብሰማይ፣ ብምድሪ እንምሕለሉ? 
ከይተሽግርና ብዝሞትኪ 
አብ መቓብር ክትሃድኢ ዓሪፍኪ 
ደስ ይበልኪ፣ ንቕበሎ ሕድሪ 
ንምሕለልኪ ብሰማይ፣ ብምድሪ! 
ካብ ቤት ሓራስ ውልድ ብዘበልኪ 
ተዓሚትኪ፣ ብመስኮት አሽሊኹኪ 
 

    
 

ትህብና ’ሞ ንወስዳ ’ታ ጓልኪ 
ስማ ‘ግደይ!’ ኢልና ነዕብየልኪ። 
ጓልክስ ’ማ ዘይ ጓልናዶ ኾይና 
ነዕብያ ’ምበር ደስ እናበለና! 
እንታይከ ’ሞ ሕድሪ አድልዩና 
ነዕብያ ’ዌ ልክዕ ከምዛ ጓልና! 
ጓልክስ ’ማ አይ ጓል-ጓልና እንድያ 
ደስ ኢሉና ኸመይ ዘይነዕብያ? 
እንተ ናትክን ከም ዝጀመርክያ 

ናብታ ጉድጓድ እሞ እተውያ 
በታ ገደል ደአ ጽደፍያ 
ኪዲ ደአ ሞይትኪ ዕረፍያ!... 

 
አደዳ አዛብእ፣ ተኹላ፣ ነብሪ 
 
“…አንቲ ዋሪ! ዋሪ! ዋሪ! ዋሪ! 
በሊ’ሞ ዕለትኪ ተሰፈሪ 
’ታ ዕድሜኺ ብተሎ ሕጸሪ፣ 
ምስቶም ዝሞቱታ ተጸምበሪ። 
በተኽስያንዶ ኸይትአትዊ በሪ፣ 
ሠለስተ ሻዕ መካበብያ ቐጽሪ 
ኮለል ኢልኪ ደአ ’ሞ ትዞሪ 
ከም ሰራቒ፣ ከም ሽፍታ፣ ኸታሪ 
ማዕዶ ሰጊድ ሰላም፣ ዓዲ ጸብሪ 
አደዳ አዛብእ፣ ተኹላ፣ ነብሪ 
ወይ ወሰን ሩባ፣ ወይ ሑጻ ባሕሪ 
በረኻኺ ድአን ትቕበሪ!...። 
 

 
 

ተፈጸመ 
 
 

ገ/ኢ. ጐርፉ 
 

ርእይቶታትኩም ብ gegorfu@yahoo.com ምስዳድ ይከአል እዩ 


