ሣሬትን ሠመረን
ሠመረ ምስ ሣሬት፣ ሣሬት ምስ ሠመረ
ሓቢሮም ’ንትኸዱ እናውግዑ ወረ
ጋሻ ውሕጅ መጸ፣ ሩባ ኾነ ሓሬት
እሑእ-ጣጥ ያ በለት ዝጠመየት ሣሬት
ሠመረ አይጠመየን ቀውዒ ነይሩ መሬት
ንእግረ መገዱ ሸዊት ዓተር ጥረ
ጨጪፉእ ናበልዐ ይኸይድ ነበረ።
ሣሬት ተዃሒላ እተሸላለመት
መዓር ንኽትበልዕ ቃሕ በላ፣ ሓለመት።
ስማዕ እንዶ ግዳን ሠመረ፣ ሠመረ
ሰብዶ ’ሞ ትፈልጥ ምዓር ዝበርበረ?
ንስኻስ ሸዊትካ ትበልዕ ኣለኻ
ኣነን ግን ጠምዩኒ፣ ስጋኻ፣ ስጋኻ!
ኣብየት ነጥረ-ባርቕ፣ ኣብየት ጻዕዳ ሓሰት፣
ምዓር እትበልዕ ሣሬት ካበይ መጸት?
ሓቂ እንተ ኾይኑስ ምዓር እንካብ በልኪ
ንህቢ ናብ ዘለዎ ንዒ ኽወስደኪ…
ይብል ሒዙ ኢዳ ጎተታ ሠመረ
ፈቖዶ በረኻ ሒዙዋ በረረ…
ኣብቱ ጫፍ ’ዙ ገደል ንህቢ እኔ’ውልኪ፣
በሊ እረይዮም፣ ምዓር ከብልዐኪ…
ንህቢ ናብ ዘለዎ ሣሬት መጸት’ማ
ፈትላ እናፈተለት ኣሊማ ማእለማ
ሓደ ድልዱል ፈትሊ ፍሒሳ፣ ኣንዊሓ
ካብ ጉንዲ ናብ ጨንፈር ገቲራ ዘርጊሓ፣
ብኸቢብ ኣፋትል እናጸባበቐት
ንኹሉ ብጽኑዕ ዙርያ ምስ አጥበቐት
ንህበይ፣ እስኪ ንዑ! ንጻወት ያ በለት
ንዑ ተጻወቱ በሉ ሸለው ላጋ፣
ውጹ ካብ ቆፎኹም ውረዱ ዕዳጋ፣
ኮለ ዙርያ ኸቢብ ፈትሊ ፈቲለልኩም
ክትጓየዩሉ እኒሄኣ ቕሪበልኩም
ንላዕሊ፣ ንታሕቲ፣ ንየማን፣ ንጸጋም፣
ክትጋላበጡ፣ ኮለ ምድግጋም፣
ውጹ’ሞ ኻብ ቆፎ ናብዙይ ’ማ ንፈሩ፣

ኩሉ ኸም ልብኹም ክትሳራሰሩ፣
ዚዝ እናበላትኩም ኣምሲኹም ክትሓድሩ፣
ወጋሕ ትበል መሬት ድማ ኽትዕንድሩ፣
ክሳዕ ዝወጸልኩም ትልሂት ኽትጭፍሩ…
እዙይ ብዝሰምዑ እቶም ንህቢ ድማ
በርደግ፣ መሰስ ይብሉ ናብ ቆፎኦም ህድማ፤
ሎምስ ዓሻ ሣሬት ሓሶት ዝሰነቐት
ጉድ እባ ረአና፣ አረ ኻበይ መጸት?
ዓያሹዶ ኾይንና ሣሬት ዘይንፈልጥ
መቑሕ፣ መጻወድያ፣ ኣሲሩ ዝግልብጥ
ሣሬት ’ዙ ተንኮልኪ ሒዝኪ ’ባ ጥፍእልና?
ዓናዝር ድለዪ፣ ንየኺ ኺድልና፣
ሣሬትን ሠመረን ኣይመጻውትና
ካብ ምኣዝ ’ነዝየውከ፣ ኣበይ ትፈልጡና?
ኣይንደልየኩምን፣ ንየኹም ኪዱልና።
ዘረባ ኣናህብ ሣሬት ምስ አድመጸት፣
ለሚና፣ ለሚና ተስፋ ብዝቖረጸት፣
ብዙሕ ተጸብያ ከንቱ ምስ ቀበጸት፣
ኩሉ ምስ ጨነቓ ኸምዙይ ድኣ በለት፤
ሠመረ እስኪ ስማዕ ምዓር ንኽትብርብር
ሓዊ ሒዝካ ትኪ ምትካኽ ነበረ እምበር
ጥራይ ኢድካ ድኣ ደው ኢልካ ቆላሕ-ላሕ
ደው ኢልካ ትሓድር ኣብኣ ክሳዕ ጽባሕ፤
ንህቢ ዋዛ ድዮም፣ ምዓር ነይግነ፤
ብልሃት ድኣ ፍጠር፣ ዋይ ኣነ፣ ዋይ ኣነ!
ጥምየት ቀተልካኒ፣ ኽመውትዶ ኾይነ?
ምዓር ኣይበልዕን፣ ንዓኻ ’ንድኣ ’ዩ፣
ንህቢ ይኣኽሉኒ ’ኒሄዉ ይረአዩ፣
ነፊሮም ከም መጹ ቶሎ ምተኣርዩ
ኻብ ቆፎኦም ምውጻእ እንደ ’ሞ ኣበዩ።
ሣሬተይ ሓቅኺ ጠምዩኪ ይኽውን
ዓተር ድራር ድዩ፣ ጠምዩኒ ኣነ ውን፣
ኩሉ ብልሓተኛ፣ ብዘሎ ወገኑ
ምዓር ብቐሊሉ ዝርከብዶ ኾይኑ?
ሓዊ ኻበይ ይምጻእ፣ ትኪኸ ኣበይ ’ሎ?
ደረቕ ዕንጨይቲ ’ውን ፈጺሙ ነየሎ።
ሠመረ ጨነቖ፣ እዛ ገጹ ጸሎሎ

ትኪ ተሳኢኑ፣ ኣየ ጥምየት ከብዲ!
ቖጽላ-መጽሊ ጥሉል፣ ማይ ወቒዑ ግዲ፣
ሳዕሪ ማይ ሓዚሉ፣ ህቦ ወሪድዎ
ሓዊ ነይነድድ፣ ደጊም ኣኺልዎ።
ሣሬት ምኸርኒ፣ ብልሓትኪ ፍጠሪ
ምዓር ጽቡቕ ነይሩ ንመርዓ፣ ንጥሪ
ሜስ ክንምይሰሉ፣ ሰብ ክሕጐሰሉ፣
ኮለ ፈሰስ ንጉሥ፣ ግብሪ ኽንከፍለሉ፣
ግን ’ዞም ንህቢ ’ዚኦም ንኸይነኽሱና
ትኪ ምትካኽ ነይሩ፣ እንታይ ይሕሸና?
ምድረ-ሰማይ ጥሉል፣ ደበና ምዓልቲ፣
ምዓር ካበይ ይምጻእ፣ ንህቢ ተናኸስቲ፣
በዛ ሻሽ ነጸላ ገጸይ ሸፋፊነ፣
’ዛ ስነይ ነኺሰ፣ ብኸብደይ ጨኪነ፣
ናብ ’ዞም ዕሳል ንህቢ ክኣቱ ጠኒነ…
ነኻኺሶም ሕንዚ እንተ ቐተሉኒ
ሣሬት እስኪ ስምዒ፣ እንታይ ትመኽርኒ?
ሣሬትን ሠመረን፣ ሠመረን ሣሬትን
መሬትን ሰማይን፣ ሰማይን መሬትን
ሕልኽ-ልኽ ዝበለ ነገሮም ብትንትን፣
ምዓር ክብርብሩ ምሰ’ጋነያቶም፣
ቕጥዖም ዘይፍለጥ፣ እንድዒ ብልሃቶም
ምዓር ንምብርባር ጥበቡ ጠፍኣቶም፣
እንታይ ኮን ይኸውን ፍጻመ ዕለቶም?
ግዛዕ እተጽሓፈ ’ኾን ይህልዋቶም?
ባዕሉ ብጥበቡ እዝጊ ይምሓራቶም።
ጨርቂ ጽቡቕ እዩ ጥራይካ ኻብ ምዃን፣
ግሩም ብልሓት ’ዩ ገጽካ ምሽፍፋን
ርጉማት ኣናህብ ነኺሶም ዓይንኻ
ግስም ንኸይትብል፣ ከየዕውሩኻ
ይኹን፣ ተሸፋፈን ክሳዕ ዝኣኽለካ፣
ግን ኢድካ፣ እግርኻ፣ ካሊእ ኣካላትካ
ክበልዑኻ ’ንድዮም ብቑምካ፣ ብደውካ!
ሓደ ትኪ ነገር እንተየትከኽካ ’ማ
ዘይሕሰብ እዩ ናይ ዓሻ ዕላማ።
ታህሶስ ወይ ጭዕንዶግ፣ ንቑጽ ሸምቦባዕታ
ሃሰስ ኢልካ ድለ፣ ኣንድድ ኣብዛ ባይታ፣

ሰራው፣ ዓክ-ዓካ፣ ኽረምተ’ይኽእሎ
ደረቕ ቆጽላ-መጽሊ ደሊኻ ብተሎ
ቃል-ቃል ንኸይብል በቚጽልቲ ዓንጽሎ፣
ሓዊ ተዓንጺሉ ትኪ ምስ አትከኽካ
’ቱ ዝግበአካ ስራሕ ምስ ፈጸምካ
ንዓይ ሕደገለይ ባዕለይ ከርእየካ።
ትኪ ዝጨነዎም፣ ኣናህብ ’ሞ ይወጹ፣
ናብዛ መጻድያይ ነፊሮም ይመጹ፣
በብሓደ ኣርየ ኣነ ምስ ሓዝኩልካ፣
ኣብዚኣ ቐይደ ምስ ኣሳሰርኩልካ፣
ንውሽጢ ኣቲኻ፣ ምዓርካ በርቢርካ፣
ከም ዝደለኻዮ በሊዕኻ፣ ጸጊብካ፣
ከብድኻ ትመልእ ኮለ ንስንቅኻ
ተሸኪምካ ትኸድ፣ ትኣቱ ዓድኻ።
ኣነውን ቀለበይ ኣናህበይ ሒዘ
ገዛይ ምኣተኹ ብተሎ፣ ብግዘ።
ወርቂ ሓሳብ ነይሩ፣ እማንኪ ሣሬተይ
ኣይ ለባም ’ንዲኺ፣ ቀደምኪ ’ዛ ሓፍተይ
ሓዊ እንተይ ሓዝኩ መጽየ ጥራይ ኢደይ፣
ባዕለይ ተዋሪደ፣ ወጺአ ብጉደይ!
ጥራይ ኢደይ ድኣ ከይከድ ንቤተይ!
ምዓልቱ ደበና፣ ምድረ-ሰማይ ዛሕሊ፣
ህቦ ወሪድዎ ጥሉል ቆጽላ-መጽሊ፣
ለካስ ጋሻ ውሕጅ ሩባ ዝሓረተ
ላዕላይ ሃገር ዝናብ ስለ ’ተዛመተ…
ኩሉ ነገር ከንቱ፣ ሎምስ ነይቀንዐና፣
ሓዊ ኻበይ ይምጻእ፣ ትኪውን የብልና።
እንታይ እሞ ንግበር ኩሉ ነገር ከንቱ፣
ወይ ናይ ዕድል ነገር ኣለዎ ምዓልቱ።
ስማዕ ድኣ ’ይፋልካን፣ ዕድል መመኽኔታ
መኣዝ ዝኾን ኮይኑ ናትካ መሸፈንታ
በዙይ፣ በቱይ ኢልካ ኹሉ ዞይሩ-ዞይሩ
ሓዊ ሒዝካ ምምጻእ ስራሕኻ ’ኮ ነይሩ!
ኣነ በታ ሞያይ ኣሊመ ዓለባ
ተዳልየ እኔኹ ኣናህብ ቆለባ።
አረ ንምዃኑ ሓዊ ጥራይ ድዩ?
ኩሉ ስንፍናኻ እኒሀ ተርእዩ

ብምንታይካ ትሕዞ ምዓር ምስ በርበርካ
ተጸውዩዶ ይውዳእ አረ እስኪ ’ዙ ጉድካ?
ሓንተ’ቕሓ ዘይሓዝካ ወይ ዕትሮ፣ ወይ ድስቲ፣
ለቖታ መሳሊ፣ ወይ ሰፍኢ፣ ወይ ጥስቲ፣
ካባኻስ ትሕሾ በሰሮ ሰበይቲ።
ወይ ከፈር፣ ወይ ሒላብ እንታይ ረኸበካ?
ጻሕሊ፣ ስባር ገልዒ፣ ሓንቲ ’ኳ ዛይሓዝካ፣
ሱቕ ኢልካ ምንጭብጫብ ’ዘን ክልተ ኢድካ!
መዓር ተረኺቡ እንተ ተበርበረ
ኣብ ምንታይካ ትሕዞ? ኣብቱ ጁባ ስረ?
ኣየ ኣንታ ዓንጃል፣ ሠመረ፣ ሠመረ…
አረ ንምዃኑ በትሪ ’ኳ ዘይብልካ፣
ቡዃርያ ወይ ዝብኢ ሕዚ ’ንተመጸካ
ኣ’ምንታይ ትኣቱ፣ ’ንታይከ ይውሕጠካ?
እምብኣር ስምዐኒ፣ ኩሉ ኻብ ሰነፍካ
ሞያኻ ዘይምስራሕ ’ቱ ዝግበአካ፣
መወዳእታ ምኽሪ ሓንቲ ዝመኽረካ
እሀ! ’ልካ ስምዐኒ ሕዚ ኽነግረካ፤
ነጐዳ ’ንትፍንጽሕ በቱ ነጥረ-ባርቕ
ሓዊ ዘይነክሰ፣ ፀሓይ ዘይትበርቕ…
ጽልግ-ልግ ኻብ ኮነ፣ መዓልቱ ደበና
ገዛና ኽንኣቱ ምዓርና በርቢርና፣
ኣብዛ ጸላም ምድሪ ሓደ ዝርእየና
ማንም ሰብ ነየለ ብዘይ ክልቴና፣
በል ስሬኻ ኣውጺ’ኻ፣ ብመቐመጫኻ
ትኽክል ዓሊምካ፣ ፈስኻ ፈሲኻ፣
ንንህቢ አባርሮ፣ ንምዓር በርብሮ!
በዙይ ንሰማማዕ፣ ውዕልና ንግበሮ።
ክልቴና በሊዕና፣ ኸብድና መሊእና
ሰስንቅና ሒዝና ኽንከድ ዓዓድና
ዕልል እናበልና ኽንኣቱ ገዛና!
ሠመረ፣ ሠመረ፣ ይእኸል ዓተር ጥረ
በርደግ ኢልካ ተልዓል፣ ኣውጻ’ያ ’ዛ ስረ
እንታይ ሰጋእ-መጋእ? በል እምበር ተልዓል
እሑእ-እሑእ ’ትብል መመኽኔታ ስዓል
ንመን ክተዕሹ፣ ብኽንቱ ኣይትድከም፣
መህደሚ የብልካን፣ ናበይ ወጠም፣ ወጠም!

ናበይ የማን፣ ጸጋም? ናበይከ ቆላሕ-ላሕ?
ኣበይ ’ሞ ኽትኣቱ ሎሚ ኾነ ጽባሕ?
በል ኣውጽእ ስሬኻ፣ ኣይዞኻ ኣይትፍራሕ!
ኣነውን ጠምዩኑ፣ ቁሪ ተወዳእኹ፣
ንህቢ ’ንተ ስኢነ፣ ሞይተ እግነ ’ለኹ!
ሞይተ እግነ ’ለኹ ምስ በለት ’ዛ ሣሬት
ቑልቁል ኣማዕድዩ ነቱ ሩባ ሓሬት
መህደሚ ስኣነ፣ ጸበበቶ መሬት
ላዕልን ታሕትን ውሕጅ፣ የማን፣ ጸጋም ገደል፣
ምዓር ኢሉ መጺኡ፣ እንታይ ኮን ክዕደል?
በቱይ ዕሳል ንህቢ፣ በዙይ እኒሃ ሣሬት፣
ኣብቱ ታሕቲ ድማ ጋሻ ውሕጅ ሓሬት፣
መምለቝ፣ መውጽኢ ስኢኑ ሠመረ
ንይኡ ሸንድዩ ነቲ ዓተር ጥረ
ሰጋእ-መጋእ ኢሉ ’ና ተጣራጠረ
ናይ ጭኑቕ ስሪኡ ኽፈትሕ ጀመረ…
ሠመረ፣ ሠመረ፣ ኣንታ ፈታሕ ስረ
’ቱ ዝበላዕኻዮ ዓተር ጥራ-ምረ
ይሕግዝ ይኸውን በል ’ሞ ፈትኖ
ፈስኻ ፈሲኻ ንንህቢ ዕጠኖ፣
’ንተ ’ምለጠካ ’ውን ብጽሕጻሕ ጠቅኖ፣
ብጽሕጻሕ ’ቱ ምዓር ምስ ተጨማለቐ
ባዕልኻ ትበልዖ ጽሕጻሕ ’ተጸየቐ!
ናትካስ ከም ድላይካ፣ ኸም እተርአየካ
ሓደራ ’ቶም ንህበይ በታ ወላዲትካ፣
ኣጥብያ ዘዕበየት እኖኻ፣ መዓርካ፣
ከይትጽይቐለይ፣ እሞ ተጠንቂቕካ!
ንስሪኡ አውሪዱ ቶሎ ተጐንበሰ፣
ናብ ንህቢ ዓሊሙ ኢዱ ተተርኣሰ፣
ክልተ፣ ሠለስተ ሻዕ ፈሱ ብዝተኰሰ፣
ካብ ቆፎኦም ወጽዮም እናተወርወሩ
ብዘሎ ኣካሉ ዓሲሎም ወረሩ፣
ሓደሻዕ ምስ ወጹ እንካብታ ቖፎኦም
ደጋጊምካ ተዅሲ ከቶ ነይመለሶም፣
ዝገደደ ድኣ ኣግሪሩ ኣውጽኦም።
ካብ መቐመጭኡ ብሙሉእ ኣካሉ
ኣሻሓት አናህብ ኣብ ነብሱ ዓሰሉ፣

ምኢቲ ሽሕ ንህቢ ነኺሶም፣ ነኺሶም
ምስ አጨነቕዎ፣ ዓቐሉ ጸቢብዎ
’ካብ ’ቱ ቀብቀብ ደኾን ገደል ቀኒዕዎ፤
ብዘሎ ኣካሉ ጓህሪ ’ሞ መሰለ፣
ቆርበቱ ብኻራ ኸም እተዘልዘለ፣
ብእዝኑ፣ ብዓይኑ ደም እናፈልፈለ፣
ሙሉእ ሰውነቱ ሓዊ ተቓጸለ…
መንከ መናገፊ፣ ኻሊእ ሰብ ዘየለ፤
ወይለይከ! ጠፋእኹ! ሞትኩ! እናበለ፣
ሸለው በቱ ጉህሚ፣ ናብ ጸድፊ ዘለለ፣
ኣብ ታሕቲ ወዲቑ ’ናተንከባለለ፣
በቱ ጋሻ ውሕጅ እናተዓብለለ፣
ኣብታ ሩባ ኣትዩ ጠሊቑ ጥሓለ፣
ናይ ሠመረ ነገር በዙይ ተጠቕለለ።

ገ/ኢ. ጐርፉ።

