ህይወት ትርጉም Aለው!
Eየሱስ ክርስቶስ ጌታህ ሲሆንልህ
ከርሱ ጋር ተስማምተህ
ከሆነ መውጣትህ
መነሳት መግባትህ ጌታ ሲሆን ትርፍህ
ሃሳብህ ሲስማማ ከሃሳቡ ጋራ
ያኔ ህይወት Aለ መንገድህ የጠራ!
መብርት የሚያበራ
Eግርህን ሊመራ
ልብህን ሊAበራ
ህጉን ይሰውራል ይፅፋል በጽላት
ህይወትክን ስትሰጠው ትርጉም ያለው ህይወት
መልሶ ለመስጠት
መዝ 118፡105
ደረጀ

የበሬ Aማርኛ
Eወጋሃለሁኝ ! Eወጋሃለሁኝ!
የሚል ድምጽ ብሰማ
በጣም ተገርሜ በሬም በስው ቓነቓ
መናገር ጀመረ በልንደን ከተማ?
የውም ከገበታው ባበሻ ቱምታ
በሙዚቃ ድምቀት በብዙ ጨዋታ
ወገን ከወገኑ በተገናኘበት
Eስክሰታ ዳንኪራ በሚረገጥበት
በለንደን ከተማ ባበሻ ሬሰቶራንት
Aረ ሆቼ ! በሉ በሬ ድምፅ Aወጣ
Aይደለም ከበረት ወይንም ከጋጣ
ክትፎ ነህ ተብሎ ከተከተፈበት
በቆጮ ተጊጦ ከተሰየመበት
ቀይ ወጥ ነህ Aበቃ በሰታቴ ላንቃ
በሽንኩርት በቅመም ተሰርቶ ሲያበቃ
Eወጋሃለሁኝ !! በሰው Aማረኛ
መናገር ጀመረ በሬም ልክ Eንደኛ
በኛው Aማረኛ በሰዋሰውኛ
ዞር ብዬ ጉዳዩን ከምንጩ ሳጣራ
Aየሁ የጨበጠ ጠርሙስና ካራ
በሬ የመሰለ ጠብደል የሰው ፍጡር
በያዙኝ ገላግሉኝ Aገሩን ሲያሸብር
ልክ ቁርጥ በቃ ቡሬ መጋላዬን
የምትለዩበት ከቡሬ ይንን

መጋላ ቡሬዬ Aይገላገልም
Aያስጠነቅቅም Aያግደረድርም
ጉንጮቹ ያበጡ Aይኖቹ በውፍረት
ተስበው ወደውስጥ ገብተው የጠፉበት
ጭንቅላቱ ትንሽ ማስተዋል ማሰቢያው
ካካለቱ ግዝፈት ሰናነፃፅረ
ልክ የበሬ ነበር የሰውነት ትክሉ
ሲለፋ ሲደክም የዋለ Aካሉ
AEምሮውንና Eውቀትን ጨቁኖ
በውስኪ፡ በቮድካ፡ በቢራዎች ደብኖ
ከዚያ በፊት ደግሞ ጫት የጫተበቱ
Aረንጛዴ ቅጠል Aለ ባንደበቱ
ቢላ Aልያዘም Eንጂ ጠርሙስ Aልጨበጠ
በቡሬም Aፍ Aለ ጨሌ የተጋጠ
የትኛውን ይሆን ከብት የምንል Eኛ?
ስራውን ለመግለጽ መሆኑን መናኛ::
ደረጀ

2006 ሎንደን

ጭድ ተራ (መርካቶ)

ቆይቶAል ድሮ ነው ያኔ
በጉርምስና ዘመኔ
Aሮጌ ባትሪ ልንገዛ
ወደጭድ ተራ Eንደዋዛ
ገብቼ ያገኘሗቸው
መልከመልካም Aጭር ሽማግሌ ናቸው
ቁልፍና ባትሪ መደብሩ
Aላውቅም Aሁን የኑሩ?
የጀርምን ስሪት የሆነ የጅ ባትሪ
Aወጡና Eኚሁ ቁልፍ ሰሪ
‘’ይቺ ባትሪ ለጥገና
በራት ፍራንክ ልሰራለት ተዋውሎኝ
ሳይመለስ ብዙ ዓመታት Aስቆጠረኝ’’
Aሉና ከሰቀሉበት Aውርደው
‘’የሗላ ሗላ Eንደሰማሁኝ ከሌላ ሰው
የዚች ባትሪ ባለቤት ተዛውሮ ለስራ ጉዳይ’’
‘’ይኖራል Aሉ ማጂ ላይ’’
Eኔ ሓላ ሳስበው የማጂው ክቡር ዘበኛ

Aይ ንብረት ብላሽ ! ማለቱ Aይቀሬ ነው
Eስይ Aልኩኝ ዛሬ Eኛን Aዛውንት ሽማግሌ Aስቤ
ቁሳቁስ የዋጠውን የዘመኑን ‘’ዳንፕ’’ Aንብቤ
በሚላኒዬም ዋዜማ በዘመነ ስልጣኔ
Aውሮፓና Aሜሪካ ጥገና ብሎAል ለምኔ
ይመረታል የቤት ቁሳቁስ መኪና
የሚበላና የሚጠጣ ሰውንትን የሚያዝናና
ደህና የሚሰራውን Eቃ ትላንት በገበያ የወጣ
ጥንብ Eርኩሱን ያወጣና Aዲሱን ምርት Eንድትገዛ
ሁሉ ወደ ውጪ ይጣላል
ይሰበስብና ካውሮፓ Aፈሪካ ‘’ኮስት’’ ይመጣል
የቲቪ ስብርባሪ የኬሚካል ዝቃጭ ጭቃ
Aለው Aሉ ክፉ ብናኝ ነፍስን የሚያጠቃ
ምግብ የሚያሽጉበት ፕላስቲክና ቆርቆሮ
Aፈር ሆኖ ለመለወጥ መቶ Aመታትን Aስቆጥሮ
ዓየራችንን Aራቁቶ ምድራችንን Aግሎ
የፋብሪካቸውና የቆሻሻቸው Aለሎ!
ቢታሰብብት ይሻላል ሁሉ Aይኑን ቢከፍት
የሚያመጣውን ብለሽ ውጤት ከተትረፈረፈው ምርታማነት
Eናም የጭድ ተራው ዓይንት
መካኒኮችም ይተኩ!!
ምድር በቁስ ተሞልታ
ሚዛኑAን ክምታጣ::
ደረጀ 2005
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