ነፍሴ!!!!
ዛሬ ለሊት ደግሞ!
ነፍሴ በAርምሞ፤
Aድብታ Aለሳልሳ፤
ልታነሳ የተረሳ፤
በኩለ ሌት የጋመ Eንቅልፍ፤
በልም በቅዠት Aጥናፍ፤
ቀስቅሳ ብቻዬን፤
ረጭ ያለ የፀጥታ መኝታዬን፤
ልትነዘንዘው ባጉል ምክሯ፤
ከቀን በዞረ ድምሯ!
በሳት መተርኮሻ
ረመጥ በሞላበት ያሳብ ባህር፤
ቋያው በነደደ የኑሮ ውጣ ውረድ ግርግር፤
ለምን ይሆን የሞከረች?
ከስጋ ወዳጄ የመከረች?
የምታሳርፍ መስላ በመልካም ውጤት Eፎይታ፤
Aሁን የሷን ማብቂያ የለሽ Eሩምታ፤
የሕይወት ውጣ ውረድ ጋጋታ፤
ማ? ይሙት የማይተወቅ መሰላት?
የቀኑ Aልበቃ ቢላት፤
ለሊት መሞከር Aማራት፤
ነፍሴ! የሰላም ረብሻ ጥማት፤
በኔ Eንቅለፍ ማጣት ለመርካት::
ከሞቅ Eንቅለፌ ቀስቅሳ ልትጉነጭ ከጀላት!!
ነፍሴ የነፍሷን ጥማት ለማርካት::
ደረጀ
መቃብር
Aቤት ሲያምር በፀጥታ ታድሞ
ሰላም ማለት Eዛ ነው Aቦ!
የመቃብር ስፍራ የበድኖች Aገር
የሙታን Aለም ሰፈር
Eውነተኛ ፍቅር፤
መገፋፋት የሌለበት
መድሎ ልዩነት የጠፋበት
ምርጥ ሰፈር!
የሙታነኖች ቀዬ መንደር
Eሱን ነው መጎብኘት

Eውነተኛ የህይወት ትርጉም ለማግኘት
Eውን የሆነ ፀጥታን ለመስመት
የበለይ ታች የሌለበት
የዘር የቀለም ልዩነት
Aቅመ ቢስ ጀግና ግዳይ
Eስረኛ ምርኮ Aይታይ፤
ሁሉ Eኩል የተኛበት
Aንድ Aይነት ቋነቋ Aንደበት
ሁሉም የሚል ያበቃለት፤
ያከተመ መደምደሚያ
የፍጥረት Eሩጫ ማበቂያ
Aወይ! ሌኒን ሰው ሁሉ Eኩል፤
ፍልስፍናው መስሎኝ Aጉል፤
ለካስ Eሱ መቃብርን ገብኘቶ ነው
Eኩልንተን የተመኝው ;;
Aቤት ፍቅር Aለ በዚያ
በሙታኖች መንደር Aጥቢያ
Aትረብሸኝ Aትጩህም፤
Aትነዝንዘኝ Aይል Aጽም፤
Aንድ ቋነቋ ተሸነፍኩኝ Aከተመ
ህያው ተኛ Aቅሙን ሁሉ ፈጸመ
Aፈ ጮሌ ዝምተኛው፤
ባለስልጣን መደዴ ሰው፤
በሞት የበላይነት ተደምድሞ
በሙታን የቀብር ሰፈር
Aቤት ጸጥታው ሲያምር፤
Eኩልነቱ ሲማርክ
ወበቱ ሲያብረከርክ፤
የመቃብር ሃውልት
የሰውን ማንነት ትቢት፤
ይህይወትን ትርጉም ለማስረዳት፤
Aፍታ ግዜም Aይፈጅበት
ሸራ Aይወጥር
ቡርሽ Aይጭር፤
Aርት ብሎ ዝምስ መቃብር….
ደረጀ
ክፈት በር ለEግዚAብሄር!!!!
ማነው Eሱ ደግሞ?
ሊናገር የወጣው ፑልፒቱ ላይ ቆሞ፤
ቃሉን የሚሰብከው፤

‘’ከረባት ያሰረው’’
ይህ ፕሮግራም መሪ ፤
ልሳን ተናጋሪ፤
ቅዳሴ ቀዳሹ ለስላሳ ድመፅ ያለው፤
የሚያዥጎደጉደው፤ የሚያዝረቀርቀው፤
ቁመት የሚቆሙ ተቀባይ ማህሌት፤
ለዛ መዘምራን ደናግል መነኩሳት፤
ባለ ማራኪ ደምፅ ተረኛ ዳቆናት፤
ማነው ባለ ሳምንት?
Eሱስ በቀረበት ዝም ባለ ምነው!
Aዎ Aሁን መጣ ለከሌ ሊነግረው!
ለሜቴ ሊነግራት፤
Eሰይ ተናገራት!
Aወይ ተናገረው!
ቢኖርማ ዛሬ ወንድም Aቶ Eከሌ፤Eህት Aንትናዬ፤
ይች ስብከት ለሱ፤ ለሷ ነበር Aዬ!!
Eያልን ባይምሮ በውስጣችን ጓዳ፤
Aቀባባይና Aከፋፋይ ባዳ፤
ገማች፣ገምጋሚና፣ታዛቢነታችን፣
ተሳልመን ለመውጣት ከሆነ ግባችን፤
ከተዘጋ ቤት ውሰጥ ወይ ከብቸኝነት፤
Eንደሁ የመጣነው ለማምለጥ ከድብርት፤
Eንመለስ ዛሬ ካጉል ልፋት ድክመት!
Aቃቂር ለማውጣት፤
ሰውን ለመመልከት፤
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ተይዞ ህሊና ማንነት ተብትቦት
Aካለችን ብቻ Eንዳው ለምልክት፤
ቤተክሲያን ነው ያለሁ! ብሎ ለመታየት፤
ብናስነግር Aዋጅ ቢነፋ መለከት፤
Aቤት! ምስኪኖች፤ ነን ስናሳዝን፤በውነት፤
Eንዴት ይሆን ታዲያ? Eውን በምን ሂሳብ?
የቸር Aምላክ ስራ በሰው ልጆች ምናብ፤
በውነት ተጠግተን በምነት ከርሱ ጋራ
የሰናፍጭ ቅንጣት ትንሽ ፍርፋሪ በምነት የምንዘራ?
Eናማ ወገኖች Eኔን መስሎቼ !

ከበሮ፤ ፅናፅል፤ ወንበር ፤መቀመጫው፤
ፒያኖ ፤ስEሉ፤ ምንጣፍ ፤ጌጣ ጌጡ ያለ በግድግዳው፤
ግUዝ፤ ቁሳቁሱ፤ ከኛ የሚለየው፤
ባለመናገሩ ባለመታዘቡ፤በጨዋነቱ ነው;
Eኔ Aንዳልመስላችሁ፤የምናገራችሁ፤
Eርሱ Eንዳይመስለች ሚሰብክላችሁ፤
Eስቲ በል Aስተውል መፅሃፍ ቅዱስ Eይ!!
Eብራውያን 4 Aስራሁለት ላይ፤
ለሱ መልስ ሰጠው፤
መርምሮ የሚገባው!
የውስጥ Aካላትን ገላልጦ የሚያየው፤
ጉበት ኩላሊትን የሚመረምረው፤
ጅማትን Aጥንትን ሰንጥቆ Eሚገባው፤
የቄስ የዳቆናት Aለያም፤ የሰባኪው፤
ቃል Eንዳይመስላችሁ፤
የሚናገራችሁ፤
-2Aወይ ድካማችሁ ከቤት ስትነሱ፤
ምን ልትሰሙ ይሆን Eንዲህ መገስገሱ?
ማንን ልናይ ይሆን ? Eዚህስ መድረሱ?
ወይዛዝርትንማ ባማረ ልብሳቸው፤
ቤተ መንግስት ግቢ ከነማረጋቸው፤
Eዚያ ፈልጓቸው!!
ቤተክ’ሲያን ከሆነ ዛሬ ግን የመጣን፤
Eውነትን ፍለጋ ለማግኘት ሕይወትን፤
Eንግዲያስ ይጣራል!!!!
የሰው ያለህ ይላል!!!
ከዙፋኑ ወርዶ፤
ከማርያም ተወልዶ፤
ካበቱ ተማልዶ፤
በደሙ Aዋህዶ፤
ሕይወትን ሊሰጥህ በልብህ በር ቆሞል፤
ትሁት ነው ያንኳኳል፤
በፍቅርህ ተይዞAል፤
ከሆነ የመጣህ ልታይ የሱን ውበት፤
ተሳልመህ Aትውጣ ሌላም Aትመልከት፤
ጌታ ይንገስበት ልብህን ያስድት፤
ክፈትለት ይግባ የሱስ ይንገስበት፤
Aመጣጥህ ይሁን Eርሱን ለመመልከት፤

Eሱን ለማዳመጥ በርሱ ላይ ለመርካት
ደረጀ መኩሪያ
ነሃሴ 2005
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