
ሰው Eና ብርጭቆ 
 
ማ?ይረዝማል Eድሜው? 
ከብርጭቆ ከሰው? 
Aንዱን ጛደኛዬን ብዬ ብጠይቀው. 
 
የማቱሳላ Eድሜ ትንሽ ነች ደቂቃ 
ስናወዳድረው ግUዝ ከሆነ Eቃ 
Aለና ሲያበቃ 
ከጠረጴዛው ላይ Aፈፍ Aረጎ Aመጣ 
 
ይህንን ብርጭቆ 
ጤናው ተጠብቆ 
ለረጅም ዘመናት Eንዲኖር ታስቦ 
ሙዚየም ቢገባ ቀኑ ተመዝግቦ 
ካሜራ በላዩ ሁሌ ተደቅኖ 
ማንም Eንዳይነካው ቢባል ተወስኖ 
ወይ ብርጭቆ ፍንክች! 
ያባ ቢላዎ ልጅ! 
Aረ Aባ ቢላዎ ዝገት ይበላዋል 
ብርጭቆ ረጂም ነው Eድሜ ይኖረዋል 
 
ፖሊስ ተቀጥሮለት Eየተቀየረ 
በፈረቃ ስራ ዘብ መቆም ጀመረ 
የብርጭቆን Eደሜ Eየመረመረ 
 
ሰባት ትውልድ ፖሊስ Aለፈ በተራ 
Aርጅቶ Eየሞተ Eየሆነ Aቧራ 
በቀድሞው ውበቷ ብረጭቆ ግን Aለች 
ይጠጣብኝ! ልቅበጥ! ጌጥ ልሁን Eያለች! 
 
ሰውን ወሰዱና የተከበረውን 
ከብርጭቆ ልቆ ብዙ የኮራውን 
ውድቆEማይነሳ! ብርጭቆ ሚሰበር 
Eድሜው በጣም Aጭር 
Eያለ ሲፎክር 
ቤተ-ሙከራ ውስጥ ልክ Eንደብርጭቆ 
በብዙ መድሃኒት ጤናው ተጠብቆ 
ከቫይረስ በሽታ  Eንዲጠራ ጀስሙ 
ብዙ ዘመን ሊኖር Eድሜውን  ሊያረዝሙ 
 
Aግልጋይ ዶክተሮች በተራ ዘብ ቆሙ  
ይሄኔ ብርጭቆ ሳቋ በጣም መቶ 
Aመለጣትና ወጣባት ፈንደቶ 

ምሰኪን ሰው Eያለች 
Eንባዋን ረጨች 
ሽንቷንም ጨረሰች 
Eሷን ሲጠብቁ  
ስንቶች Eንዳለቁ 
Eያሰላሰለች 
 
ሰው በውቀቱ ልቆ  ቢረግጥ ጨረቃ 
ዶከተር ፕሮፌሰር ሳይንቲስት የበቃ 
ልUል Aልጋ ወራሽ ክቡር ፕሬዜዳንት 
መልካም ስብEና የኖቬል ሽልማት 
ያገኘ Eንኻን ቢሆን ለምድራችን ልማት 
Aሸባሪ ሃያል Aምባገነን መሪ 
ተራ መደዴ ሰው በዚች ምድር ኗሪ 
 
ሲራራ ነጋዴም ባለመርከብ ጌታ 
ሃብቱን የሚAስፋፋ በረገጠው ቦታ 
ሙልጭ የወጣ ድሃ የሚያድር በረንዳ 
ማንም ይሁን ማንም Aዳም ከሞት Eዳ 
ነፈሱ ቃል ግበታለች Aሃዱ ተብሎ ሲጀመር ማለዳ 
ዳዊት በመዝሙሩ የሰው Eድሜ ጣሪያ  
ይዘለው ይሆናል ሰባና ሰማኒያ 
ከዚያ በላይ ልቆ ሊኖር ለከጀለ 
ያስተዋለው ዳዊት ከንቱ ድካም Aለ። 
  
ሰው Eንግዳ ሆኖ ሲኖር በዚች ዓለም 
ከመቅፅፈት ደምቆ ወዲያው Eንዲከስም 
Eስከዛሬ Aታውቅም? 
Aለች ብርጭቆ 
 
Aትጨነቅ ነፍሴ Eስከምታልፍ ልፋ 
ተዝናና ተደሰት ባለህ Eድል ፈንታ 
ሁለት ጎዳና ላይ ቆመህ Aታመንታ 
ትልሃለች ዛሬም ብዙ Aመት የኖረች 
የሰው ልጅ ዘመንህ Iምነት ስለሆነች 
በቀድሞው ውበቷ ብርጭቆ Eንዲህ Aለች 
ጠጣብኝ! ልቅበጥበጥ ጌጥ ልሁን Eያለች 
ከሰው ልጅ ተሻለች  
 
      ደረጀ 30 ሜይ 2008 
    Aden café London 
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