
  
በግ Aራጅ 
 
  
Aይ የሰው ጭካኔ! 
Aትበል ወገኔ  
የበግ ቆዳ ያሌው 
ስራው ነው ማደሪያው  
ካበት የውረስው የሚያኮራ ሙያው 
Aትፍረድ ባረጁ Aትዘን ለንሰሳው  
የተፈጥሮ ምሱ ላዳም ልጅ ነው ጉርሱ 
Aለያም ካዘንህ Eንዳትወጣ ነፍሱ 
Oምኒቨረስ ሆነህ ሳር ብላ Eንደሱ 
ምናልባት Aይምሮህ ያገኝ Eንደሁ ጤና 
የሚያዝን ልቦና ንፁህ ስብEና  
ቢላ ሞረድ ማረድ Eጅህ Eንዲላቀቅ 
ተማጸን ፈጣሪን ወይ ተፈጥሮን ጠይቅ 
        ደረጀ 
        ጁላይ 24-2007 
 
 
ያገር ወፍ  
 
ተግዞ ተጉዞ Eዚህ ካለሁበት  
በስሜን ለንደን ፓርክ ስገባ በድንገት 
የሃገሬን ውሃ የሃገሬን ፀሃይ  
የጠጣ ያገር ወፍ በትንሽ ጎጆ ሳይ 
በመገረምና በናፍቆት ስጠጋው 
ታሪኩ ተጽፎAል በመኖሪያ ታዛው 
ከፍታው Aንድ ሺ ስምንት መቶ ሜትር 
ካምስት Eስከ Aስር ሺ ብዛቱ Eሚቆጠር 
Aዲስ ስም ወቶለት “ ብሉ ዊንግድ “ የሚል  
በትንሿ ጎጆ በሽቦ ውስጥ ሲውል 
Eየታወሰው ነው!Eኔን ባየ ቁጥር 
    ወደ ሰማይ መብረር 
      በነፃነት መኖር  
      መክነፍ ያለገደብ 
      በሞቀ Aየር ድባብ 
Eዚህ ሰፈር ዛሬ ከመድረሱ በፊት 
Eኖረበት ቀዬ Eተወለደበት 
በትልቅ ነጻነት ይኖር Eንደነበር 
Aሁንም ቀን ወቶ Eንደ ጥንቱ ነገር 
ባደገበት ስፍራ በኖረበት መንደር 
መኖርን ይመኛል  
Aመለካከቱ ትከሻው ነግሮኛል 
ደረጀ ማ 2007 ሰሜን ሎንደን 



ገላ ባዳው 
 
 
Aንድ መናፈሻ ለምለም ሜዳ ያለው Aገኘሁኝና 
የልጅነት Aቅሌ ተነሳ Eንደገና 
ልጆች ሲዛለሉ ጮቤ Eየረገጡ 
ሲበOርቁ Eንቦሶች ውሾች ሲሯሯጡ 
በAውሮፓ በጋ ላይ Aየሁ ሲዘንጡ 
 
Aውይ ገላ ባዳው Aይሆን Eንደ ጥንቱ 
Aማረኝ መጫወት ከነ-ጨቅላይቱ! 
ልክ Eንደ ዱሮዬ ያኔ Eንደ ጠዋቱ፤ 
ወርዶ ቀጥ መስራትን ብዬ ብሞክረው 
Aርባ ዘመን ሙሉ የኖርኩበት ገላው 
የተጠራቀመው በወገቤ ስቡ 
ወዴት Aባክ Aለኝ Aፍ Aውጥቶ ዛሬ 
ለካስ የሰውነት ብዙ Eንቅስቃሴ 
ይወስነው ኖሮAል ለዛሬው ላሁኑ 
ልምኖርበቱ ለጀመርኩት ቀኑ 
ላለኝ AከላIና ለጤናዬ ጤና 
ለምቾት ለርምጃ ለመተንፈስና 
ብሎም ለመጫወት Aካል Eንዲዝናና 
 
Aውይ Aለማወቅ! ብዬ ሳልጨርሰው፤ 
የስፖርት Aስተማሪ Aላልኩህም  ምነው? 
በሚል ማስታወሻው ዓይምሮዬን ጫረው:: 
ፓርላመንት ሂል ፓርክ ኖርዝ ሎንደን 
28 ጁን 2007 
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Aለህ ይሆን ዘዴ? 
 
ውድ የሆነው ነገር Eንዲያው ለመሆኑ? 
ስንት ይሆን ባነተ ዘንደ የዋጋ ተመኑ? 
Aይር Eሰት ውሃ መሰረት የህይወት 
ምግብ ልብስና Eርሰት 
ገንዘብ ወርቅ ወይስ ሃበት? 
የምትለው Eርሱ ባንተነትህ ግመት 
ምን ይሆን የሞላው ውዱ ባንተ ህይወት? 
ባይምሮ ጛዳ ውስጥ ግዜህን የያዘው? 
መልEቁን ለቆ 
ዘልቆ Eየቀዘፈ ባሳብ ባህር ተራ 
ለመቆም ለመግታት ከመድረሻው ስፍራ  
የት ይሆን ሃሳብህ Eፎይ ብሎ Aባርቶ 
የሚገላገለው ከህይወት ባዝቶ? 



ከውስጡ ተስማምቶ 
ይተነፍስ Eንደሁ 
የበቃኝ Aገኘሁ 
የሚል Aዲስ ዘይቤ Aዲስ Aነጋገር 
ምን ቢታከልበት ምን ቢለወጥ ነገር 
ይሆን የሚረካ የምኞትህ ሚስጥር? 
ስልጣን ይሆን Eንዴ? ከፍ ብሎ መታየት? 
Aለይም በትግስት ህዝብ ወገንን መርዳተ? 
ወይስ ህጻን ሆኖ Aዲስ Eንደገና 
ንፁህ Aይምሮና የጨቅላ ህሊና 
መፈጠር Aማረህ?የሰራኸው ስራ 
ተሰርዞ ጠፍቶ መግባት ባዲስ ተራ? 
ፀፀት የሌለበት ስተተ-Aልባነት 
ቸርንተ በጎነት የሞላው ቅንነት? 
ለቤተሰብ ላገር ላለማት ለመትረፍ 
Aሰብክ Eንደገና ልትከፍት Aዲስ ምራፍ? 
    ጃል! ምን ይሆን Aንተ! 
ባይምሮ ጛዳህ የተትረፈረፈው? 
ዘወትር Eየመጣ የሚተራመሰው? 
ምን ይሆን ሚስጥሩ ፍላጎትህ Eርሱ? 
Eድሉን Aግኝትህ ወደዚያ መድረሱን 
ወደAዲሱ ትልምህ 
ያልታው ህይወትህ 
የልጨበትከው ደግሞ ጥልቁ ምኞትህ 
ዛሬ Eጅህ ቢገባ 
ቢሆንልህ Aባ  
ደግመህ ተጸጽተህ ደግመህ Eንዳትመኝ 
Aልሰጥህ Eንዲያው ነው ከቶም Aቅሙ የለኝ 
ግን ደግመህ ጠያቂ Aትሆንም Eነዴ? 
የምኞት መቋጫው Eምቢ በቃኝ ማለት Aለህ ይሆን ዘዴ? 
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