እቱ ዜሓለፈ
ብ ክንፈ አብርሃ (ዶ/ር)

e-mail: kinfeab@yahoo.com

እቱ ቀዯም ብቆልዓይ ከለኹ፣
ብፍላይ ሎሚ ሎሚ ክዜክሮ እንተለኹ፤
እናፍቖ ብሩሑቕ ኣመዓድየ፣
ብቦታ እንተይኮነስ ብጊዛ ስለዜተፈልየ፤
ፅቡቕ ዯቂሰ ሓዱረ ኣብ እዚ ጥዕምቲ መዯበይ፣
ባዕላ ኮበርታ ባዕላ’ዉን ኣንሶላ እዚ ዉቅብቲ ጀዱዯይ፤
እወ ኩሉ ባዕላ ምሸት ይኹን ቀትሪ፣
ንዓኣ ጉምጉም ኢለ ኣባጊዕ እሕሉ እናበልኩ ዓሪ፤
በረኻ ወፊረ ፃህያይ እንትፅሂ፣
እንትርፊ ቍሪን ሃሩርን ወይከ ይነበሮ ጓሂ፤
ሕጉስ እዩ ነይሩ ሽዑ ኵሉ መነባብሮና፣
ሰነያን ፍቕሪን ዜተመልኦ ምስ ጎረባብትና፤
ፀቕጢ ዯም ኣይፍለጥ ወይከ ሕማም ሽኮር፣
ኵሉ ንዓይንኻ ይማርኽ ወቂቡ ብናይ ተፈጥሮ ዱኮር፤
ለምለም እዩ ነይሩ ኹሉ ክትሪኦ ብሓቂ ሰሓቢ፣
ብዕሊ እንትተስተውዕሎ ዜማርኽ ብልቢ፤
ቆፅለ መፅሊ ኵሉ ነዊሑ ሓፂሩ፣
እንስሳ በረኻ፣ ማንትለ ምስ ብዃሩ፤
እቱ ሓዯ ነቱ ካሊእ እናተፀናተወ፣
ኣስጊሉ እንትሪኦ ኣገሪሁ እናኣተወ፤
መመንጢሉ ይወስድ ዜዯለዮ፣
ከምኣ እያ ነይራ ናብራ፤ ጕየ ተጓየ ከክንዱ ዜኸኣልካዮ፤
እንትዜምራ ኣዕዋፍ እንተስመዓ ምቁር ዛማ፣
ዉሁድ ድምፂ፤ ጫው ጫው ይብሉ ከም ናብራ ከተማ፤
ሕዙ እማ ኵሉ ናብ ከተማ ምስ ኣተወ፣
ነንባዕሉ እንትዲፋእ ነኣሰ ዓበየ፤
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እወ ሎሚ እማ ወይከ ጠፊኡ ምክብባር፣
ዓብዪ ነቱ ንኡሽተይ፣ እቱ ንኡሽተይ እዉን ነቱ ዓብዪ ኵሉ ብሓባር፤
ረሲዑዎ ኵሉ፣
ራሕሪሑዎ ነቱ ባህሉ፤
ይሕለፋ፣ ይሕለፉ፣
ኢልካ ምክብባር ወይከ ተሪፉ፤
እሞ ድማ ዜገርመኩም፣
እንተዜሕተት ኵሉ ናበይ ገፅኩም፤
ኢኹም ትኸደ ለኹም ተባሂሉ፣
ጕያ ጥራሕ እምበር ለካ መብፅሒኡስ ብዉነ የስተብሃለሉ፤
እወ እቱ ጎያዪስ ለካ ይፈለየ ኣበይ ከምዜበፅሕ፣
ምእንተኣመሉ ጥራሕ ይብል ፋሕ ፋሕ፤
እወ፤ ፋሕ ጭንግራሕ ከም ዯቂ ዚግራ፣
ኵላ ትጓየ እናጎተተት እግራ፤
ኵሉ ይፃዯፍ፤ ይፃዯፉታ ኣለዉ ኢሉ፣
ድቃስ ስኢኑ ሓዱሩስ ክዲፋእ መዓሉ፤
ብኸምዘይን ወዱ ኸምዘይን የዕረፈት ሂወት፣
ወይከ ሓሪሙዋ ህድእ ምባል ብሱሩ ይብላ ቅሳነት፤
ሓንገዯት ንሳ እዉን ብግዱኣ፣
ዯጊም ዯኣኸሞ መን ኣዋዱኣ፤
ሓዯ ሓዯ ሻዕ ድኻም ልቢ፣
ኣካላትና ረሲዕና ምስ ከላእናዮ ቀልቢ፤
ገለ እዋን ድማ ፀቕጢ ዯም፣
ዯም ያ እንተፀቒጡስ ኣብኣ እኒሃ፣ ይስማዕ የለ መስዯመም፤
ሎሚ ሎሚ ድማ ሕማም ሽኮር፣
ሽሙ እንተኽፉኡዎ እቱ ጥዑም እወ እቱ ምቁር፤
ቃሕ እንትብሎም ድማ ይብሉኻ፣
ተጠንቀቕ፤ ጫፍ ዜበፅሐ ኮለስትሮል ኣለካ፤
ዯምካ ያ ረጊኡ እወ ሩግኦ ኾይኑ፣
ንልብኻ ከይዓፅዋ ጥንቃቐ ግበር ብእዋኑ፤
እዘ ኹሉ ተፃዊርካ እንትትነብር፣
ድንገት እስትሮክ ዜበሃል ከየጋጥመካ ድማ ነንእለት ትብህርር፤
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እዜኒ ይትሰምዖ የለን እግዙኦ፣
እዘ ኹሉ ሓጥያት ከ እንታይ ኣምፀኦ?
ምህለላ እዩ ቝርሮ እዘ ኹሉ፣
ዓበይትኹም ኣናእሽተይኩም እንዶ ግዲ እዜግዮ በሉ፤
እናበሉ እንትሰብኩ ኣቦይ ምህረይ፣
ካብ ርእሶም እንተውርደ ብምባል የለኹላን ዲሕራይ፤
ኣነ ዜብሎ ድማ ካሊእ ኣለኒ፣
ኵሉ ገዱፍኩም እንተሰሚዕኹምኒ፤
ምምህላልስ ተማህለሉ፣
ኣብ ቅድሚ እዜጊሀርኩም ዋላ መሓሉ፤
ይትምለሱታ ግዲ ናብ ዉኔኹም፣
ይትዜክሩ ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም፤
ከመይ ድዩ ነይሩ ናይ ሕድሕድኩም መዕበያ?
እንታይ ዯኣ ኣምፀኦ ሕዙ ዉኔኻ ኣጥፊእኻ ጉያ፤
ኵሉ ገዱፉ ይድቅስ ኣብ’ታ ዕበየቶ መዯብ፣
ሄጥ ሄጥ ገዱፉ ይገዜእ ኣዯብ፤
እናሃለዎ ፍቱን መድሓኒት፣
እንታይ ኣለዎ ምስ በባዕሉ ይፈጥር ስኒት፤
ንቐዯም ካብ መዕበዩኡ እወ ካብ ተፈጥሮ ምስ ረሓቐ፣
ብለጭልጭ ክርኢ ከድንቕ ናይ ከተማ ፅባቐ፤
ዯሓር ዯሓር ኸዓ ኵሉ ነገር ወሪደ ንዕዲጋ፣
እታ ኣብ ገዜኡ ገዱፉዋ ዜኸዯ ጥዕና’ዉን ጀመረ ብሰልደ ክዕድጋ፤
ገሊኡ ኣብ ሩሑቕ ገሊኡ ድማ ኣብ ቀረቡኡ፣
እወ ከከም ትሕዜቶ ጁቡኡ፤
ይጓዓዜ ኣሎ ወዱ ኣዲም፣
ታይላንድ ያ ኸይደ ክድሕን ካብ ፀቕጢ ዯም፤
ኣርሒቓ ትገሽ ኣላ ጓል ሄዋን፣
ብምባል፤ ዕግስ እንተረኸበት ንሕማም መርን፤
ብሱሩ ይኣኽለና ጫውጫው ከተማ፣
እንታይ ዜበዯለት ዉሽጥና እያ ብየድላዪ ድምፂ ነፅምማ፤
ቅስን፣ ህድእ ምባል ይንጅምር፣
ኣብ ጕያ ዉዒልናስ ድቃስ ስኢንና ንሓድር፤
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እንታይ ኣለዎ እንተመዓራረና ኣሳድራ፣
ብዕቅንና ይንገብሮ ኵሉ እቱ ኣናብራ፤
ይጎዩታ ያ ኣለዉ ኢሉ እንታብ ዜጓየ፣
ነናይባዕልቱ ገዱፉ ካሊእ ክኾን ላሕ ዜብል ነኣሰ ዓበየ፤
እስቲ ንክሮ እቱ ቀዯም፣
እቱ ተሓጕስና እንነብረሉ ዜነበርና ፅቡቕ እዋን፤
ኵሉ ይበላለፀሉ፣
እቱ ሓዯ ንኢሱስ እቱ ካሊእ ይዓብየሉ፤
ይነብር ኵሉ ህድእ ኢሉ፣
ወይከ ዜተሓጎሰ የለን ንባዕሉ ገዱፉስ ካልኦት ብምምሳሉ፤
ታሕጓስ ዶ ኣይኮነን እቱ ሽቶ እወ እቱ ናይ መወዲእታ፣
ነብስና እትዯልዮ እናቕረብካላ ኣብ’ታ ሰዓታ፤
ብዕቅኑ እንትስድር ኵሉ፣
ከም ናይ ካልኦት እንተይኮነስ ከም ናይ ባዕሉ፤
እወ፤ መሓዉሩ ዜፈቖዶ፣
ተፀዋዊዑ’ዉን እንትሰማማዕ ማዕዶ ንማዕዶ፤
ሎሚ ሎሚ ዜኒሀ ኸዓ፣
ሽንኳይ ንማዕዶ ተዲሚፁስ ንዉሽጡ እዉን ነይሰምዓ፤
ሰብ እንትዯርፍ ዓው እናበለ ከከም ድምፁ፣
ብኻሊእ ገፅ ድማ ኣፅቂጠን እንትቓፁዋ ኣናፁ፤
ንሱ ብዓው ምባሉ ወይከ ይትናሳሕ፣
ድሙ አእጋራ ትጎትት ከይስማዕ ጠሻሕ፤
እወ ኵሉ ይነብር ከከም ዜዯለዮ፣
እናወገነ እዉን ይዉዕል ውፈሮ ዕዮ፤
ፅቡቕ ነይሩ እቱ እዋን፣
ዯቂ ሰባት እንተይተፈለዮም ፍቕሪን ሰነያን፤
ተመስገን ኢሉ ዯኣ ይነብር ነበረ፣
ሽዑ እቱ ቐዯም እንተይተፈራቑዎ ሕማማት በቢ ብረ፤
ልኡም እዩ ነይሩ ኵሉ ወይከ ይነበሮ ኵርኳሕ፣
ስድራ ብሓዯ እንትትነብር ከይበለት ፋሕ ጭንግራሕ፤
ምእንቲ ብጉቡእ ክንነብረሉን ክነስተማቕሮን እቱ ዜተረፈ፣
ብዕሊ ዯኣ ንክሮ ብዕሊ’ዉን ነስተብህለሉ እቱ ዜሓለፈ።
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