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ጽልመት አልነ ገሰም 

ዯብዛዛ ጨረቃ ሰማዩ ላይ አትሽኮረመምም  

ከዋክብት ፈንጠቅ ጠቅ ጠቅ አላለም-ጀንበር ግን ጠልቃሇች 

ጀንበር ከጠሇቀችበት አጥናፍ ፊት ሇፊት አነ ስተኛይቱ ዱብ እቁንጮዋ ላይ  

ባሇ ቁረንጮዎች ይዛሇች፡ - ሌምቦና ጠብዯለ 

እሷ ቡትቷም 

አፍንጫ ጎራዲ 

ከናፍረ ወፍራም 

የዯረሰች ኮረዲ 

እሳቸው ኮሳሳ 

በጠብዯልነ ታቸው ዘመን 

መቶ ኪሎ ጤፍ ተሸክመው ዲገት የሚሮጡ 

አሁን ግን ዕዴሜና ካቲካላ ያኮሰመናቸው ሇማኝ ባሇ ቁርንጮ፡ ፡  

ሁሇቱ- ጀንበር ከመጥሇቋ በፊት የጀመሩ አሁንም ከቡትቷቸው  

ቅማል ቅጫም ይቀምላለ፡ ፡  

ዝም ብሇዋል ወሬ አልቆባቸዋል፡ ፡ ፊት ሇፊታቸው ቀጭን አስፋልት መንገዴ አሇ፡ - 

መንገደን እየሰሇለ  

ይቀምላለ፡ ፡  መንገደ ጭር ሲል የሌምቦ ቀሚስ ከፊት ፊት ፊት ይላል 

 

ወፍራም ቀይ ባቶቿ ይጋሇጣለ  

ብልጣ ብልጥ አይኖቿ ይፈዛለ 

ፊትዋ ይበራል-ከናፍርዋን ቶሎ ቶሎ እየላሰች በላይ በላዩ  ስትተነ ፍስ  

ትንፋሽዋ ቁርጥ ቁርጥ እያሇ ከርቀት ይሰማል፡ ፡  

ዴንገት የተቃቀፉ ወይ የተዘጋጉ  



የሚያሽካኩ አሇያም ሃሳብ የሚያኝኩ 

ሰዎች ብቅ ሲለ 

ት  .     ሠ.      በ.      ሠ.       ባ   .     ሇች 

ትንፋሽዋ እየረገበ ይመጣል 

የጨቀየ  ቀይ ቀሇም የተንጠባጠበባቸው አውራና አውራ  

ጣቶቿ ስራቸውን ይጀምራለ፡ ፡  

እሳቸው ያዯፈች የተቀዲዯዯች ቡላ ኮፊያ እግንባራቸው ላይ ልጥፍ ብላሇች፡ ፡  

የ ግራ ቅንዴባቸው አይታይም፡ ፡  አጭር ጉንጫ ም ፊታቸው በጢ ም ተወሯል፡ - አይኖቻቸው 

ጀንበር ስታጥበረብራቸው ቢጨ ናበሱም አሁን ግን ጎላ ጎላ ብሇዋል፡ ፡  የሚቀምለትን 

ቡትቶ ቦላሌ አውልቀው ጉያቸውን ሸፍው በታል፡ ፡  

ረጋ ያሇው ሰላማዊ ነ ፋስ ሱሪያቸውን ይገልበውና አንዲንዳ ይጋሇጣለ፡ ፡  ያኔ  ዏይናቸውን 

ሌምቦ ላይ ያፈጣለ፡ ፡  መ ጓጎል ያሳበጠው የግራ አውራ ጣታቸውን ነ ከስ ነ ከስ 

ያዯርጉታል፡ ፡  ትንፋሻቸው ቁርጥ ቁርጥ እያሇ ከርቀት ይሰማል፡ ፡  

    ሌምቦ አጭር ቁርንጫጭ ፀጉሯን ንፋስ ወዯ ግራ ያስተኛውና ልትመልሰው ዘወር 

ስትል  

ይ.   ሠ.   በ.    ሠ.   ባ.  ለ  

አይኖቻቸው ይታጠፋለ 

ትንፋሻቸው ይረግባል  

የጨ ቀየ  ቀይ ቀሇም የተቀቡ አውራና ሌባ ጣታቸው ስራ ይጀምራለ፡ ፡  

የተቀመ ጡ በት ቂጣቸውን ይቆረቁረውና ወዯ ኋላ ሸርተት ይላለ፡ ፡  ከዱቡ በስተወዱህ 

አጥር አሇ፡ ፡  አጥሩ ስር ዏይነ  ምዴር የጥቁር አፈር ሽታ ተቀላቅሎበት አፍንጫ ን 

በልዝቡ ይወጋል እዚህ ግን ያስነ ጠሰ የ ሇም፡ ፡   

ጨ ሇም ሇም ሇም ሇም እያሇ  

ከዋክብት ፈንጠቅ ጠ ቅ ጠ ቅ ሲለ 

ጨ ረቃ ሰሇም ሇም ሇም ትላሇች 

አሁንም ቀማዮቹ ይቀምላለ፡ ፡  በጣም ተጠጋግተዋል፡ ፡  የሌምቦ  ጉርዴ ቀሚ ስ እንዯባቷ 

ቀይ ነ ው፡ ፡  አሁን  ግን በምሽቱ ጥላ  መጠየም ጀምሯል፡ ፡  ተጋልጧ ል ጭኗ ክፉኛ 

ተጋልጧ፡ ል፡  



የጠብዯሎ አይኖቻቸው እንጂ እጆቻቸው አልዯረሱባትም፡ ፡  ዴንገት የተጠሩ ይመስል እሳቸው 

አይኖቻቸውን ከዱቡ ባሻገር አሻገሩ፡ ፡  

ጨረቃ የፈዘዘ  አይኖቿን ታስሇመልማሇች 

ከዋክብት አዴፍጠዋል 

የባህር ማድ ዛፎች ከንፋሱ ጋር ተቃቅፈው እስክስታ ይወርዲለ 

              “  ኡሁ. / ”  

              “  ኡሁ. / ”  ሌምቦ ዯረቷን  ይዛ  አሳሇች 

              “  ይማርሽ  / ” አለና ዯረቷን ዯገፏት አራት እጆች  

ተያያዙ- አራት እጆች ስራ በዛባቸው፡ - 

         

              “ጠ ./ 

                 ረ. / 

                  ረ./ 

                    ረር./ ” 

የሌምቦ ቀሚስ ሲቀዯዴ ማንም አልሰማም።  ጨ ረቃ ብቻ ነ ገሩ አሳፍሯት ቶሎ ብላ ከባዴ 

ዯመና ውስጥ ተሸሸገች።  

አንዴ አይኗንም በሰያፍ አጮ ሇገች።  

  “እረ ምን አስቸኮሎት./ ምን አስቸኮሎት./” ሌምቦ ቃተተች 

ከዋክብት እንዲዯፈጡ ሆነ ው በሹክሹክታ አሽሟጠጡ።   

ነ ፋሱ ግን የሚሰራውን  አሳጣው የዛፎቹን ቅጠ ላት ጮ ቤ አስረገጣቸው…… 

 

 

 

 


