ተስፋ!
መሸልኝ ልተኛ ነገን አስባለሁ
ነጋልኝ አልቀረም አዲስ ቀን አያልሁ
አሁኔ ላይ ቆሜ ደሞ እዘረጋለሁ;
ምሶሶ ከንች ሆኖ የተቆላልፈው
በረዶ ውሽንፍር ዶፍ የማይበግረው
ተስፋ ነው ጉልበቴ ህይወቴን ያቆመው
እሱን ያጣሁ ለታ አፍታም አታቆዩኝ!
ባልሞትም ሞቻለሁ አደራ ቅበሩኝ !

የገላጋይ ያለህ!
ረጭ ባለ ለሊት
በጨረቃ ድምቀት
እግር ጥሎኝ ድንገት….
ሁለት ፍቅረኞች አየሁ መናፈሻ
አፍ-ለአፍ ተጋጥመው አተው መተንፈሻ!!!!

ሙገሳ
ካብ ካብ አታርጉኝ
ጭብጨባም ይቆየኝ
ከፍ አርጋችሁ ከላይ ይቅር አትስቀሉኝ
እንዳትቸገሩ ደሞ ስታወርዱኝ

ተረኛ

ጨብጦ የያዘ ዘርግቶ ሲለቅቅ
ደሞ ይቀበላል በተስፋ እሚጥብቅ
ግና ያላወቅኽው የሆነብህ ሚስጥር
አንተ ጋር የገባው እጅህ ያለው ነገር
ባለተራ ሳለሁ እኔ ዘንድ ነበር….
Dereje Mekuria

ሰላጣ
የሚመስለን ለኛ ምናምንቴ ቅጠል!
በየደጃችን ላይ ወፍ ዘራሹ በቀል፣
አርባ ኣምሳ እያልን በእግራችን ስንመታው
ያኔ ልጆች ሆነን ጢባጢብ ጨዋታው
ባይኔ አለ ትዝታው
አሁን ደሞ በዚህ አውሮፓ ምድር ላይ
ያው ምናምን ቅጠል የጅብ ጥላ እንጉዳይ
ሰላጣና ሾርባ ቀዳሚ ተከታይ
ተብሎ ገበታ በማረግ ቀርቦ ሳይ
እውነትም እኛ አገር ምድር ኢትዮጵያ ላይ
ብዙ አለ እሚበላ የተፈጥሮ ሲሳይ
ግና የትኛው ነው የሚጠቅም ነገር?
ብሎ መመርመር ነው የቀረብን ሚስጥር;

ደረጀ

ሾላ በድፍኑ

ተለብጦ ነውይ ተጊጦ ውጫቸን
ባጥንት በቆዳ በስጋ ዙሪያቸን
ቅባትና አደስ ሸፍኖት ቡትቶ
ያዳም ዘር የኮራው ውስጡ ቢታይ ከቶ
ገለባ ርጋፊ አልቦ ሕይወት መና
ተከድኖ ይቀመጥ የኛ ነገር ግና
ሾላ በድፍኑ ነውና ነውና

እንቁላል
ግዜዋን ጠብቃ ቀስ ቀስ እያለች
እንቁላል በግሮችዋ መራመድ ጀመረች
አደጉ ክንፎችዋ በጣም ጠነከረች
በረረች ወደላይ
በነትፃነት ሰማይ
ብርሌ ከነቃ እንደማይሆን እቃ
አመለጠች ከሰው ከመዋጥ በላንቃ
እንቁላል ቁጭ የለ ጥብስ ቅቅል በቃ
እንዲህ ናት የኛ ልጅ

የእንቁላል ፍልፋይ

ዳግም ላትመለስ ሼልዋን ሰብራ ከላይ
ብላው አመለጠች ደህና ሁን ከርፋፎ!
ተብትቦ የያዛት ክንፍ እግራን ቆላልፎi
ከመሬት ላይ ቀረ ከላይዋ ተራግፎ
ነጭ የእንቁላል ቀፎ!!
እንዲህ ከሆነማ
እኔም ልንጠራራ ;
ላኮብኩብ ልቃና !
ልብረር ወደሰማይ!
ልዋል ከዳመና!
ከእንቁላል በብዙ እሻላለሁና

ደረጀ
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