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ጉድ በል ሀገሬ! 
(ከጃማ ጦስኝ) 

 
የቤተ ዘመዱ፣ የጓደኞች ደስታ፣  

ሰፈሩን አድምቆት፣ በሆታ በዕልልታ፣  
ዘመድ አዝማድ ኮርቶ፣ ነ ገ  በሚሆነ ው፣  
የሙሽራው እድል፣ ሲወራ በሰፊው ፣  

“እሱ እድለኛ ነ ው ፣ አገኘ የተማረች፣  
የፈረንጁንም አፍ፣ ጠንቅቃ ያወቀች፣  
ከነ ጮቹ ሀገር፣ ባህር ማዶ ሄዳ፣  
ሰልጣና የመጣች፣ ድንቅዬ ኮረዳ፣”  
እያለ ሰው ሁሉ፣ ይኸንን ሲያወራ፣  
ሙሽሬም ቸኩሎ፣ ሊሆን አባወራ፣  

ሰርገኛ እድምተኛው፣ እንዲህ ሲተራመስ፣  
ጫጉላ ቤቷንም ፣ ገጠማት ትርምስ::  
ሚዜዎቹን ሁሉ፣ “ውጡልኝ እያለ”፣  
ሙሽሪትን አቅፎ፣ ማባበል ጀመረ::  

የተራቡ ዓይኖቹም፣ ሊያያት እጂግ ናፍቆ፣  
የልቡን ትርታ፣ ይዞታል አምቆ::  
“ማሬ ሙሽራዬ፣ ልቤ ያፈቀረሽ፣  

አሣይኝ ዓይንሽን፣ ከእንግዲህ የ ኔ  ነ ሽ::”  
እያለ በጉጉት !!!!!!!  

ከንፈሯን ለመቅመስ እንዲያ እንደተራበ፣  
ዓይነ ርግቧን ገልጦ ሶስት ጊዜ አማተበ ::  
ዓይኗ ስለት አለው፣ እንዳገዳ ልጫ ፣  
ሊደፍራት አልቻለም፣  የ ነ ካውን እንጃ፣   
ወይ ውበቷ ይሆን?! ወይ ጠንካራነ ቷ?!  

እንዲህ ድርቅ አድርጎ ፣  ያስቀረው ክፊቷ?! 
የቆመበት ቦታ፣  መሬት ቢጠበውም ፣   
ይጋፈጣል እንጂ፣  ማምልጫ የለውም ፣   
እሩቅ በሩቅ ሆነ ው ፣ ሳይደፋፈሩ፣   

ያቺን የደስታ ቀን፣  እንዲህ አከበሩ ::   
ጫጉላውን ከበው ፣  ሚዜዎች በሙሉ ፣  

ሆታውን ሊያቀልጡት፣  ካሁን አሁን ሲሉ ፣  
ብር አምባር ሰበረ፣  ብለው ሊፎክሩ ፣  
ጋኑን ሊያስከፍቱ ፣ ሙክቱን ሊጥሉ ፣  
ዙሪያውን ቢዞሩ ፣ ወዲያ ወዲህ ቢሉም ፣  

ከሙሽሮች በኩል ፣ ነ ገር ግን መልስ የለም ::  
“አይ ወንድሜን !! አይደረግም !  
ይኸስ!በቤታችንም የለም ! ”  
እየተባባሉ ሲተረማመመሱ ፣ 

ባህላቸውን እያወደሱ፣   

ሰዓት አሳልፎ፣  እጂጉን ቆይቶ፣   
ብቅ አለ ሙሽራው ፣ መፈጠሩን ጠልቶ ::  

“ምንድነ ው ችግሩ? ደንግጠሀልሳ፣    
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ግራ ተጋብተናል፣  ባንተ የተነ ሳ::  
ምነ ው ?  ምን አገኘህ ?  
ደህና ነ ው የቆየህ?!” 

ብሎ ቢጠይቀው ፣ ተቻኩሎ ለወሬ፣   
“እባክህ ዝም በል! 

የ ገጠመኝን ጉድ እንዳትሰማ Aገሬ!” 
አለና በንዴት፣ እያንቀጠቀጠው ፣ 

የልቡን ደም ፍላት፣ መለሰና ዋጠው ::  
“እህ ህ ምንድነ ው እሱ?  
ንገረን ደስታውን! 

ጫጉላ ቤት የሆነ ውን!  
አገኘሀት በክብሯ ?  

አስረክብ የደሙን ሸማ ፣  
ባህላችን እንዳይታማ ፣  
እኛም እናሞግሳት፣  

ለእናት ለአባቷም ክብር ናት :: ” 
ብሎ ነ ፍሱን ቢያስጨንቀው ;  

ሙሽራው ለመናገር፣ አፉን ደምደም አለው ::  
ውይ ትልቅ በሽታ ከነጭ የተጋባው ፣  

ለካስ እንዴ ሴ ...ት .. የሆነ ው ወ ...ን ...ዱ .. ነ ው !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
እግዚኦ በሉ!” Aለው::  


