ነውሪ መነወሪ መነወሪ እዩሞ ኣይፋልናን ንበሎም
ነውሪ እኮእዩ ሰሪቕካ ክህፍተም
ብላዕ ተፀቢኻ ፍትሒ ክተታሙም
ጎታቲ ምዕባለ መናውሒ ሕሰም
ዘረፍቲ ኣባዚሑ መናግዒ ሰላም
ግዕዝይና ኩፉእ ከመ ኣርዮስ
ንዕቤት ዓጊቱ ንድሕሪት ይመልስ
ተስፋ ኣፀልሚቱ ምስሊ ዓዲ የህስስ
ፍትሒ ርትዒ ኣጥፊኡ ምልክነት የንግስ
ሕኸኸኒ ክሓከካ ከመ ኣድጊ
ራሃፅ ሰብ ክትጉሕል ተሳጊርካ ሕጊ
ናይ ወንበር ሽፍትነት ናይ ጓሓፋት ሓድጊ
ኣእዋዱ ይቀርሰም ብናይ ሙሴ ዘንጊ
ብራሃፅ ድኻታት ክትብልፅግ
ኣነዋሪ ክብረትካ ዘሕድግ
ቀሲንካዶ ይንበር ሓዲግ መዲግ
ኣነዋሪ ሽምዩ ክትባሃል ብዕሉግ
ልዕሊ ሰብ ክንበር ሃፍቲ እንዳ ጓሓልካ
ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ሽመት ተጎልቢብካ
ብ ኣቋራጭ ክህፍተም ማሓላ ክሒድካ
መማሰኒ ዓዲ ዓለቕቲ ናይ ድኻ
ዘወር በል ንበሎ ንሓቂ ንኣልሽ
ናብቃልዑ ይውፃእ ቱጉዱ ይፈተሽ
መዐንቀፊ ጉያ ውቃብኡ ትግሽ
ቁኑዓት ኣግሊሉ ጉሓፋት ዝእልሽ
ንንቃሓሎም ኣብዘለና ሃሊና
ዕሽሽ ኣይንበሎም ደቂ ማይቤት ኢና
መረበትና እያ ፀጋ ዕድሎትና
ኩለና ነፅርያ ክትኮን ንኹለና

አሕሊፍና ንሃቦም ይቀፅዑ ብፍርዲ
ግዕዝይና ኩፉእ ንዕቤት ጋራዲ
ኣንፃሮም ንሰለፍ ዓዲ ደቂ ዓዲ
ምእንታን ነርክቦም ንማኽሎት ዓዲ
ኢድ ከንስአና ዋጋ ፍትሒ ወራዳ ሹመኛ
ሓቂ ተሓንጊጡ ንሓቂ እንዳሞተ ሓቀኛ
ሰታይ ደም ጅቡኡ ዘሕበጠ ጉቦኛ
ኣብ ወንበር ኮፍ ኢሉ ዝዝርፍ ነውረኛ
ፍትሒ ዘታሞመ ቶማም መዋረዲ ዓዲ
እምነት ዘጓደለ ካሕዳም ዘበተኸ ቐይዲ
ዕቤት ከይሳለጥ ዓጊቱ ጋሪዱ መንገዲ
ኣሕሊፍና ንሃቦ ነቕርቦ ናብ ፍርዲ
ሓለፋ ለሚዱ ዘብለና ከርተት
ቆፆሮ እንዳበለ ዝቐትለልና ሳዓት
ንኽብሩ ሰቒሉ ዘዋረደ ክብረት
ባይታ ንኽለአዮ ስሱዕ ዘጋድድኽነት
ሰቲይ ደመ ራሃፅ ካሕዳም
መራዒ ሽመ ክብሪ ጉዳም
መፀልመቲ ተፋ ነውራም
ፍትሒ ኣጓቲቱ
መንገዲ ስሒቱ
ክብሪ ጊዜ ኣትሒቱ
ሽም ዓዲ መንግስቲ ፓርቲ ፀይቑ
ቅሳነት ይጠፍእ መረረት ይበዝሕ
ጓሓሉ ዋሃብቲ ተቐበልቲ የራብሕ
ትሒም ትሒም ሓሜታ ቅሬታ ይንዛሕ
ዓመፅ ሓይለይ ሓይልኻ
ዘመድ ምቑፃር መኒኻ መኒኻ
ነገር የብቅዕ ማእኸላዊነት ተበቲኻ
እሞ እሞማ ኣይፋልካን ንበሎም ንሰረቕቲ

ንንቃሓሎም ቁርዲድዮም ንደምና መጠጥቲ
ዘረግቲ ፅሩይ ማይ ትንፍልኽ ዓለቕቲ
ሰለጤን ኣይንርአ እቱሰለጤን ክፀፍፍ ምእንቲ

ወጊሑዶ ገና ወጊሑዶ ገና
መሬት ሰላም ኮይና
ምውጋሕስ ወጊሑ ተወሊዑ ፋና
ባልዕ ቁራፅ ተመን ተሰኲዑ ኣብ ኳና
ፅሩይ ማይ ከይንሰቲ ዓለቕቲ ኣሎ ገና
ኢሉ ዘይሙ ነይሩ
ኣርቲስት ጠርጣራው ስቡህ

ብርሃነ እየ
ካብ ኖርዌይ

