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ምፍጣሮም ፀሊኦም እዝጊሀሮም እንተማርሩ፤
ሓዯ መዒልቲ ኣነ’ዉን ብተራይ፣
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ገገሊኦም መረፁ ክኸደ ብኣኳላል፣
ኣብ መንገዶም ዕንቅፊት ከይረኽቦም እንትበሃል፤
ብዘሓት ሰባት ግና ስቕ፣ ኮፍ በሉ ገዯፈዎ ጉዕዞ ዋላ ሓንቲ ስዲሮ፣
ለቢሞምያ ካብ ዕንቅፊት ክሃድሙ ካብ ካልኦት ሰባት ረኺቦም ሙህሮ፤
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ኣነ’ዉን ኣብ መወዲእትኡስ ገረመኒ ንባዕለይ፣
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እወ ናብ ቦታይ ወሲድኩም እንተተቕምጡኒ፤
ኣይንተፇለጥኩን ተባሂለ ዕንቅፊት፣
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