
እያሱ  
 

ብዓረር ብሓዊ - 'ተፈትነ ከም ወርቂ  

ሓሊፉ በጽንዓት - ፈንጺሑ ንበርቂ  

ከመይ ዲዩ 'ቲ ሞት ?  

ዝወስድ ሃንደበት ?  

ቆጸሮ ኣይጸነሖ ?  

ንጅግና ክወስድ - ብሞት ዝቆረሖ  

አረ ሕተቱለይ  

ጸሚድኩም ሓዙለይ  

ከመይ "ዩ ነገሩ ?  

ኣብ ልዕሊ 'ቲ ጅግና - ሞት ዝዕንድረሉ ?  

ብዜማ ብግጥሚ  

ብዘለዎ ጣዕሚ  

ኮሊሉ ንትግራይ - ካብ ጎቦ ናብ ጎቦ  

ጽንዓት ተሓንጊጡ - ምንም ከይዓጀቦ  

ካብ ጥይት ዝዛይድ - 'ቲ ነጎድጓድ ድምጹ  

ኣስኒቑ ጅግንነት - ብብልሒ ቀሪጹ  

ኣዕጢቑ ንትብዓት - ዘይግበጥ ብቁጽሪ  

ኣርሲኑ ንቃልሲ - ዝወሰኸ ናህሪ  

ህይወት ዘሪኡ ንገድሊ  

ገጢሙ ፊት ንፊት - ከመይረጸ ከውሊ  

ንዉዕዉዕ ኲናት - ብጥበብ ምሂዙ  

ዘርገጸ ኣብ ጽኑዕ - ጥበብ ተጎዝጒዙ  

ንኲናት ብግጥሚ - ዝስእል ሃናጺ  

ባርዕ ዝሰድድ - ብነጎዳ ድምጹ  

ዝማርኽ ኮሎኔል - ብጸሊም ደንጎላ  

ውሩይ እዩ ብህዝቡ - ናይ ህዝቢ ታኼላ  

"ሎሚ ዓይነይ በርሀ " - ኢሉኮ ዘይሙ  

"ክኾለኩም 'ዶታ - ኢሉውን ደጊሙ  

ንልዕኹቶ ህዝቡ - ብግቡእ ፈጺሙ  

ብዓዎት ዛዚሙ  

 

ግን ሞት  

እስከ ሕተቱለይ  

ጸሚድኩም ሓዙለይ  

ከመይ ድዩ ነገሩ ?  

ኣብ ልዕሊ 'ቲ - ጅግና ሞት ዝዕንድረሉ ?  

ክወፍር ንልምዓት - ንገጹ መሊሱ  

ክውዕል ኣብ ኲናት - ኣንፈቱ ቀይሱ  

ሓዝ ክሕዝ ጥምጥም - ንልምዓት ኣብ ትግራይ  

ሰከንድ ከይዘንገዏ - ከምዘለና ዉራይ  

ብመልክዕ ቴሌቶን  



ልምዓታዊ ቃልሲ - ዝኣጎደ እቶን  

ጨዳዲ ንሓዊ - ፊት ንፊት ገጢሙ  

ሕድሪ 'ዞም የዕርኽቱ - እንተሎ ተሰኪሙ  

ሕዚ 'ታይ ተረኽበ - ዘድክም ንዓቕሙ ?  

በቃ እዚ ዲዩ እቲ ሞት ?  

ንትንፋስ ናይ ጅግና - ምቑራጽ ብሃንደበት ?  

ወይለከ ሞት ገርጊሩ  

ኣመና መሪሩ  

ዝገጠመ ምስ ሞት - ንጅግና ደፊሩ  

ዶኾን መሲሉዎ - ንጅግና ዝረተዏ ?  

ዶኾን መሲሉዎ - ንጎፈር ዝቐጽዏ ?  

ሞት !  

ዶኾን መሲሉዎ - ጀጋኑ ዘጽነተ ?  

ዶኾን መሲሉዎ - ጅግና ዝበሓተ ?  

ዶኾን መሲሉዎ - ጅግና ዝተቐብረ ?  

ዶኾን መሲሉዎ - ንጅግና ዘሕፈረ ?  

ሓዱሽ ግን ኣይኮነን - 'ቲ ሞት ንዓና  

ብመብረ ትውልዲ - ክንስዕሮ ኢና  

ወላ እንተተፈልየ ብኣካል እያሱ  

ኣለዉ ጀጋኑ - ካብኡ ዘይንእሱ  

ተፋጢጦም ምስ ሞት - ንቕያ ዝመልሱ  

በሉ  

 

ገጽ ኣይንሃቦ ንሞት - ኣይዓንድር ኣብ ልዕሌና  

ኣሕፊርና ንምለሶ - ነረጋግጽ ጅግንነትና  

(Kedawi) 
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