ፀዋሪ ገድሊ
ልዕሊ ሰማይ ናሕሲ ዘመስከረ ቀላሲ፣
ትሕቲ መሬት ሂወት ዝገወደ ሓረግ ከርሲ፣
ፈትሊ ማሕላ ትማሊ፣
ብደም ዝሸወተ ቡቕሊ፣
ብፀሓይ ልዕሊ ፀሓይ ዝደመቐ፣
ብወርሒ ልዕሊ ወርሒ ዝፀበቐ፣
ኮኾብ ሰብኣ ሰገል ፀልማት ዝቀንጠጠ፣
ርሆቱ ተወንጭፉ ብንፋስ ልዕሊ ንፋስ ዘስለጠ።
ዘይበረሰ ብሞት ዘይዓረቐ፣
ፅዑቕ ቃፊር ብዓፅሚ ዝተነድቀ፣
ሓፁር መትከል ዘይንቕነቕ ታኼላ፣
መሰግ ወይን ማእገር ሓይሊ ባላ።
ብወርዲ ብቁመት ተዓቂኑ፣
ዋጋ ሓርነት ሰፍ ዘይብል ሚዛኑ፣
ትንፋስ ሎቊሙ ፆር ምዝመዛ ዘቕለለ፣
ብቀይሕ ለምሊሙ ወቂቡ ዝቆፀለ፣
ኪዳን ቀዳሞት እንትፋረኽ ምሽጥሩ፣
ቀንዲል ጥዋፍ መላምል ምግባሩ፣
ነጋሪት ክተቱ ኣንፃር ወፅዓ ነይሩ።
ስሙር ግንባር ቃል ትማሊ፣
“ስጋ ብፆት” ፅንዓት ገድሊ።
ንጎሮሮ ብጠብታ ኳዳ ጠቢሩ፣
ንጥምየት ብሓማሽሮ ዓንጊሉ፣
ዓፀባት እንትሓስም ንተፈጥሮ ተፃዊሩ፣
ንስራሕ ሰብ ኣፅዋር ብትረት ዳዕሚኹ፣
ህያው መንፈስ ህዝባውነት ትማሊ፣
ብርክነት ሓልዮት ዝፈረየ ተኽሊ፣

“ስጋ ብፆት!” - ፃፊዓ ዕጠቕ ዘይዛሪ።
ኣብቲ ሓዝ ክሕዝ ሞትን ሕየትን ተሓናነቕ፣
ሞቕሎ ኲናት ብቁምቡላታት ገሪሩ እንትንቅነቕ፣
ዘይተርፍ መስዋእቲ ኣርኪቡ ዓቕላም ምድሪ ተሓሕያ፣
ደም ስዉኣት ቃል ኣዝኒቡ ስጋን ነብስን ምስተፈላለያ፣
ኣካል ተስኒዩ ሓመድ ተደብዲቡ ብክብሪ፣
ቅብብል ከይስሑው ተለቋቚሙ ብሕድሪ፣
መዓናጡ ዝበትኽ መገሻ ርሑቕ ዝመረረ፣
ብስንብት ተዓጂቡ እንግድዓ ምስ ኣሰምበረ፣
ንብዓት ሙዒግካ፣ ዳግም ጉያ፣ ሕቶ ፍትሒ ተጋድሎ፣
ንዳግም ዓወት፣ ድሙቕ ያታ፣ ቃንዛ ተፀሚምካ ተዳሎ፣
ምድሪ ፀለምቲ ሰጊሩ መሓዙት ቃልሲ ዘዕሰለ፣
ኣብነታዊ ትግሃቱ ሕሉፍን ህሉውን ዘጣመረ፣
ባሕሪ ዕጥቅን ስንቅን ሃልሃልታ ዝናር ወነ፣
ዓይነ ብርኪ ሰራዊት መስተንክር ፈዳዪ ሕነ፣
ምዕራፍ ዕጥቅን ጭዃሮን ንለውጢ ዕሰል ዋኒኑ፣
ሽግ ሓርነት ውፁዓት ዝሕደስ በብእዋኑ።
ቋንቋ ኣይንምብርከኽን ወላድ፣ ፀዋሪ ገድሊ፣
ርሱን መድረኽ ወያነ መስደመም ቃላይ ዓቕሊ፣
ሕዱር ቃንዛ ዝነቐሰ ስርዓት ቓንጪ ቀለም፣ ዘርኢ፣
ዘንጊ ብይን ብርዒ - ብስራት ራእይ መፃኢ ፣
ፅባሕ ሰናይ ዘበን በረከት እኽሊ ቃልሲ፣
ርውየት ዓይኒ ማይ ደንበ ኣሓ ራሕሲ፣
ጃላ ማዕርነት ሽኻል ዋሕስ ህዝቢ፣
ፀዋሪ ዓምዲ ሃገር ንተተካኢ ዓስቢ፣
ብፀሓይ ልዕሊ ፀሓይ ዝደመቐ፣
ብወርሒ ልዕሊ ወርሒ ዝፀበቐ፣
ኮኾብ ሰብኣ ሰገል ፀልማት ዝቀንጠጠ፣
ርሆቱ ተወንጭፉ ብንፋስ ልዕሊ ንፋስ ዘስለጠ ፣

“ስጋ ብፆት” ቃል ትማሊ፣
መዝሙር ህዳሰ ዝፈሪ ።
መንበር ቴክኖሎጂ ጨራሪ፣
“ስጋ ብፆት” ፀዋሪ ገድሊ፣
ዝንተኣለማዊ ክብሪ ።

ብወለባ መፃኢ
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