ጀጋኑና፡
ከየንቲ ዶ ኽብል ኸልዕሎ ቱ ሹምኩም
ጀጋኑ ዶ ኽብል ክዝክር ዛንታኹም
ብሌን ዒይኒ ትግራይ ተካኢ ዘይብልኩም
ብርሃን ዒዲ ኔርኩም ከምቱ ሹምኩም
ናይ ገዛኩኹም ውራይ ኩሉ ጠናጢንኩም
ናይ ቁልዕነት ጊዜ ገና ኽይ ጸግብኩም
ምእንቲ ህዝቢ ኢልኩም በረኻ ወጻኹም።
ይበል ጽንዒት ይበል ሓቂ
ብሓዊ ተፈቲንኩም ከም ወርቂ
አብ ሕማም አብ ጥምየት አብ ጸበባ ጭንቂ
አብ ጽሓይ አብ ኅሩር አብ ድርቂ
ፈተኽ እንተይ በለ ጽኑዕ ዕጥቂ
ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተጋዑዝኩም ብዘይ ስንቂ
ጸላኢ ደምሲስኩም ብሞርታር ብበርቂ።
ብጣዕመ ዜማኹም ህዝቢ ኣላዒዑልዒኩም
ትምክሕተኛ ደርጊኽም ዘይነበረ ጌርኩም
ቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ሽትኡ ዘውቃአኹም
ፍጹም ዲሞክራሲ አብ ኅገር ዘዕስልኩም
ስላምን ልምዒትን ክመጽእ ዝገበርኩም
ጀጋኑ ስብ ቅያ ንስኹም እንዲኹም።
ብረታዊ ቓልሲ ዛዚምኩም ብዒወት
ደኺመ ኽይበልኩም ሕዚ ውን ብትረት
ናብ ልምዒት ወፈርኩም ንምጥፋእ ድኽነት
ሽግ ልምዒት ወላዕኹም ቐንጠጥክሞ ጸልማት
ሓደ ኢልኩም ጀመርኩም ናይልምዒት ዕማማት
አይሳላኹም እንዶ ዝኹሉ ትካላት።

ናይ ልምዒት መሓውር ኣብ ትግራይ ክዕሰሉ
ሃገራዊ ወነ ንዒና ኽምህሩ
አውርፓ አመሪካ ዒለም እንትዞሩ
ብግዚያዊ ረብሓ እንተይ ተታለሉ
ሕዚስ ይኣኽለና ንትረፍ እንተይ በሉ
ዒዶም ተመሊሶም ልምዒቶም ቀጸሉ።
ክፍተት ዘይነበሮ ስጡም ሓድነትኩም
ደሊኻ ዘይርከብ ትፍሉይ ክእለትኩም
ማንም ዘይኽእሎ ብጀካኹም
ናይ ልምዒት ዕማምኩም ገና ኽይወዳእኹም
ናይ ጻማኹም ፍረ እንተይ ተኽፍልኩም
ዘይ ትካእ ብቕዒት ሒዝኩሞ ምሳኹም
ብሓድ ትቓሊስኩም ብሓደ ዝዒቤኹም
ብዘይ ሰዳዲ ወረ ብሓንሳብ ኩሉኹም
እንታይ ድአ ተረኽበ ሎሚስ ተጋጊክኹም
ትፎትዋ ትግራይ ገዲፍኩማ ኽይድኩም።
ብሩሃነ ዶ ኽብል ኽዝክሮ ሹምካ
እዙይ ክም ዘጋጥም ድዩ ተራእዩካ
መስዋእቲ ዝኽፈሉ ብጾትክ ዝኪርካ
ብጽቡቕ አንደበት በቱ ጥዐም ቃልካ
እንዙሕ አንዙሕ ንብዒት እንዳ ወረደ ብገጽካ
አይ ከአልኩን ኣነስ ኢልካ ዝዘየምካ
እውነትም አይከአልካን ደድሕሪኦም ክይድካ
ምሩጻት ከየንቲ አብ ጎንኻ ሒዝካ።

እያሱ እንታይ በለ ኩሉኹም ምስ ከድኩም
ዏገብ ጌርኩም ዶ እይሉ ተጋጊኹም
ድሃይ ናይ ሃገርና እንተ ሓቲትኩም
አዕሪኹም አበስርዎ አባይ ምጅማርኩም።
ተፈጢሩ ዘሎ ክፍተት ናይ ሞያኹም
ቱዝጅመርኩሞ ናይ ልምዒት ዕማምኩም
እቱ መንእሰይ ወለዶ ተኽቲሉ አሰርኩም
ክምልኦ እዩ ስኽፍ አይበልኩም።
ዋላ እኳ ብስጋ እንተተፋላሌና
ለይቲ ይኹን ቅትሪ አብ ዘለና አሊና
ህያው እዩ ታሪኽኩም ኩሉ ሻዕ ምሳና።
ፍቓድ አምላኽ ኮይኑ ካብ ሓጸረ ዕድሜኹም
ፍቓድኩም ካብ ኮነ እንድሕር ጨክንኩም
ዘልአለማዊ ድቃስ እንድሕር መረጽኩም
መንግስተ ስማይ ትውረስ ክብርቲ ነብስኹም
ዘልኣለማዊ ክብሪ ይኹን ንዒኻትኩም
ሰተ ስምሃል ገነት ይኹን ትናብራኹም።
ገጣሚ ኣዲስአለም በላይ ካብ ለንደን።

