ወርቂ መንፊት… ፩
ነገርካ ብዘሎ ዘርጊ
Eናኾብኮብካ ወደል Aድጊ
ናበይ Iልካ ’ያ ናይዘጊ
ተማልAላ ጥልፊ፣ ፈርጊ…

ሸቃ ለማ ’ታይ ገይሮም
ምስ ነጋ ተማኺሮም
’ተን ገንዘቦም ቆጺሮም
ብደዎም ተኸቲሮም…

ርሑቕ Eዩ ’ቱ ዝኸዶ
ቀምሽ Eነይ መን ቀደዶ?
ወርቂ መንፊት መን Aንደዶ?
ዝረAየ ኹሉ ይፍረዶ!

Aወጣሽ! ጉድ ረኺባ
ናብ ጉAይዶ ቐሪባ
Aብ ሕጹያ ደሪባ
ዘይምEራባ ዓሪባ…

Aወጣሽ፣ ጓል Aቦይ Eልፉ
ሰብAይኪኸ ’በይ ተሪፉ
ምስፈትሐኪስ ያ ቐልጢፉ
ዓባይ ውዓግ ሓቚፉ…

ፈታሕ፣ Aሳር፣ ለጓማይ
ገብራይ ስAን ሓጓማይ
Aብ ጉድጓድ ከም Aላማይ
በሽቒጣ ቑስሉ ’ዘይ ማይ…

ተሓመስና ’ንታይ ህውከቱ
Aቦይ Eልፉ ዝህውተቱ
ክንደይ ዘበን ካብ ዝሞቱ
ውኒOም ቀደም ጸልሚቱ…

ተንኮል የለን ’ብ ልባ
’ንታይ ’ላቶ ሓምሊ፣ ድባ
ጣዝማ መዓር ቀለባ
ናብ ምህረይ መን Aቕረባ…

Aርሕቑልናታንዶ ጸብI
ንጾምና Aሎ ቕብI
’ተን ከፍቲ ብዋEሮ ዝብI
ሃሊቐን ብዘይ ረዳI…

ሓድጉ ’ዙ ከልቢ-ሽሉ
Aብ በረኻ ምውዓሉ
ነጋ ምስ Aያ ሃይሉ
Eንታይ ’ሞ ፈሊጥናሉ…

መሓዛ Aወጣሽ ስማ
ጉAይ ጓል ሸቃ ለማ
ጸዊEናያንስ ዓርሚማ
ምስታ ወዓግ ገጢማ…

ንገብራይ ብዝደፍOO
ብጽፍIት ለኽOO
ቖሳል Eግሩ ጎድOO
Aርሒቐን ሰጎጎO…

’ዘን ደማሙ ዓቢረን
’ተን Aናጹ ዓሚረን
’ንታዋይ ድሙ ኽደፍረን
ካብ ’ናጹ ምህዳም ጀሚረን…

ማይ ዝደፍር ሓማሳይ
ምርኮ ኹሉ መላሳይ
ንጸላEቱ ደምሳሳይ
ናይዝጊ ወዲ ኻሕሳይ…

Aወጣሽ ይቕረ ’ዙ ሕጹይ
ጻEዳ ከም ዓተር ጽጹይ
ጫረ፣ ’ቱ ርEሱ ልጹይ
Eሞ ምስ ውዓግ ቑጽይ…

ገብራይ ዓሻ፣ በይዛኻ!
Aይትሓፍርን ዲኻ
Aብዛ ህድሞ ቐሪኻ
’ነይ Iታይ ክጸፍዓኻ…

መርዓ ምስ ተዓደምካ
ውድብ ምስ ተወደብካ
Aብ መደብ ተገዲምካ
Iድካዶ ተመንዲብካ…

ንሓደ ሰብ Aይትፍራሕ
ስራሕኻ ድA ስራሕ
Iዱ ሒዝካ’ሞ ምራሕ
ገደል ስደዶ ጥራሕ…
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ወርቂ መንፊት… ፪
ካሕሳይ ምስ ’ነይ ጥሩ
ምስ ነጋ ማይ ድራሩ
ሓድጉ ሓባል ሓቢሩ
ስትይ፣ ስኽር ሓዲሩ…

መንክር ግብሩ፣ ተንኮሉ
ሓድጉ ሓባል ምስ ሃይሉ
ምስ AEዱግ፣ ምስ ዔላሉ
Eንታይ ክገብር ውIሉ…

Aቦይ ሓድጉ ’ንተይሰምU
በርደግ Iሎም ’ንተይ ቀንU
ማይ ’ተይሰተዩ፣ ’ተይበልU
ቶሎ ንምህረይ ጥርU…

ዋEሮ ዝብI ጓህሪፋ
ንውዓግ AEንቂፋ
ኾራርምታ ረጊፋ
“ሰብ Aይርኤ!” ጸዲፋ…

ትላቐስ፣ ትናባE
ታቦት ትማጻባE
ሰብ Eሞ ትፃዋE
ሸታሕ-ታሕ፣ ጥዋE-ዋE…

Aስናና ጻEዳ፣ ጸባ
ኽፍAት የብላ ’ብ ልባ
ጥልፊዶ መርገፍ ካባ
ንገዳም ’ዳ ’ባ ጉባ…

ዘምዘም ምስ ’ቴዋ ታደል
ጉያ ንህላል፣ ጸብደል
ጋሊበን ስንዱሕ፣ ወደል
ሸለው ብዓባይ ገደል…

ይቕረ ኸስ ብጥቕሉሉ
Aያ ሃይሉ EንድEሉ
ብቖላ Aንቈልቊሉ
ብU ይኺድ መሸከሉ…

ግደይ ምሓዛ Aንስቲ
ዘይ ናይ Aቦ፣ ናይ ጥንቲ
ሻሂ፣ ጫት መሓይኽቲ
ድቋዶ ሜስ ክትሰቲ…

Eነይ Iታይ ደቂሰን
ይራገማ መሊሰን
ብቕዱዱ ቐምሸን
ኩታ ምልባስ ምሕሸን…

ደርግ-ስና፣ ወይ! Aፋ
ጽቡቕ ዳንጋ፣ ሰለፋ
Aወጣሸዶ ሓሊፋ
ክርEያAኺስ ጸደፋ…

ሸቃ ለማ ’ታይ ገይሩ
ምስ ዓብደላ መኺሩ
ብኻሓሳይ ተማሪሩ
ጉAይ ልባ ሓሪሩ…

ገብራይን ወሪድዎ
‘ዓሻ! ዓሻ’ Eትብልዎ
ጊዜ ተገልቢጥዎ
ዘመኑ ኽሒድዎ…

ገብራይ ዓሻ ተጐዲU
ብEነይ-ዓባይ ተደፊU
ነገሩ ወዳዲU
Eኒሄ ’ንዶ ሃዲU…

ምህረይ ‘ሊቅ!’ ’ና ተብሃሉ
ማይ ጸበል ’ናጽለሉ
ብመስቀልን ’ናጸምበሉ
ከም Aድጊዶ ሃለሉ…

ተነፊሕኻ Eትጥርነቕ
ባEልኻዶ ትሕነቕ
’ዙ ኹሉ ኻብ ’ትጭነቕ
ለሚንካ ዘይትEረቕ…

ስኣን መኻሪ ዘመድ
ነጋ! Aቲኻ A’ወጽመድ
Eስር-ስረ ትብል ገመድ
ሓፍ-ሓነግ! Aብዛ ሓመድ…

ሕደጋ Eነይ በይዛኽን
ዝረAዮ ’ዙ ቁኖኽን
ብሕልኮ ’ቱ ድባኽን
ስልኹ/ሸለው ንገዛኽን…
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ይቕጽል…

