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ያኢ ክትከውን ጎብለል ተማጋቲ
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እዚ ትምክሕተኛ ዝተበለለ ብደም
ጎብለል ኩኾነልና ስልጣን ክቓዳደም

ሃተፍተፍ ጀሚሩ ዓጀውጀው ከም ቀደም
ምእሰሪ ዘይብሉ ታሪኽ ክደጋግም
ሕጂስ ያኽለካ ክፋትካ ነይድገም
ብዶብ እንተታሓተ ብባድመ
ክንደይ ኣሻሓት ዜጋ ዘህለቀ ዘስደመመ
ንድሕሪት ዝምለስ ናይ ሕነሽ ዘኽተመ
ኣለዎ ሕጂውን ነገር ዝተኣልመ
ከይትታለል ህዝበይ ያክል ዝቀደምመ
ይሕሊፍካ ኣይትህባን እዛ ዓባይ ሪስቲ
ኣለዋ ደቀባት ብሕጊ ወረስቲ
በሻሓት ዝቁጸሩ ኣለዋ ተጣበቅቲ
ደሞም ዝኻዓውላ ክትከውን ልእልቲ
ክትረግጽ ዜጋታት በይንኻ ገባቲ
ተንኮላት ክታኣልም ለይቲ ምስ ማዓልቲ
ዲክታቶር ከብቅዕ ካብ ሱሩ
ገጹን ልምጽማጹ ምስቶም ኮራኹሩ
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