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ተክኣ ኣስፋዳይ፡ ከንቲበት: ላ ሞዳይ፡

ኣባይኪ ልትዓሸብ፡ ወለት ሃይገት ዝላላ
ሚ፡ መስለኪ ዮም ለኣመት ሚ ኢበላ
ሚ መስለኪ እሊ ምን ኣስእላ
ወጂብ ዕፉን እንቲ ዎ ጻዓዳ ማሸላ
ሙነት ሚናደሚ ላኢልትከለስ ዕበላ
ስፍሩይ ተጻግቢ ልብል ኣልሓምድላ
ድራር ጋሻ ወለት ኣዳግ መንባይት መዓቡላ
ሓሊብ ጋሻ ወለት ኣዳግ ሕበር ልትሓዋላ
መላኢከት ረቢ እግል ሕገ ልትከሉላ
መድሓርኪ ሀቢና ልብሎ ልትሶኦላ
ምን ኣምዕል ዲብ ወርሕ ዎ ዲብላ ሖላ
ማናኪ ኢትካርም ከፌ ኢቲቢላ
ምን ሽዕብ እት ገለብ ምሕላብ ኢራ ዎ መዓቡላ
ሙነት ምቁር እንቲ ናይ ክላ ኢዲንያ።
ፋታይት ኣዳማ ኣካቢት እም
ዓቢ ዎንኡሽ ሹም ዎ ሕሹም
ኢትፋርጊ ዑፉይ ዎ ሕሙም
እንካ -እንኪ እግል ራክብ ዎ ጽጉም
ኢትፋርጊ ዎኢትፈሊ ጠባይዕኪ ስቱር ኢኮን ዎ ሕቱም።
ዕዛል ዐልኪ እግል ውላድኪ
ዕዛል ዐልኪ እግል ወድ ዐመትኪ
ዕዛል ዐልኪ እግል ወድ ሕትኪ

ዕዛል ዐልኪ እግላ ወድ ሑኪ
ዕዛል ዐልኪ እግል ወለት ሕትኪ
ዕዛል ዐልኪ እግል ሕትኪ
ዕዛል ዐልኪ እግል ዋልደትኪ
ዎ ጽላል ዐልኪ እግል ውላድ ዓድኪ
መን ዐላ ዎ መን ሀላ ገብእ ክምሰልኪ
ግን ኢዐላ እሉ ጻጎትኪ
ክሉ ዐበኪ ዎ ክሉ አጽገብኪ
ፈኪ ዲም ዓስተር ፈድዮ ዲብ ረቢኪ።
ተክኣ ግርም መርከብ ሑደዳ
ምን ቃብል ትትረኤ ብጥሬታ ለዜዳ
ወለት ቅሮሽ ዎ መዓውያ ዜድ ዎ ዝቤዳ
ጋድሙ ዎ ኣድብሩ ስግዶ እላ እደሁ እንደ ማዳ
ሰዐር ዎ ቃጣፍ ገብእ እላ ንጻፍ ሕድ እንደ ሳዳ።
ተክኣ ግርም ጀልበት ዲብ ኣብሑራ
ዘነብ ፈረስ ጅንግላይ ረዪም ኣጭጉራ
ሓሪር ጁከት ለጻዐዳ ኣጅጉራ
ወለት ከንተባይ ዑቅባምከኤል ዲብ ፎቃይ ሓንጉራ
ጸዐዳ ሽርናይ ቤልታ ዎ ገርሃት ደንጉራ።
ወለት ሓፈሮም ዎ ሌዋይ ታ ቃሊ መትሎሀ
ደሀብ ዎ ቃስብ ክብ ለኢልብል ምንድሊ እት ሎሀ
ወለት ክልኤ ዝላማ ሺሻይ ወድናሀ።
ወለት ኣስፋዳይ ከንቲበትላ ሞዳይ
ወለት ኣፍታይ ጽሩይ ዓዳይ
ወለት ሓላይብ ለዩቱም ሳምዳይ
ፋርሕ ታ ክም ሕጼ ዎ ህዳይ
ራሓሚት ታ ዎ በዓል ሰኒ ውዳይ።

እግል እትሰፋለል ቱ በዓል ጎሮብ ኣና ለህጅካ ለምዳ
ዲብ ኣርድ ምፍጋር ጸሓይ ማካ ዎ ጀዳ
ሕቼ ዐለት ዎ እምዬ ጸጋይት ክቡዳ
እዴ ማና ተሀይብ ዎ ድገለብ ሻሁዳ
ደሓን ዐሊ እብላ ዕንታቸ እት ቃጥር ሓምዳ።
ዎ ወልዱ፣ ረዛን፡ ፍቓዱ፡ ሩታ፡ ዎ ማና
ኢናጫምብዮም ሕና ሀለና ምስል ረቢኪ ዎ ረቢና።
ገድም ደሓን ዐሊ ረቢ ጀነት ለሀበኪ
ኣስክ ሕናማ እብ ተረትና ናዐረኪ
ምን ወድ ሃይገት ሑኪ ምንኣሽኪ
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