ሙቼ በተቀበርኩ(ተስፋሁን ሞላ)
ሙቼ በተቀበርኩ ችግርሽን ሳልሰማ
እንደ እራስ አበበ እንደ ውብነህ ተሰማ።
የጀግኖቹ መሪ በላይ ዘለቀ ነው
የበላይ ትዝታ ልቤን እየነካው
ያነ ቆራጥ ልቡ ጫካ ውስጥ ያስገባው
ለጥጃ ማሰሪያ አንገቱነን ሰጠው።
ጎጃምን ተሻግረው ሽዋ ለመድረስ
ተቸግረው ነበር የሸሹትንጉሥ
መንገዱ ተዘግቶ በአርበኞች መትረየስ።
ጠላትን የቀጣ የአርበኛ ተዋጊ እንዳላሰለፈ
ያ በላይ ዘለቀ ብቻውን ተገንቶ ግርማው ተገፈፈ።
የጣሊያን ወራሪ አማላጅ አስልከው
እጅህን ከሰጠህ ትሾማለህ ብለው
ነግረውት ነበረ ያኔ በዚያን ጊዜ ቀላል ሰው መስሏቸው።
ባንዳን ያሳፈረ ስለ እሱ ሳያውቁ ስሙ እንደሚበቃው
እናት አባቱ አይደል ስሙን ያወጡለት በላይ በላይ ብለው
ጀግና ልበ ሙሉ ደፋር ቆራጥ እንደሚሆን አውቀው።
እናትና አባቱ በላይ እንዳሉት ጣልያን ቢያውቅ ኑሮ
ጎጃምን ውስጥ አይገባም ነበረ ዓባይን ተሻግሮ።
ጠላት ያስጨነቀ ንጉሥን ያስፈራ
ያ በላይ ዘለቀ ባለ ብዙ ጭፍራ
በዚያች በጭንቋ ቀን አጣ ብቅ የሚል በጋራ
ብቻውን ተገኘ ከወንድሙ ከሽፈራው ጋራ።
ቀጥቅጠው ጣሏቸው እኒያን ሁለት ወይፈን
ከብቶቹ እንዳይወልዱ የመሰለ እነሱን።
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ማነቂያው አንቆአቸው አጥተው የሚያላላ
እናቴ ኢትዮጵያ ሞኝ ነሽ ተላላ
የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ
ብሎ ተናገረ ለዚያ ባንዳ ሁላ።
ጠምደው አረሷቸው በአደባባይ ላይ
ማነቂያው ጠበቀ አነተ ተው የሚል አጥተው ገላጋይ
ህይወታቸው እስኪያልፍ ሁለቱን በአንድላይ።
ጎጃሜ አለቀሰ ኢትዮጵያውያን በሙሉ
በላይ በላይ አለ ምድር እሳር ቅጠሉ
እስኪ ፈልጉት በዱር በገደሉ
እሱ የሚወደው ዱር ቤቴን ነው አሉ
በአገሩ በቅሎባታል አሚካላ ሁሉ።
እናትህ ታማለች ብላችሁ ንገሩት፤
መድኃኒቱን ይዞ ተሎ እንዲደርስላት፤
ይህ መጥፎ በሽታ ተሎ እንዲጠፋላት፤
ሃያ ሁለት ዓመት ሰቅዞ የያዛት።
ዛሬ በዚህ ዘመን ጠፍቷል የአርበኞች ገድል
በመርዘኛ ቁስል ሀገር ተበክሏል
በቋንቋ በብሄር ቦታ የሚያካልል
በዘር በሃይማኖት ሰውን የሚከፋፍል
በላየ በአንተ ስም ይምጣልን ከዚህ የሚገላግል።
ፍርደ ገምድል ደኛ እውቀት የጎደለው
በከንቱ ፈረደ ጥፋት በሌለው ሰው
ፍትህ ለጠየቀ ሰላም ለፈለገው
እባክህ ፈጣሪ ፍጥረትክን አስበው
ሰንሰለቱን ሰብረህ ከስር ቤት አውጣው
ለዚያ ድሃ ህዝብ ነጻነት ለጠማው።
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አርሶን አንደፋርሶ ደክሞ ስላበላ ፤
መሬቱንም ቀሙት ከደጋ እስከ ቆላ፤
ከዚያም ይባስ ብለው አባረሩት ከሀገር፤
ያን ጭቁን ገበሬ በላቡ የሚያድር።
የሀገሬ በረሃ ጫካው እና ዱሩ
እባክህ አውጣልን አርበኛ በሃገሩ
ለአንተም ይሻልሃል ብቻ ከማደሩ።
የሽዋን ምድር ገብቼ ላስሰው
እንደ አበበ ያለ ቢያጋጥመኝ ጀግና ሰው
ጎፈሬ አበጥሮ ብቅ የሚል በጋራው
ሕዝብን የሚያሰልፍ ቀስቅሶ እንደ ቀድሞው።
የጎጃምን በረሃ እስኪ ልፈትሸው
እንደ በላይ ያለ ቢያጋጥመኝ አንድ ሰው
ልበ ሙሉ ደፋር ወኔ ያልተለየው
የወጣት አርበኛ የሚል ኧረ ጎራው።
የቋራን በረሃ ገብቼ ልቃኘው
የአርማጭሆን ጫካ ልግባና ላስሰው
ድንገት ቢያጋጥመኝ ክር የሚበጥሰው
ከጀግኖቹ መንደር ልግባ ከእነ አሞራው።
ሁሉንም ላስሰው ልሂድ በዬ አገሩ
ልሂድ ወደ ደቡብ ልግባ በሰፈሩ
ደህና ሰው ቢያጋጥመኝ የቆመ ለክብሩ
ጥቅም የማይገዛው እውነተኛ ኩሩ።
ልሂድ ወደ ምዕራብ ልግባ በመንደሩ
የባልቻ አባነፍሶ የዚያን ስመ ጥሩ
ገብቼ ልጠይቅ እንዳልጠፋ ዘሩ
ምናልባት ቢያጋጥመኝ የሚተካ በእግሩ።
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ልሂድ ወደ ትግራይ ተምቤና አዲግራት
አሉላ አባ ነጋ የዶጋሊው አንበሳ ከተወለደበት
እንደሱ ያለ ጀግና ቢያጋጥመኝ ምናልባት
ጠራርጎ የሚያጠፋ የዘመኑን ፋሽሽስት
የባንዳን ጥርቅም የሞሶሎኒን ቅሪት።
ልሂድ ወደ ኤርትራ ከነዘራይ ሀገር፤
በሙሉ ላስሰው እስከ ቀይ ባሕር፤
ምናልባት ብሰማ ታሪኩ ሲነገር፤
ሮም ላይ ተሻግሮ ሲፎክር ሲሸልል፤
ፋሽሽስትን በሙሉ በጎራዴ ሲጥል።
ሕይወቱን የሰጠ ሲል ለባንዴራ ክብር
ኢትዮጵያዊ ጀግና ዘራይ ደረስ ነበር።
ጀግናው ዘራይ ደረስ በተወለደባት
ታሪክን የሚክድ ሌላው በቀለባት
ክብር አስጠልቶ ያስወደደው ውርደት
የአረብ መጫወቻ የዓለም አሻንጉሊት።
ጌታውም ተሸኜ የተማመነበት
እንግዲህ አያገኝ የሚሰጥ ዳረንጎት
ዓለምም ጠልቶታል የለም የሚያዝንለት።
የዓለም ሕዝብ በሙሉ ቆይቶአል ከጠላው፣
አልስማማ ብሎ በሥራ በአላማው፣
እንደ አበደ ውሻ ሲያደርግ ያንም ለከፍ ለከፍ፣
አልሰማም ብሎአቸው ተው ቢሉተይ ግደፍ፣
ማሰሪያ አበጁለት እንዳይቀሳቀስ፣
መድኃኒት እስኪገኝ እሱን የሚፈውስ።
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እኔ አልችልምና ቁጥራቸው ብዙ ነው
የአለፉትን ጀግኖች ቆጥሬ አልዘልቃቸው
በሰሩት ጀብድ ብቻ ሕዝብ ያስተውሳቸው
ሁሌ ለዘለዓለም ይጠራ ስማቸው
ሠርተው አልፈዋልና ታሪክ በደማቸው።
ደስታዋን ነው እንጂ አልስማ ችግሯን
የወንዶችን እናት ኢትዮጵያ ውቢቷን
የጀግኖችን ሀገር የምዬን ኢትዮጵያን።
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