
እማማ 

 

የውበትሽ ብራቅ ጸዳል ፍኖት  

የአፍቃሪ እናት መገለጫ ፍኖት  

አይቼው ሳልጠግብ የውበትሽን ጥለት 

የባፈና ምስጢር የልጅነት ኩተት  

 

እግረ ሂሊናዬ ፈዞ ደክሞ 

ያፈዝ ያደንግዝ ተሸክሞ 

በውበትሽ ጸዳል አድሞ 

ላያነብሽ ህሊናዬ ተከርችሞ 

 

ድንገት ልቡሰጥላዬ ቢነቃ ለከርሞ 

ቢያየው ቢያነበው ውበትሽን ደምሞ  

አቅሉን አጣ ፈዞ በውበትሽ ተደሞ 

ቢለጥፍሽ ወስዶ ከእነነቴ አጋጥሞ  

 

በወርድ በስፋቱ መግጠምሽ ተገርሞ  

በልክ መስፋትሽ ያለስክ ተገጥሞ 

ያፋልግሽ ጀመር ያውቅሽ እንደሁ ቀድሞ 

ትዝ ሲለው ለካ ያቅሻል አስቀድሞ 

 

የለበሽው ባለቀይ እድያት ሸማ 

በደረትሽ ያለው ቄጤማ አክርማ 

ያጠለቅሽው እግረ ቤዛ ጫማ 

ጠይም ፊትሽ ጸጐርሽ ዞማ 

የመወደድ መፈራትሽ ግርማ 

የአንቺ ኖሯል ወይስ የእማማ 
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የእኔነቴ መጠበቂያ ዳንዳ ማማ 

የመኖሪያዬ አውታር ችካል ካስማ 

 የቃና ድምጽሽ ህብር ዜማ 

የእምዬ ኖሯል ለካስ የእማማ 

 

ግና የወያኔ በመሆንሽ ሰመመ 

አቅሌ አደበ በወቅቱ ደመመ 

ህሊናዬ ያኔ ጠየመ ከሰመ 

የእኔነቴ ፈኖት ጨለመ ደረገመ 

ለስጋ-ነፍሱ የትካዜ ዳዊቱን ደገመ 

የመለየት ሲቃውን አዘነመ አዜመ  

ጥላዬም ከል ለብሶ አገለደመ 

 

ቢሆንም አገሬ ነሽና 

 

የቁም ነገራት ጽላጽል ከበሮ  

ቢመታ አታሞ ነጋሪት ጨምሮ 

ማህለየ ማህለየ ቢወደስ ተዳምሮ 

ስምሽ ካልተዳበለ በዜማ አብሮ 

በመካነ አምልኮ ግቢ ጓሮ  

 

የመካነ አምለኮ ሼክ ካህናት 

አገልድመው አደግደገው ድግ መቀነት 

ተቆናጅተው ተሸልመው መራር ቅናት 

በዜማ ዝየራ  ቅርቃር ቅትርት 

በድምጽ ሾተል ልሳን አፎት 

በድምጸ አልቦ ስስት ንፍገት 

ቢያደቡ ቢያድሙ ስምሽን ላለመጥራት 

የኪዳን ስምሽን አንደ ወላጅ እናት  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ይዘጋ ጎሮሯቸው የልሳናቸው አንደበት 

ያጅባቸው ጽልመት ጻረሞት በውድቅት 

ይራቋቸው መላዕክት በውድቅት ሌሊት 

ይወገዱ ይባረሩ ከቅዱስ ቅዱሳት  

ስላለመደቡልሽ የውዳሴ መክፈልት 

በአዘቦት ቅዳሴ የቀኝ ግራ ምራት  

 

የባህር ዳር ሸምበቆም መቃ 

የሰዓት 6ዐኛው አፍ ደቂቃ 

ድምጸ ሐለየት ብርት ሙዚቃ  

በምስጋና ዜማ ቡራኬ ምረቃ 

በህጻናት ዝላይ ፍንጠዛ ፍንደቃ 

በወጣት አዛውንት ዳንኪራ ቡረቃ 

ስምሽን ካልተነሳ ሁሌ በፈረቃ 

 

ሲደመጥም የወላድ ምጥ ሲቃ  

ስምሽ ዝንቅ ብሎ ጣልቃ  

በሌት ጨለማ በብርሃን ጨረቃ  

በማጥ እረግረግ ድምጥ የጭቃ 

በጭጋግ የቀን ጨለማ ጣቃ 

ስምሽ ካልገዘፈ አሸብርቃ ደምቃ  

በፍዳ ጡር ተግዳሮት መልቃ 

በጠርብ መዝጊያ የድምጽ ላንቃ 

በእናቶች ማቡኪያ መለወሻ ቡሐቃ 

በጻረሞት ሰምብብ ችግር ሲቃ  

ካልተሰማ ስምሽ በፈረቃ እንደ ሙዚቃ 
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ያደሙት በሙሉ ይጣሉ አረንቋ 

ከቶ አይቁምላቸው ዋቢ ዋስ ጠበቃ 

ስላላነሱሽ በዜማ ይሰቃዩ በቡቃ 

ሰለዶለቱ ለሽመቃ በዜማቸው ላንቃ  

ስለመረጡ ሽንገላ የዜማ ልቅለቃ   

ይነጠቁ የቅዳሴ የዜማቸው ዕቃ  

የክህኖት አልባስ ከራሳቸው ጫንቃ  

ተወርውሮ ይጣል አንደአለባሌ ዕቃ  

 

ያላብሳቸው ጨለማ ይከፈኑ ጽልመት  

ከሎ ይጋረዳቸው ጻረሞት መላእክት 

ይወርወሩ ቀላያት ከዛ ጥልቁ አዘቅት 

ይቀፍደዱ ለስር በሙቅ በእግር ብረት 

ይሁን ውዳሴአቸው ምናምንቴ ጭላት 

ያደግድጉ በቁም ለበሰው ጥቁር ጥለት  

 

ስላደሙ በዜማቸው በዋዜማ ቅኔአቸው 

በግዕዝ በዕዝላቸው በዜማ መሣሪያቸው  

  

ጎህ ሲቀድ የብርሃን ጨረር ወጋገን  

በማለዳ በባልቴቶች ሲጨስ ዕጣን  

በሽል ማህደር በጽንጽ ማህጸን 

በከብት ጠባቂ ዋሽንት የዘላን 

ስምሽ ካልተነሳ ደጋግሞ እንደ ኪዳን  

በብርድና በውርጭ በውርባና ቆፈን 

በጸሐይ ሐሩሩ በግለቱ ገበን 

በዕለተ ብርሃን ሲወጋግን ለቀን  

በአእዋፍት መንጋ በርግብና ሶረን 

በዋልያ ኒያላ በብርቅዬ አጋዘን 
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በሜዳው ሸንተረር ፏፏቴውና ደን  

ባልተገራው በሬ በላሚቱ ወይፈን 

በጓደኛ ዘመድ አዝማድና ወገን 

ስምሽ ካልደመቀ እንደ ኬርቦቄዶን 

ይነገር ነጋሪት በአለም ማዕዘን  

ከል እንዲያጠልማቸው እንዲለብሱ ከፈን  

 

እኔማ እማማ 

 

በጎረና ድምጼ ጩኸት ቃና 

በከተብሽው ዜማ ብራና 

ቅስት ሰንደቅ ቀስተደመና  

በከበሮ ክራር ማስንቆ በገና 

በፍቅርሽ ሱባኤ ገብቼ ቀኖና  

በልምጃ ጸሎቴ ምህላ ልመና  

እንድትኖሪ ነገን በሠላም ጥሞና 

ሳያሳሽ ፈተና ሳያውቅሽ ስንፍና 

ቡራኬ ውዳሴ ምርቃት ምስጋና  

 

ኢትዮጵያዬ ብዬ ቆልምጬ እንዳልጠራሽ  

ቅኔ እንዳልቀኝ ታምራት ለስምሽ 

ማህቶት እንዳለኩስ በሌሊቱ አጋማሸ  

ማህሌት ውዳሴ ለውበትሽ ወዳሽ 

ነፈጉኝ ስብሃት ቅዳሴ ለስምሽ  

በሰንደቅ መስዬ ስምሽን ላነሳሽ  

ለድጓ ዝየራ ፈልጌ አወዳሽ  

ለእራፊ ብጣቂ ማን ይሆናል አልቃሽ  

ብለው መለሱልኝ ለነገሬ ምላሽ  

አራሚ ታዛቢ በሞላበት ነቃሽ 
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ዕወደድ ባይ በዝቶ አዘጥዛጭ አክንፋሽ  

በንጉስ በገዢ በአቡኑና ነጋሽ 

በአፍዳሽ በዘላባጅ ጠዋሽና መንኳሽ  

በአገር ወቃሽ ሌባ ወንጃይና ከሳሽ  

ሆነሽ ቀረሽ ማማ አጅሽ አመድ አፋሽ  

 

ፍቀጂልኝና ልመለስ ልሁን ሽል 

ይጠቅለል እንደ ጽንፅ የለበስኩት አካል  

ምጥሽን ዋጥ አድርጊው ስጋዬ ይጠቅለል 

ተመልሶ ይሳብ አጅ እግሬ ራሴ ቅል 

ይላበስ ስጋዬ ይነስ የጽንጽ ያክል 

ይሸምቀቅ አካሌ ተመልሶ ቁልቁል 

 

ዛሬም በአንቺ ልኑር እማማ መልሼ  

ዳግም በማህጸንሽ ጸዳልሽን ለብሼ 

አካሌ አካልሽን አንቺን ተላብሼ  

አንቺን ልሁን ዛሬ ዳግም ተመልሼ  

 

ኑሮን በህይወትሽ በማጸንሽ ኖሬ  

የስቃይ ምጥሽን አጅቤ ዘምሬ  

የወግ ታሪክሽን የዘርሽን ፍሬ 

አብሬ ተካፍየሽ በሽል ማህደሬ  

በዛሬ ለነገ በአንቺ ለመኖሬ  

ጽንጽሽ ልሁን ዳግም ኢትዮጵያዬ ዛሬ    
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