
ዝነኛ ነው ዴምፀ መሌካም  
አቤት ዯግሞ ሲጽፍ ግጥም  
ሰዓሉ ነው የረቀቀ  
ባገር ዙሪያ የታወቀ  
ዯራሲ ነው ስመጥሩ  
የገነነ በብዕሩ  
ታዋቂ ነው ባሇቅኔ  
አትበለኝ ይቅር ሇኔ  
ከዛ ጥበብ በስተጀርባ  
ተዯብቆ እያዯባ  
ህዝብ ሳያውቅ ሰው ሳይሰማ  
የሚጠብሰው እንዯሳማ  
አሇው እጅግ ክፉ ጠሊት  
ሇጥበብ ሰው እዘኑሇት  
ካሇው ዝና ተነስታችሁ  
ዯስተኛ ነው እያሊችሁ  
አትመኑት እባካችሁ  
ችግር ቤቱ ዓይን አፍጦ  
ተቀምጧሌ ተዘርፍጦ  
አቤት ሇዛው ጨዋታ ሲያውቅ  
አቤት ዴምፁ ሠርግ ሲያሞቅ  
አቤት ቃሊት አወጣጡ  
አይ ሠሊምታ አሰጣጡ  
አቤት መዴረክ ሲቆጣጠር  
ዯግሞ መሌኩ ገጹ ሲያምር  
ሽቅርቅር ነው ባሇባበስ  
ማንም የሇ ከሱ እሚዯርስ  
ከገጠመ ከጻፈማ  
ሇሁለ ነው የሚስማማ  
የሚሌ ዝና በማሊበስ  
ሇችግሩ ቀዴመን ሳንዯርስ  
ያንን ስሙን  ተሸክሞ  
ስንቱ ቀረ ሳይዴን ታሞ  
ሃቅ ሲያምጥ ጥበብ ሲጭር  
ማጣት ገብቶ እጎጆው ስር  
እሊዩ ሊይ አዴሮ ውል  
ጠርቦ ጥልት አጥመሌምል  
ተሰቃይቶ ያ ወንዴሜ  
ሀብት ነፍጎት ተርፎት ዕዴሜ  
በእጁ ሳይተርፍ ትንሽ ቅሪት  
ፍግም ሲሌ በባድ ቤት  
ተመሌክቷሌ ሁሇት ዓይኔ  
አትንገሩኝ የሱን ሇኔ  
ሇኛ ዯስታ ጮማ እንዱቆርጥ  

አሇሌኩ ግተን መጠጥ  
አስጨፍረን አስዯንሰን  
ሇሇት ውል ሆደን ሞሌተን  
ሸኝተነው በጭብጨባ  
ባድ ኪሱን እየገባ  
ቀን ሲጨምር ወር ሲገፋ  
ችግር ውጦት አጥቶ ተስፋ  
እዛ እሮጦ እዛ በሮ  
ቀን ተጠብሶ ሲመሽ አሮ  
ይቆይና ሲይዝ አሌጋ  
ሳንሰጠው ምንም ዋጋ  
ጥልን ያሌፋሌ ማቆ ማቆ  
ጠያቂ አጥቶ ሁለን ናፍቆ  
ይሄ ጉዲይ ይሄ ዴርጊት  
እንዯመጣ ባሁን ሰዓት  
አዴርጋችሁ አትንገሩኝ  
ዴሮም አሇ አውቃሇሁኝ  
አይቻሇሁ ፊትም ከጥንት  
ዯራሲውን ችግር ውጦት  
አይቻሇሁ የጥበብ ሰው  
በባድ ቤት ሞት ሲሌሰው  
አይቻሇሁ ፊቱ ቆሜ  
ተቆራምድ ያ ወንዴሜ  
እኔን ተዉኝ አትንገሩኝ  
በዚህ ጉዲይ ቤተኛ ነኝ  
ያቺ ቆንጆ ሙዚቀኛ  
ያ ሸበቶ ጋዜጠኛ  
ብዙዎቹ ጥበበኞች  
የተባለ ሕይወት ኮትኳች  
በዛን ጊዜ በሰዓቱ  
እንዳት ሆነው እንዯሞቱ  
አይቻሇሁ ምስክር ነኝ  
እባካችሁ አታንሱብኝ  
ያሳሇፉት ውጣ ውረዴ  
እንዯሆነ እጅግ ከባዴ  
ተመሌክቷሌ ሁሇት ዓይኔ  
አትንገሩኝ ያንን ሇኔ  
እናንተ ግን አዯራችሁ  
የጻፈውን አንብባችሁ  
ዴምጹን ከሩቅ አዲምጣችሁ  
እንዯዯሊው እንዲትቆጥሩት  
ሇጥበብ ሰው እዘኑሇት  
ያሁኑ እንኳን ያውቅበታሌ  
ጊዜው ጥሩ ሆኖሇታሌ  

በአስዮ በቤላማ  
በቀን እና በጭሇማ  
በእቴሜቴ በአቦጊዲ  
ቀልሇታሌ የኑሮ ዕዲ  
የዴሮው ግን ተንከራቶ  
ሇአርባ ዓመታት ሇፍቶ ሇፍቶ  
ይሄው ቀረ ሁለን አጥቶ  
እሱ ሇሰው ሲያጨበጭብ  
ሰዉ ሇሱ ሲያጨበጭብ  
በኡኡታ በቸብቸብ  
በብርቱካን በአሌማዜ  
በትዝታ ውዝዋዜ  
በእሹሩሩ በኔ ፍቅር  
ሽቅብ ቁሌቁሌ ሲውተረተር  
ሇፋሲካ ሇእንቁጣጣሽ  
እዛው ውል እዛው ሲያመሽ  
ሇሌዯት ቀን ሇዴሌ በዓሌ  
ወይ ሲያቅራራ ወይ ሲሸሌሌ  
ይውሌና ዋቶ ዋቶ  
ዴፍት ይሊሌ ጎጆው ገብቶ  
ዯራሲውም ገንዘብ አጥቶ  
ማሣተሚያ ዕዲ ገብቶ  
ካንደ ወስድ ሊንደ ሰጥቶ  
በአንዴ ክፍሌ በጠባብ ቤት  
ተጨናንቆ በመጻሕፍት  
በሷው ውል በሷው አዴሮ  
ይገኛታሌ እዛው ከሮ  
ይሄንን ሰው አስጊጣችሁ  
እሰማይ ሊይ አውጥታችሁ  
ታዋቂ ነው ዴምፀ መሌካም  
አይ ችልታው ሲጽፍ ግጥም  
ሰዓሉ ነው የረቀቀ  
ባገር ዙሪያ የታወቀ  
ዯራሲ ነው ስመጥሩ  
የገነነ በብዕሩ  
ዝነኛ ነው ባሇቅኔ  
አትበለኝ ይቅር ሇኔ  
ከጥበቡ በስተጀርባ  
ተዯብቆ እያዯባ  
ህዝብ ሳያውቅ ሰው ሳይሰማ  
የሚጠብሰው እንዯሳማ  
አሇው እጅግ ክፉ ጠሊት  
ሇጥበብ ሰው እዘኑሇት  
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ከወሇሊዬ (ሇዴምፃዊ ታምራት ሞሊ እና ሇጥበብ ሰዎች) 


