ሰኔ 16 ቀን 2003 ዓ.ም. “ሕዝብ ወደፊት ይወስናል?” በሚል በጻፍኩት ጽሁፍ ታዋቂው የስነ
ጽሁፍ ሰው ኃይሉ (ገሞራው) በAንዳንድ Aስተያየት ሰጪዎች ገሞራው Eንደጻፈ ተወስዶ
መዘለፉ ስለተሰማኝ የኃይሉ (ገሞራውን) ግጥሞችና ሥራዎች ለማስታወስ

ገሞራው :- ሀገሩን የከዳ ሀገርም Aይኑረው (ከAሉላ)
ገሞራው…ገ…ሞ...ራ…ው. . .
ስምህ ነው ገሞራው
ገ…ሞ…ራ…ው… ነው ስምህ
ምሳሌህ ምንድን ነው
ያንት ስብህናህ?
Eሳት ነው ገ…ሞ…ራ…ው…
ገ…ሞ…ራ…ው… ነው Eሳት
ተሟልቶ የተካነው
የሕይወት Aንደበት
ብEር ነው ገ…ሞ…ራ…ው…
ገ…ሞ…ራ…ው… ነው ብEር
Eግዜር የባረከው
Iትዮጵያዊ በዘር።
Aፃፃፍ ቅላጼው - Aንደበት ሲነዝር
ተነቦ Aይጠገብ - የገሞራው ብEር
ተደምጦ ወኔ ነው - የገሞራው ግጥም
ስብህናን ወስዶ - በስሜት ሚያሰጥም::
ነጐድጓድ ገ…ሞ…ራ…ው…
ገ…ሞ…ራ…ው ነጐድጓድ
በረከተ ብሎ
መርገምን ሲያወርድ
ብEሩን ካነሳ - Eጁን Aርጎ ሰደድ
Eንዴት ይመግባል - ለወዳጅ ለዘመድ
Eንጠሮጦስ ይከታል - ጠላትን Aርጎ Aመድ።
Eናንተ ከንቱዎች - ባገርላይ Aትምጡ
Eኔ Aላማረኝም - ምክሬን Aድምጡ
ዋላ ከውደቁ - በገሞራው Eጅ
Eኔን Aያድርገኝ - ከሃዲ Aጎብዳጅ
ጦር ነው Aንደበቱ - በምዬ ለመጣ
መብረቅ ያውርድበት - Eሱ Aያቅም ጣጣ
ይጮሃል ገሞራው - Aንደበቱን ላጣ።

ጎርፍ ነው ገ…ሞ…ራ…ው…
ገ…ሞ…ራ…ው… ነው ጎርፍ
ማንበልበል ከጀመረ - በብሩህ Aንደበቱ
ለሀገር ለወገን - Aቤት ማስደሰቱ።
የገሞራው ብEር ዓለምን ይቃኛል
ይናወጣል ፍጡር - ምድርም ያገሳል
ነጎድጓድ ያጅባል - ማEበል ያስነሳል
የተኛውን ሁላ ይቀሰቅሰዋል
ወኔው የሸናውን ያንከባልለዋል
Eንደ ደራሽ ውኃ ይጠራርገዋል
Eንጠሮጦስ ብሎ ገደል ይከተዋል።
በናቴኮ ሴት ነኝ - ገሞራው ይለናል
ማን ወንድ ተገኝቶ - ይቀናቀነዋል
ብEሩን Aንስቶ - ይሞግትላታል።
Eናትክን Aልኩልህ - ገሞራው ደስ ይብልህ
ወቶ Aዳሪ መሆኑ - Aንተን ምን Aስቀናህ
ዓባይ Eንዳይወይን - ይኸው ሰደብኩልህ።
ገ…ሞ…ራ…ው…ገሞራው
Aንት ጀግና ደብተራ
ድቁናውን ትተህ ስትሆን ያገር Aውራ
መርገጫ ብታጣ በረህ Eንዳሞራ
ከየት ነው ያለኸው ልይ Eስቲ ተጣራ።
የት Aለ ያ ደብተራ - ፍሬው የጐመራ
ገና መች ተነካ - Aለበት Aደራ
ሀገር ስትታመስ - ፍዳውን ሕዝብ ሲያይ
Eየሸነሸነ ሲጥላት ከፋፋይ
በሀገር የመጣ ይታለፋል ወይ?
መሸሸግ Aይሆንም ብቅ በል ካደባባይ
ብEርህ ብርታት ነው ለሀገርም ሲሳይ።
Eሳትም ከሆነ ገሞራው ይፈንዳ
Eየሳቀ ያንደው ይህን ምድረ ባንዳ
ብEርህን ተኩስ ገና Aለብህ Eዳ
Aነጣጥረህ ምታው ከቶም Eንዳትለቀው
ሀገሩን የከዳ ሀገርም Aይኑረው።
Aሉላ (alulla2@yahoo.com) ሰኔ 20 ቀን 2003 ዓ.ም. ተፃፈ

