ማነው ባለሳምንት?
እንደ አፄ ቴዎደሮስ ዩሐንሰ ምኒልክ፤
ሞቶ አንገትን ሰጥቶ የሚሰራ ታሪክ።
እንደ አብዲሳ አጋ፤ዘርዓይ ደረስ ባልቻ፤
ጠላት አሳፈሪ ተናንቆ ለብቻ።
እንደ አቡነ ጴጥሮስ በላይም ዘለቀ፤
ገርማሜ መንግሰቱ በሞቱ የዐደቀ።
ሀገር፤ወገን ወዳድ ስምን የሚያስጠራ፤
ማነው ባለ ሳምንት ታሪክ የሚሰራ።
የኢትዮጵያ ልጆች የሕዝቦችዋ ወገን፤
መራራ፤ አንዳርጌ፤...በቀለ ተመስገን፤
አንዱዓለም የሚሆን እስክንድር ሰርገን።
ቂም በቀል ጥላቻ ውርዴ የሌለበት፤
ኢትዮጵያዊ ዜጋ ማነው ባለ ሳምንት ?
ያለፈውን ጀግና የሚተካ ጎበዝ፤
ፈረሰኛ ትውልድ ጦር ጎራዴ እሚመዝ፤
በሰራዊት ብዛት ሀይል የማይታመን፤
እንደወርቅ በእሳት ተቃጥሎ የሚፈተን፤
ስቃይ መከራ ሞት ፈርቶ እማይበተን።
ልክ እንደጌዴዎን ድል አድራጊ ጀግና ፤
ጠብቆ የሚያስጠብቅ የሀገር ህልውና።
ነባራዊ ሁኔታ ...ቦታ ያገናዘበ፤
አንዻራዊ ሂደት ወቅቶች ያናበበ።
በእውቀት ችሎታው መጥቆ የሰለጠነ፤
ዘመኑን የዋጀ ለዓላማ የታመነ።
እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል የማይል፤
ገጥሞ ተፎካክሮ ሽንፈት የሚቀበል።
በጭፍን ወግኖ፤በጭፍን የማይነቅፍ፤
በሕዝባዊ አመዽ ተማምኖ የሚደገፍ።
ማነው ባለ ሳምንት ?
እኔ ነኝ ባይ በእውነት።
ከልብ ተዸዽቶ ንስሀ የሚገባ፤
የበደል ይቅርታን አግኝቶ የሚረባ።
ወይ እንደ ፈርኦን ልቡ የደነደነ፤
በትዕቢት ታጅሮ ራሱን ያልኮነነ።
ዛሬም ሰው ለማጥፈት ሴራ የሚጎነጉን፤
ክፉ ከፍን እንጂ የማይፈልግ ደጉን።
የዘራውን አጭዶ ከምሮ እሚወቃ፤
በሰፈረው ቁና ተሰፍሮ የሚያበቃ።
ከአለፈ ስህተት ጥፋቱ የማይማር፤
በቆፈረው ጉድጓድ ገብቶ የሚቀበር፤
ሂሳብ ማወራረድ መክፈሉም የማይቀር፤
ማነው ባለ ሳምንት፤ሙት የማይቀየር።
ጊዜ ባለፈበት ዱሮ በሬ የማያርስ፤
አርጅቶ ያፈጀውን አሮጌ እማያድስ።
በዘር፤የጎጥ ሉጋም የማይቁነጠነጥ፤

የሃይማኖት ካባ ደርቦ የማይሸቅጥ።
የወሬ ቋት ወናፍ አርበኛ ያልሆነ፤
በመሰሪ ተንኮል ብልጠት ያልተካነ።
ለድል አጥቢያ አርበኝ ቀዳዳ የሚያሳጣ፤
ሙሰኛ ዋልጌውን በሕግ የሚያሰቀጣ።
የዘር በላይነት ስርዓት ለመለወጥ፤
የተስፋ ብርሃን ሻማ ሆኖ የሚቀልጥ።
የተዳፈነ እሳት መንፈሰ ጠንካራ፤
በሰው ያልታወቀ የታጋዮች አውራ።
አድር ባይ ፤ክዶ በል ፤ወላዋይ
የሚያወግዝ፤
ሙሴ፤ገድለ ሙሴ... ዽዋውን የሚይዝ።
እኔ ነኝ የምትል ማነህ ባለ ሳምንት?
እራስክን አዘጋጅ ለመክፈል መስዋእት።
በሀገር የመጣውን በታታኝ አደጋ፤
እንደ አብይ ተጋፍጦ በዘዴ የሚዋጋ፤
ብልህ የጦር አዝማች ለለውጥ የሚተጋ፤
እንቢኝ በቃ አሞናል አሻፈረኝ ሚል፤
የተጠየቀውን መሰዋዕት የሚከፍል።
አሰቸኹዋይ ጊዜ አዋጅ...ወዘተን የሚያሽር፤
በሀገር ህልውና የማይደራደር፤
የግፍ አገዛዙን ቀንበር የሚሰብር፤
በልዩነት መሀል አንድነት የሚፈጥር፤
እንደ ሰንደቃችን ተውለብልቦ እሚያምር፤
መልካም ህያው ስራው መቼም የሚዘከር፤
ማነው ባለ ሳምንት?
እኔ ነኝ ባይ በእውነት።
ብሔራዊ እርቅን ...ሰላምን አውርዶ፤
ቂም በቀል ጥላቻን ከህዝብ አስወግዶ፤
በበቂ ዋስትና ጥሪ እያስተጋባ፤
ከሀገር ወጡትን መልሶ የሚያስገባ።
የእውነት ዲሞክራሲ ፍትህ የሚያሰፍን፤
በህዝቡ ተመርጦ ታማኝ መሪ የሚሆን።
ሰብአዊ እኩልነት መብትን አስከባሪ፤
በዜጎች ነዻነት እናት ሀገር አኩሪ፤
መስዋእትነት ከፍሎ ዳግም ታሪክ ሰሪ፤
ማነው ባለ ሳምንት የኢትዮጵያ መሪ?
እኔ ነኝ በሚልሽ ለዘለዓለም ኑሪ፤
አባ ቢያ ፈርዳ፤
ሜ ጉሉፊ ኢንጄዳ፤
ሽመልስ ተሊላ ከኤድመንተን ካናዳ።
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