ያባት አደራ
አንድ ወንድም ነበረኝ አንድ ጔድ ነበረኝ
የምለው ደብተራ፧
ነገር ማይስለቸው መከራ ማይፈራ
ስም አይጠሬ መንደር መሽቶብኝ አድሬ
የደብተራ ነገር ሁልግዜ ጠርጣሬ
ነግቶ ስንደፉደፍ ወጣ እንዳለ አንድ እግሬ፧
በጥፊ ቢያልስኝ ዞር አልኲኝ አፍሬ።
ከጥፊው ነቅቸ ቀና ብየ ሳየው፣
ያ የለመድኩት ለካስ ደብተራው ነው።
ካፍረቴ ወጥቸ፥ የልብ ልብ ገዝቸ፥ ልቆጣው ስሞክር
ጃፉታም ዱርየ መቸም አትመከር
አለና በንዴት መሬት ሲቆረቊር፣
ሁሉንም አማልክት አንደኛውም ሳይቀር
ስሜን እየጣራ ይማጸነው ጀመር።
ትቸው ዞር ልል ስል አማትቦ ሳይጨስ
ለቀም አርጎ ያዘኝ ወደሱ እንድመለስ።
በሀዘን ተዉጦ እጀን ጨበጠና
እርባናውን ይስጥህ ያባትክን ልቦና፣
አለና በደንገት ስላለመው ህልሙ ማጫዎት ጀመረኝ
አባትህ በህልሜ ያለኝ ልንገርህ መቸም ከዕቃ አትቆጥረኝ
ግን ልብ ይስጥህና ልብ ብለህ አድምጠኝ።
እንዲህ ዘለህ ፈርጠህ ችግሩ ሲመጣ
ሰማይ ምድሩ ክዶህ መድረሻ ስታጣ
በገዛ ቤትህ ውስጥ፡ ለመኖር ተስኖህ፡ በርህ ተዘግቶብህ፣
ከምንጭህ ላይ ቀድተህ መጠጣት ሲያቅትህ
ምድር ቀውጢ ሁና መፍትሄዉ ሲሳንህ
ያባትክን ኑዛዜ ይችን ክታብ ከፍተህ
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ለችግርህ ሁሉ መዳህኒቱ አለልህ።
ታዲያ በዚያን ጊዜ አደራ የምልህ አደራ የሚልህ፡
ለሁሉም ተናገር መልሰህ መላልሰህ።
አለና ክታቧን በሲር ገመድ አርጎ ፣ ባንገቴ አጥልቆ፡
ድንገት ተሰወረ ጎዳናዉን ዘልቆ።
የ ኋላ የኋላ እኔም ሰው ሆንኩና ልቦና ገዝቸ
ቤት ትዳር መሰርቸ
ባለ ጥሪት ሁኘ አንቱ ተብየ ኮርቸ፣
ታዲያ__አዘቦት በምሄድበት ጎዳና የሚቀመጥ ለማኝ
በየቀኑ የሚያስታዉሰኝ
‘አለም አላፊ ነዉ
መልክ ረጋፊ ነው
አለሞቸ አትለፉኝ
እኔም እንደናንተዉ ነበርኩኝ
ቀን ጥሎኝ እዚህ ወደኩኝ’ ።
እያለ ሲያስታውሰኝ
ወይድ እባክህ ምን ይላል አያ__ እኔስ ክታቤ አለችልኝ፡
እያልኩ በልቤ ዉስጥ ስኮራ ስደነፋ
ማተቤን ጭብጥ አርጌ ይዠ እንዳትጠፋ፣
ከዋልኩበት ውየ ቤቴ ስመለስ
አየሁት መንደሬን በሳት ሲታረስ፣
የነበረዉ እንዳልነበረ ሁኖ
ሀብትና ንብረቴ ዶጋ አመድ ሁኖ፣
ማን እንዳቃጠለዉ እያወኩኝ
አቅም አጥች ተስኖኝ
ለመናገር ፍርሃት ውጦኝ።
ያልተቃጠለችውን ክታቤን አውጥቸ
የችግር መዳህኒቱን ለማወቅ ጓጉቸ
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ትርትር አርጌ ባያትማ
በብራናው በጥቁር ቀይ ቀለም ተሽልማ
ትላለች የሚሰማ ጀሮ ያለው ይስማ፣
እያለች ደግማ ደጋግማ።
ያንተ ችግር የሁሉም ነው
የሁሉም ችግር ያንተ ነው፣
ለሁሉም ንገር አደራ
መዳህኒቱን እንድትካፈሉ በጋራ።
በኢትዮጵያ ስም አርጋችሁ በእናታችሁ
መሃላውን ተማምላችሁ፣
እነሆ ቃለ ኑዛዜየን ውሰዱት
ለልጅ ልጆቻችሁ ስጡት
ብሎ በአሜን ደምድሞ
እንዲህ ሲል ይጀምራል ኑዛዜውን በአርምሞ።
ኑዛዜ
የተዳፈነ እሳት ሲገፋ ረመጡ ሲፈካ
አመዱን ገልጦ ጭብጥ ገለባ ሲነካ
የቁጭት አመጹን ገፍቶ ጥይት ሲያሽካካ
ያዳፈነውን ሲያዳፍን
የገለጠውን ሲያመሰግን
ለይኩን ብርሃን ብሎ የትግል ጮራ ሲፈነጥቅ
ለሁሉም ፋና ሊሆን ብርሃን ሲሰነጥቅ።
የተገፋ እንዲገፋ ዐመጽን እኒዲያመቻች
አብሪ እንዲሆን መንገድ ከፋች
የተዳፈነው ረመጥ ፈክቶ ቀልቶ፣
በሙቀቱ አሙቆ፣ እሳትነቱ አሳይቶ
ዎላፈን ግለቱን
ነበልባል ብርሃኑን
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ህብረ ብሄር ቀለሙን
ቀስተ ደመና መልኩን
የሙቀት እና የብርሃን ውህደቱን
የአንደነት ፍጹምነት
አብሮ ለመኖር በእኩልነት
ለመኖርም በጋራ ለመሞትም በአንድነት
የተቀጣጠለው እሳት እንዳይጠፋ
ከጎራ ጎራ እንዲያያዝ እንዲስፋፋ፡
ትክሻ ለትክሻ ተደጋግፈን
እጅ ለእጅ ተያይዘን
በአንድነት ኢትዮጵያን እያሰብን
ዝክረ ነገር የሆነው ታሪኳ ታሪካችን
የጋራ ሰንደቅ አላማችን
መመሪያችንን አንግበን ተሸክመን
ህያው ህይወትን ለማዳን
ክቡር ህይወትን ሰውተን፤
ወደ አሰብነው ድል እንደርሳለን
ኢትዮጵያን ለዘላለም እናድሳለን።
የፈሪሃ እግዚአብሄርን እምነታችን ፈሪሃ ወያኔ የመሰላቸው፡
በበደል ያረረን ህዝብ እንዳይነሳ ፈርተው
ሲሉ አትንኩን አትነካኩን ይመጣል መከራ
እያሉ ሲያናፉ ያህያ ፉከራ
ከአንበሳ የማያድን የቀርቅሃ ካራ
እኛስ አላይቶም
እኛስ አልሰምቶም
እንዲሉ፣
አቴና ወጊ ወገቡን ሰባቂ
እራሱ ገድሎ እራሱ አስታራቂ
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በጸላይ ሰናይት መንፈሱ
በዳቦሎስ ፈረሱ
አገር ሽጦ አገር አፍርሶ
ምስጥ ቦርቧሪ ኩይሳ ለብሶ
ሊያፈርስ ሲከጅል የብረትን ምሰሶ
ብረት በምስጥ አይፈርስ
የታሪክ ሀቅ ነውና አይደመሰስ።
ዮሀንስ አንገቱን ሲያጣ
ቴዎድሮስ ሽጉጡን ሲጠጣ
አድዋ ላይ የደም ጎርፍ ሲቀዳ በየጎራው ጥይት ሲንጣጣ
የምኒልክ ፍልሚያ አልነበረም ለጭዋታ ለለበጣ
ሁሉንም ባለታሪክ ያረጋቸው
ተከታዩን በቀዳሚው ፈለግ ያስኬዳቸው
ቁንዳላ ሹሩባ ያሰራቸው
የግርማ ሞገስ ካባ ባርኔጣ ያለበሳቸው
ህያው ግብር ታሪክ የሆናቸው
ኢትዮጵያን ለዘለዓለም በማለታቸው፣
ነውና ደማቸውን ማፍሰሳቸው
መስዋዓትነትን መቀበላቸው
ነውና በፈለጉ እንድንከተላቸው።
ሆነና፣ ያንን ታሪክ ድጠው
እንዳልነበረ ደፍጥጠው
ያልነበረውን ነበር ብለው
የነበረውን ክደው
የታሪክ አተላ ከመሆን ልቀው
ያልታይቶ ያልተሰምቶ የታሪክ ጻሃፊ ሆነው
ላም ባልዋለበት ኩበት ሲለቅሙ
ውጊያ በሌለበት አርበኛ ሲሸልሙ
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በጦር ሜዳው ያልነበረ
ካሃዲው ባልዋለበት ሜዳ እየፎከረ
ታሪክን ተረት እንቆቅልሽን ታሪክ
ጀግንነት ባልተሰራበት መስክ
እውነት ለውሸት ሊንበርከክ？
አልታይቶም
አልተሰምቶም
ጡት አይጠባ አያድግም
ልጅ ሆኖ አይታቀፍም
የእንግዴ ልጅ ጠባብነት
ይቀበራል በመጣበት በኢትዮጵያዊነት።
በእፉኝት ትዕቢቱ ባፏጨበት
በአንደኛው ክስተቱ በወልቃይት
የቀበራል ለዘልዐለም በኢትዮጵያዊነት።
የእንግዴ ልጅ ልጅ አይሆንም
ጡት አይጠባም አያድግም
ጠባብነት አይታቀፍም
እናም እንዳሉት አርበኞች
ሃገር ወዳዶች
ሙታን ታጋዮች
ያሉን ያደራ ቃላቶች፡
ግፍና መከራ ሞልቶ ተርፎ ሲፈስ
ድንበር ሲጣስ አገር ሲፈርስ
የማንነትህ መግለጫ ሰንደቅህ
ቡጫቂ ጨርቅ ብለው ሲጥሉብህ
ያኔ የመጨረሻው ዲወል ደውሏል
የተነስ የታጠቅ አዋጅ ታውጇል፣
ተብሏል ተነሰ፣ ተነስ፣ ኧረ ተነስ ተብሏል።
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አሁንም ተነስ፣ ተነስ፣ ያልተነሳህ ተነስ
ፈለጉን ተከትለህ ገስግስ
ኢትዮጵያ ባንድነት እንድትቆም እንድትታደስ
ነውና ያባት አባት አደራ
ሳታመነታ ሳትፈራ
ተነስ ተነስ ሳታመነታ ገስግስ
ኢትዮጵያችን በአንድነት እንድትታደስ።
ብሩህ ቀን ከፊታችን
በአንድነታችን！！！
ከ አሰማሀኝ ጉና
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