ፍትህ ወደ መድረክ ሴራ ወደ ኃላ።

ለብልጽግናሽም ለሰላምሽ ብየ
መታገል መሞቴ መዘፈቅ በእዳየ
ጠላት እንዳይደፍረሽ ክብርሽ እንዲጠበቅ
ተቀናቃኞችሽ እዳያዩሽ ከሩቅ
የቅርብ ደመኛሽ ዐማራ ነውና
አስቀድሜ ተለምኩ ላጠፋው በጸና
ዐማራ አስተዋይ ታጋሽ በመሆኑ
በቀልን በእርጋታ ጥልን በመጠኑ
ስለሚመለከት ተንኮልን ሲጸየፍ
ስለማይረዳ የምሰራውን ግፍ
ከስልጣን ከሃብቱ ከስራው ስነቅለው
ከተበተነበት ካለበት ስገፋው
መውጫ መግቢያ ሲያጣ ሲያለቅስ ሲያነባ
ሲሞት ሲፈናቀል እስር ቤት ሲገባ
ሲሰደድ ሲደኸይ ወይም ጤና ሲያጣ
መፈጠሩን ጠልቶ የሚበላው ሲያጣ
ያኔ የምን ጎንደር የምንስ መተከል
ራያንም አይሻም ከማንስ ሊቀበል?
የምን ወልቃይት ነው የምንስ ኮምቦልቻ
ሸዋንም አይጠይቅ ሲሆን መዛበቻ
አገሬ ኢትዮጵያ ማለቱንም ትቶ
እናገኘዋለን ሲለምን ቡትቶ።
ትምህርት ለዐማራ አያስፈልገውም፣
ዩኒቨርሲቲን ለእኛ ማንም አይነጥቀንም።
ገንዘቡም አገሩም እውቀቱም በሙሉ
ህንጻውም መንገዱም የመንግስት የግሉ
ለእኛ ነው ለምርጦች ወርቅ ለሆነ ትውልድ
በማለት በትእቢት ብሁሉም ሲነግድ
ሺፈራው ሽጉጤ ተባብሮ ሲያገሳ
ሶማሌ ሲደግፍ ቤንሽንጉል ከአሶሳ
ጋምቤላው ሲታዘዝ ኦሮሞው ሲነሳ
አፋሩ ተባብሮ ሃረሪው ሲያገሳ

አዲስ አቤው ደግሞ ዝምታን ሲያበዛ
ያኔ ሳይታውቅ ሰው ሁሉ ሳይገባው
ክልልን ከክልል እናገናኘና
በህግ በምክርቤት እናስጸድቅና
በጊዜ ዳኝነት በጊዜ ቀኖና
ህንጻዎችን ሸጠን ያለንን ሸክፈን
ቤንሻንጉል ጋምቤላን ቅማንትን አካትተን
ከምእራብ ወላጋ አጋማሹን ይዘን
አፋርን ራያን እስከ አሰብ ይዘን
ታላቋን ትግራይን እንመሰርታለን
በማለት በድፍረት ለምሁራን ሁሉ
አስታወቀችና ታሪኳን ምኞቷን
ዐማራን መግደሏን ኢትዮጵያን ማፍረሷን
ተሸፍኖ ታልፎ ማንም የማያውቀው
ይሆናል በማለት ምንም ብትደብቀው
ጊዜው ደረሰና ዐማራም ነቃና
ኢትዮጲያን ሊታደግ አንገቱን አቃና
ጉሙም ተገፈፈ የቀን ጸዳል ታየ
ወያኔም አፈረች እውቀት ተገበየ
በአይሁድ በሙሉ ሊሳለቅ ያቀደው
መርደኪዮስ ሰግዶ አምላክ እንዲያደርገው
በትቢት ተነፍቶ አዋጅ ለማስነገር
ቢቸኩልም ሃማ ቢሮጥ ቢንደረደር
ታሪክ ተገልብጦ አስቴር አሸንፋ
መርደኪሮስ ከብሮ ገዥው ሃማ ጠፋ
የወያኔ ነገር እንዲሁ ነውና
የሰማህ አሰማ ያልሰማህም ስማ።
ዐማራ ራት ሊሆን ሊታረድ በይፋ
ኢትዮጵያም ፈራርሳ ከካርታ ልትጠፋ
በድብቅ በምሲጢር የተሰራው ሁሉ
አዋጅ ደንብ ፖሊሲ ፓርላማው በሙሉ
ህግ ሆኖ የወጣው የተሰራው ካርታ
ቀን የሚያስጸድቁት ዶልተው በማታ
ሁሉም ጊዜው ደርሶ ወደ ጸሃይ ወጣ

ሌባው ተሰልፎ እየሮጠ ወጣ
የሌባ ምሽጉ መቼም ቢሆን ውሸት
ተግባሩም ቢታወቅ ምንም ቢያፈጥ እውነት
ተገን መፈለጉ በህዝብም መደበቅ
ነገድን ቢጠሩ ከጭንቅ አያላቅቅ
በባህርዳር ህንጻ በጎንደርም ሃብት
ከአፋር ጨው ወስደው ከቦረናም ከብት
ፋብሪካቸው ደቡብ አዋሳን ቢሞላ
የአዲስን መሬት የማያልቅ ቢበላ
ሰበታ ሱልልታ አለምገና ዱከም
ደብረዘይት ናዝሬትን አምቦንም ማዳከም
ነቀምትን በሻጥር ንግዱን ቢይዙትም
ድሬም ተሰባብራ ታሪኳ ተረስቶ
ከጅጅጋ ጎዴ መረብ ተዘርግቶ
ኦጋዴን ተዘርፎ ሃረርም ተዳክሞ
ባሌን አራቁተውት ተገልሎ ሲዳሞ
ወላይታንም ወስደው ለራሳቸው ጥቅም
ጋሞንም ጎፋንም ሻካን ቢጨምሩም
ከፋ ጅማ ብለው መቱን ቢያራቁቱም
ወልቃይትን ቢዎስዱ ራያን ቢነጥቁ
ርስትን ከዐማራ ወስደው ቢቦርቁ
ጊዜው አበቃና ግፋቸው ቢቆለል
ከህዝቡ ጭቆና ወድቆ ሊንከባለል
ይኼው ተጀመረ ወያኔን ማሳደድ
እነርሱም ወደቁ በቆፈሩት ጉድጓድ
ዘርን ከዘር ጋራ እያጋጩ ኖረው
የበተኑት ቅንጣት ዘር ተነሳባቸው።
አየ ከእንግዲህስ ላይችሉ ወድቀዋል
ብዙ ስለበሉ በቁንጣን አልቀዋል
ቢሊዮኑን ወስደው ባለመብቱን ገድለው
ዘመድ አዝማድ ጠቅቦ ሌላውን አግልለው
አሁን ወዴት ይግቡ ወዴትስ ያምልጡ
አልሞት ባይ ተጋዳይ ምን ቢፈራገጡ
መቼ ከጎጣቸው ከመቀሌ ወጡ?

ተስፋቸው ከዳቸው ገንዘብን ቢያፈሱም
ነገር ግን ከእውነት አሁንም አልታረቁም
ክህደት ልብሳቸው ክህደት ኑሯቸው
እያዩ አያዩም ማየት ተስኗቸው።
አድርገው መቀሌን የክፉ ቀን ማማ
አድኝኝ እባክሽ ከወደድሽኝማ
ግና ከንቱ ጩኸት የማይፈጸም ህልም
ዐማራን ማታለል ኢትዮጵያን ማፍረስም
የግፍ አመታትን ማምጣት እንደገና
መሰፈር አይቀርም በሰፈሩት ቁና
በማለት ቢጮሁ በዘር ዛፍ ቢቆሙ
መቼ ቀረ ጊዜው ቀኑ መጨለሙ
መቀሌም መንቃቷ ጓዳዋን ማየቷ
ማስወገድ ጠረኗን ሽታን ከብብቷ
አይቀርም እርግጥ ነው ወንጀል አይደበቅ
ከጥቂቶች ሴራ ይቻላል መላቀቅ።
ስለዚህ ይብቃችሁ በህዝብ መነገዱ
ጸሃይ ስለወጣ ስለታየ ጉዱ
ትግራዋይም ይላል ሃቅን ይፈልጋል
ሌባን ላይሸከም መማማል ጀምሯል
የዘር ዲስኩራች ሁ ከንቱ ላይሰማ
መቀሌም ልትገፋ ፍጹም ሳታቅማማ
ይኸው ጊዜ መጣ ጽጓች ሁም ሞላ
ፍትህ ወደ መድረክ ሴራ ወደ ኃላ።

