EthioLion
ከል እንደለበሰች፣ (ተስፋሁን ሞላ)
ዓመታት አለፉ ከል እንደ ለበሰች
አጥፊና ደመኛ ወልዳ ሁለት ልጆች
አንደኛውን ከራሻ አንዱን ከጣሊያኖች።
ሁለተኛውን ስትወልድ ምጧ ከብዷት ሳለች
በአሜሪካ ዶክተር በእንግሊዝ ነርሶች
ሁለት ቀንድ ያለው አውሬ በጭንቅ ተገላገለች
እሳት የሚተፋ ድራጎን ወለደች ።

እንባዋን እበሰው እንዳለህ ከሰማይ
የእኛን ጭሆት ስማ ኢትዮጵያንም እይ
ጨለማውን አጥፍተህ አውጣላት ጸሐይ።

oL
io

እምዬ ኢትዮጵያ ሁሌ ታለቅሳለች
ጸጉሯን ተላጭታ ማቋን ደርባለች
የክት ቀሚሷን አውልቃ ጥላለች
ከመሬት ላይ ወድቃ አቦራ ለብሳለች።

n.

ታይቶም ተሰምቶ አይታወቅ፣
ወደ አውሬ ሲቀየር የሰው ልጅ፣
አገርን የሚያምስ ሰውን ሁሉ ሚፈጅ፣
የሰው ሥጋ አጋድሞ የሚጥል ከደጅ፣
ከሰው እስከ እንስሳ የሚያቃጥል በፈንጅ።

Co
m

ከለንደን ሆስቢታል ስለ ተወለደ
ክርስትና አባቱ ቶኒ ብሌር ሆነ
ኢትዮጵያን ሲያጠፋ እጅግ ተወደደ።

Et

hi

ሰማእታቱ ጊዮርጊስ አንተ ፈረሰኛው፣
እባክህ ገላግላት ከድራጎ ከአውሬው፣
ጦርክን ምዘዝና በአፉ ክተትበት፣
ቤሩትን እንዳዳንክ ኢትዮንም አድናት፣
እኒህን አህዛቦች የማያቁ እምነትን፣
በዚች ቅድስ አገር ነግሠው የተቀመጡትን፣
በአንድ ጊዜ ፍጃቸው እንደ ፈጀህ ሰባ ነገሥታትን።
ቤሩት ስታነባ ተቀምጣ ከዛፉ፣
ጊዮርጊስ ደረሰ ገስግሶ በፈረሱ፣
ድራጎን አጋድሞ አስገባበት በአፉ፣
ቤሩትም ተረፈች እሳት ከሚተፋው፣
ለቤተሰብ ስትል ለአውሬ ተዳርጋ የነበረው።
እንባችን እስኪወርድ እኛም እናልቅስ
እንዲላክልን የልዳው ጊዮርጊስ
ፈጥኖ እንዲረዳን ገስግሶ በፈረስ።
ሁለቱ ሲጣሉ መገልገል ተስኗት
ዝም ብላ ስላየች ዓለምም ሳቀባት
አንደኛው አይሎ ተነስቶ ሲረግጣት
ልጆቿን ጨፍልቆ እሷንም በድሏት
እሱ ቆይቶ ነበር ለአስራ ሰባት ዓመት።
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ለትንሽ ወንድሙ አልጋውን አስረክቦት
ሄደ ወደ ዝንባቤ ኑሮ ሊመሰርት
ጓደኞቹን ሁሉ አስገብቶ እስር ቤት።
ከእሱ የባሰ እንጂ የተሻለ አልሆነም፣
እሷን አሳፍሮ አገለላት ከዓለም፣
ቁጭ ብላ እንድትለምን እሷ ለዘላለም፣
መሬቷን ሲሸጠው ያን የሰባ ለም፣
ሰውን ይመስል እግዜርም አለ ዝም፣
በረሃብ በጥማት አለቁ የእምዬ ልጆቿም።

oL
io

ሁሌ ሲያስጨንቀው ያፈሰሰው እንባ
ሰውን ባየ ቁጥር ልቡ ይሸበራል ሲወጣ ሲገባ
በሰው ፊት አይሄድም ልቡ እያለ ፈራ ተባ
ይሽሎከለካል ሁልጊዜ እንደ ሌባ።

n.

ሰዎች እንዳይገሉት ሲወጣ በኋላ
ሁሉን አዘጋጅቷል ጤፍ እስከ ማሸላ
ጥራጥሬም ሳይቀር ተቆልቶ የሚበላ
ውጭ አገር ካሰራው ከተጣለለው ቪላ
ከዛ ውስጥ ተቀምጦ አብስሎ ሊበላ።

Co
m

ሃያ ዓመት በሙሉ
በሙሉ እረግጦ ይዟታል
እንዳትንቀሳቀስ እጅ እግሮቿን አስሯል
ንብረቷን በሙሉ ወደ ውጭ አሸሽቷል
ልክ እንደ ወንድሙ ምክንያት ይፈልጋል?
እሱ ጥሎ ሊፈረጥጥ ወጣ ገባ ይላል
ዶላር በከረጢት ቋጥሮ አዘጋጅቷል።

Et

hi

ከሌባም ሌባ ነው ከእናት ጓዳ ሚሰርቅ፣
ተነቃብህ ሲሉት አፍሮ የማይሸማቀቅ፣
እንዲህ ያለ ሌባ ተአይቶም አይታወቅ፣
በስበብ ባስባቡ የእናት ማጀት የሚያደርቅ፣
የዚህስ የብቻነው እጁም እግሩም ሁለመናው ደረቅ፣
የሌባም አለው እርጥብ ይሉ ነበር አበው ሲናገሩ፣
በወጣው ሲገባ አይተው ሲተካ
ሲተካ በእግሩ።
እንዳል ነበር ሁሉ ሲፎክር ሲያቅራራ
እፈጃለው ብሎ ህዝቡን ሲያስፈራራ
እንዳልዛተ ሁሉ በጭሆት በጉራ
ጀግና ወንድ መስሎ ልቡ የማይፈራ
እኩል ተሰልፎ ከጌቶቹ ጋራ
ሰነባብቶ ነበር ቁጭ ብሎ ሲያወራ።

አሁንስ እንቅልፍም አይወስደው ብስልክ ሲጣራ
ተኝቶም አያድር ሲቆጥር ያድራል ጣራ
በሃሳብ ተውጦ በጭንቅ በመከራ
ኮሽ ባለ ቁጥር መብራት እያበራ።
ግቢውን በሙሉ አጥሮአል በሾህ በቆንጠራ
እግዚአብሔርን ሳይሆን ሰው ነው የፈራ።
በውጭ በአለው ህዝብ የሃገሩ በሽታ ተከትሎት ሂዶ፣
በስበብ በአስባቡ ፈጀው አቃጥሎን አንድዶ።

Ethiopia Will Prevail!

EthioLion

መቼ ይሆን ለእኛ ጸሐይ የሚወጣው
ከጨለማ ወጥተን ብርሃን የምናየው
ከዓለም ሕዝብ ጋራ እኩል የምንቆመው
አንገት ደፍቶ ከመኖር ነጻ የምንሆነው።

Et

hi
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n.

Co
m

የዓብርሃም አምላክ በእስራኤል የታየህ፣
እኛንም ጎብኘን ከሰማያት ወርደህ፣
በግሸን ተራራ ቁምልን መጥተህ፣
በአራቱ መአዘን
መአዘን እጆችህን ዘርግተህ፣
ኢትዮጵያንም ባርካት ሁነህ በመስቀልህ፣
ሳጥናኤል እንዲጠፋ እንዲወገድ ከዚህ።
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