የጐንቻው!

በወርሃ

የካቲት

ወበቅ

ሙቀት

የነድፎህ፤

በመጋቢት ወረርሽኝ ሦስት ትውልድ ያስገበረህ፤
ክፉ ደዌ

ሳይሽርልህ

ዘመናት

አገርሽቶ

በማያዚያ፤ አሳር

ያስቆዘመህ፤

እስር

ያጋዘህ፤

በጋ ዘመን በፈጠረህ፤ጸሃይ ሃሩሩ ሲፈራረቅ በራስህ፤
በቁምህ ‘ዓለም በቅቶህ’፤ እየሞትክም

እየኖርህ፤

እነሆ ፍርስራሹ ሃውልትህ የእልፍ ዘመን ብግርህ፤
ዓለም ስትጠድፍ በላይህ፤ ጠልፎ መቀመቅ ያወረድህ፤
ጥልፍልፉ መሰላሉ እትብትህ፤ የዘመን መጫሚያህ፤
በየጐጆህ

ግንዝህ፤

እግር - ተዎርች

ተሳስረህ፤

ገሃነመ- ፀሃይ ተጥደህ፤ አገረሰብ ሳትገላበጥ ታራለህ።
ፈካረ

ዘመን

ትንቢተ

ወቅት

ተቀጣጥለህ፤

ስትሞቅ፤ ስትበርድ፤ ስትመሽ፤ ስትነጋ በህግህ፤
ፍርድና

ፈራጅ

ሆድና

ጀርባ

አጐራብተህ፤

እድሜው ያጥር ዘንድ ቀነኛውን ቀን ‘በቀኖና’ ሰንገህ፤
በመንፈስህ መባቻ ሳይነጋ በሌሊት ቀን አዋልደህ፤
ሳታንቀላፋ ለዘመናት ተኝተህ፤ እረፍት ግን የሌለህ፤
ጊዜ አንቅሮ ቢተፋህ፤ ምነው አንተ ዘመን ያመጣህ።
በኑሮህ ተቆራኝተህ
እድሜ

አሳርህን

እሽሩሩ እየገፋህ፤

ልክህን ሄደህ፤ ሄደህ፤ ሄደህ፤

እንደገና ዙሪያ ጥምጥም

መነሻህም

ሄደህ፤
መዳረሻህ፤

ዳግም ተመልሰህ መጣህ፤ አንት? የዘመን አዙሪት የገታህ።
የጊዜ

እድሜ

ቀመርህን

አንጋጠህ፤

ፀሃይ፤

ጨረቃ፤

ከዋክብትን

አማክለህ፤

በጋውን አገባደህ፤ እንደገና ለበልግ ትማስናለህ፤

ዘር

ልታዘምር ጥፍጥሬህን

በየማሳህ

ተምሰህ፤

ቆጣጥረህ፤

‘በብተና

ተዘርተህ’፤

ይኸው አትበቅል፤አትጸድቅ፤አትጸናምም፤በፈርህ።
የዘራኸውን

ሳትሸክፍ

እርስትህን

ጥለህ፤

የሰው አገር ልታቀና ‘ሞፈር ዘመት’ ተሻግረህ፤
ቀልብህ ወዲህ፤

አንተ

ወዲያ

አራጠህ፤

ቅራቅንቦ ጉዞህ፤ ‘በእትብትህ መጫኛ’ ቅርቃብህ፤
‘በውስጥህ ስትድህ’፤ መውጫ ፍለጋ ውጭ ሁነህ፤
የዘመን ባለሟሉ ባልዘመኑት ተፈተህ፤ ‘ካገርህ፤ከርስትህ’።
እነሆ

በዘመን ‘ሰሎ’ ስንክሳር

ቁጥርጥርህ፤

እንደ ፈጠረህ አረጀህ፤ ሳትሰናዘር በእጅ እግርህ።

እንዳትቀር ዘመንህን ዘምነህ፤
በሰው አገር እንግዳ ሆነህ፤
ጊዜህን በወረት ለውጠህ፤
ባታተርፍም ዓይነትህን ይዘህ፤
እንዳትቀር እንደ ወጣህ፤
እርምህን በሳጥን ልከህ፤
የአገርህን አፈር ሽተህ፤
የሰው ምስጥ አድልበህ፤
መሪር እንዳይሆን ሃዘን ቀብርህ፤
ነፍስ ዝራ በግንቦት ትንሣዔህ።
ብትዘገይም ከበጋ ወደ በልጉ ዳድተህ፤
ድረስ በአገር በሰማይ አንዣበህ፤
ተስፋ ለወገን ጥሪት ሰንቅህ፤
ድሮም ወርሃ ግንቦት ‘ደማምነህ’፤
ሳታጉረመርም በደረቁ ዘንበህ፤
አፈር መሬታችን አጨቅይተህ፤
እስኪ ዳምን፤ዝነብም በአገራችን አጉርፈህ፤
እርቦናል ሕብሰተ መና ‘መበቃቀያችን’ ወርህ።

ልታዘምር ሕዝብ በቀንጃ አሳርሰህ፤
በሰኔ ካፊያ ጐመን በጓሮ አሽተህ’
ርሃብ፤ጥማት ጥርንፍህን ፈተህ፤
ታታሪው ደቦ ሳትመርጥ አርመህ፤
ምርት ከእንክርዳድ በየፈሩ ለይተህ’፤
ቋቱ እንዲበዛ፤ ምርቃቱ በረከትህ፤
እነሆ እሙን ይሁን በአገርህ፤ እህል ውሃህ።
በሃምሌ የውል እድር ዶፍ አዝንበህ፤
ነሐሴ በጐርፍ ግሳንግሳችን ወስደህ፤
ጋዳ አንጋዳውን ደፍነህ፤ አዳፍነህ፤
እድፍ፤ጉድፍ ልታነፃ፤ለንሥሃ አብቅተህ፤
ከሕዳሴ ግድብ ‘ጠብል በመስኖ ጠልፈህ’፤
ሕዝብ ባደባባይ ፈውስ ምህረት ጠምቀህ፤
ቅድስ ዮኃንስ አዲስ አበባ እንድትፈካ፤ትንሳዔህ፤
በዘመነ ሉቋስ ለኢትዮጵያ መባቻህ፤
በጸደይ የሰብል አበቦችህን ቀስመህ፤
በመኸር

የዘራኸውን

አጭደህ፤

ወርሃ መስከረም ደፍረሰህ ትጠራለህ፤
ፍካረ ዘመን፤ ትንቢተ ወቅት ህልምህ፤
እነሆ ጊዜ ያመጣህ፤ ጊዜ ሊወስድህ፤
ባለመንበሩ! ዘመን ተቀርቧል ፍጻሜህ።

የጐንቻው!
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ማስታዋሻ፦

ሳንመርጥ በተመረጠብን፤ሳንሾም በተሾመብን፤ሳናቀና በተሸጠብን፤ሳናዘምር በታረሰብን፤ ሳንኖር
በተኖርብን፤… የ24 ዓመት እንቆቅልሽ ዓመታት መቋጫ ህልማችንን፤ምናባችንን፤ምኞታችንን ሳንጠራ
በተደገሱበት ሰበበኛ ምርጫ ዋዜማ፤ዕለት፤ማግስት በተባበርረ ኃይላችን፤ ‘ፍካረ- ዘመን፤ትንቢተ ወቅት’
የሚስጥራችን ሰምና ወርቅ በጋሃድ ይገለጥ፤ ይከውንም ዘንድ በምናብ ‘ተጻፈ።

