EthioLion

ብሶት የወለደው (ከተስፋሁን ሞላ)
በገዛ ሀገሩ የተበደለ ሰው፣
በረሃ ሊገባ ሊሸፍት ያማረው፣
ብሶቱን ሲገልጸው እንዲህ እያለ ነው፣
ብችለው ብችለው በዛብኝ በደሉ፣
እንግዲህስ ይብቃ ከቤቴ መዋሉ።

በሰሜን በደቡብ የተዳፈነውን እሳት

መምህር የኔሰው ኢትዮጵያዊ ወጣት።

oL
io

ሀገሩን የሚወድ ወገኑን ጨምሮ፣

n.

በንዚል አርከፍክፎ ለኮሰው በክብሪት

Co
m

በምሥራቅ በምዕራብ የተዳፈነውን እሳት

ደቡብ ላይ ተገኘ ዋካ ላይ ዳውሮ።

ኢትዮጵያዊ ወገን ብሶት የወለደው፣

hi

ሥጋውን አንድዶ ወገኑን አሞቀው፣

Et

የሃያ ዓመት ብሶት ብርድ ስለመታው።

መች ተቀጣጠለ በአራቱ ማእዘናት፣
ወጣቱ የኔሰው የለኮሰው እሳት፣
ተዳፍኖ እንዳይቀር ወገኔ ግፉበት።

ደደቢት ተነስቶ በእብሪት ተወጥሮ
የመጣውን ከሃዲ ጸጉሩን አጨፍርሮ
እግዜር ያሳየናል ሳይውል ሳያድር ቀኑን አሳጥሮ
ችግራችን ሁሉ አሰምቶልናል የኔሰው ህይወቱን ገብሮ።
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ጎበዝ ታጠቅና መሳሪያህን አንሳ፣
በየጎራው ዘልቀህ ጃሎ መገን በል ለትግል ቅስቀሳ
ድምጽህን ሲሰማ ነብሮም እንዲነሳ፣
ደግሞም ያቀላፋው የተኛው አንበሳ።

ጅምሩ ጥሩ ነው ይፋፋም ይቀጣጠል ቋያው
ሜዳውም ይጨነቅ ያስተጋባ ጋራው

በሰሜን በምስራቅ በምዕራብ ያለህው
ግባ ተቀላቀል ትግሉን አፋፍመው፣

oL
io

n.

ጀምሮታልና የደቡቡ አርበኛ ቆራጡ የኔሰው።

Co
m

መያያዝ አለበት የኔሰው የጀመረው ።

ጥሎብን ሂዶአል ትልቅ ሸክም እዳ

የማያስቀምጥ የማያስተኛ የማያወላዳ

hi

ሸክማችን እናራግፍ ያበጠው ይፈንዳ

Et

ይዋል ይደር ሳንል ተቀምጠን ከጓዳ
ቀኑን አናስረዝም እንዳይበዛ ፍዳ

ዛሬ እንጀምረው በጧቱ በማልዳ።

በውጭ ያለነውም ትግሉ እንዲደርስ ከግብ
መለያየት ትተን በአንድ እንሰባሰብ
ፍቅርን አሳይቶን ሂዶአል ኢትዮጵያዊ ኮከብ።

2
Ethiopia Will Prevail!

EthioLion
የቱኒዙ ሸልኮ ሲኮበልል ከሃገር
የግብጹ ተይዞ ሲማቅቅ በእስር
የሊቢያው ተይዞ በጥይት ሲወገር
የይመኑ ቆስሎ ወደ ሳውዲ ሲበር
የሶርያው ቀርቶአል ቀኑ ነን ሲቆጥር።

ወገኑን በሙሉ የሚገድል የሚያስር
ስልጣን ያላረካው አረመኔ ፍጡር

ጽዋውን ይቀምሳል ሳይወጣ ከአገሩ

oL
io

ተደግሶለታል ከዚያው ከሰፈሩ

n.

ለእሱም አይቀርለት መግባት ከማህበሩ

Co
m

አለቅም ብሎአል ተጣብቆ ከወንበር።

ጸጥ እረጭ እንድትል የትውልድ መንደሩ።

hi

ቀን እየቆተረ ቢውል ቢሰነብት

Et

የጋዳፊ ጽዋ ብላ ባለ ሳምንት

ትገባ ይሆናል ከበሽር አሳድ ቤት

ከልጆቹ ጋራ ሆኖ እንዲቀምሳት።

ለቀሩተይ ደግሞ ሲመጡ ደክሞአቸው፣
ቦታ ያዘጋጃል እንዲቀመጡ አርፈው፣
አልሞላችም ገና የሳዳም ማህበር፣
ጠርቶ ያስገባል አንድ በአንድ በቁጥር፣
ሲኦል አፏን ከፍታ ልክ እንደ መቃብር፣
ትጠብቃለች ያች የእሳት ወንበር፣
ዋጋቸውን ይከፍላል ደግ ነው እግዚአብሔር"""
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