እኛና ጭብጨባ
ስሜቶች ተነስተው እጆች በህብረት ሆነው፣
ይሁንታ ለመስጠት እንደርችት ጎነው፣
የሄደን ሸኝተው ለኣዲሱ ኣዲስ ሆነው፣
ኣልፎም ከፍ ካለ በእልልታ ገነው፣
ስንቶቹ ኣልፈዋል በጭብጨባ ኖረው።
ለዚህ ኣምሮታችን ሳንታክት ኖረን፣
በጭብጨባ የሚዋብ ኣዲስ ባህል ፈጥረን፣
ስብሰባ በማለት ስሙንም ኣንረን፣
የሱኑ ውላጆች የስብሰባ ልጆች በኮሚቴ ፈጥረን፣
ቸብ ቸብ ኣርጉለት ቸብ ቸብ ኣርጉላት እያልን እንኖራለን።
ያኔ በመፈክር እጅ ሰቅለን ወደላይ፣
ይሙት ይውደም ስንል ቆመን በኣደባባይ፣
እንዳልነበርን ሁሉ….
መፈክር ኣስጋሪ ኣውጪና ተቀባይ፣
ያኔ ያወደምነውን ዛሬ ኣስቀድመን፣
በምርጫ ኣሽሞንሙነን በጭብጨባ ኣግነን፣
ይውደም እንዳላልነው ያኑርልን ብለን፣
ኣድር ባዮች ሆነን፣
የሄደን ሸኝተን የመጣን ኣግነን፣
እያጨበጨብን ይኸው እንኖራለን።
ህገ መንግስት ሲባል ያኔ ኣጨብጭበን፣
ጉልበት መንግስት ሲሆን ኣጀብ ይሁን ብለን፣
ወኪሎችን መርጠን ፓርላማ ደርድረን፣
ክቡር ሆይ ተብለው፣
ሚሊዮናት ድምጽን በጀርባቸው ኣዝለው፣
ሸንጎ ተጎብረው በስብሰባ ውለው፣
ማታ ሲበተኑ በጭብጨባ ዝለው፣
እኛና ጭብጨባ እንዲህ ተሰናኝተን፣
ለውጥ ሳናመጣ እንዳጨበጨብን እንዲሁ እንኖራለን።
ከሰፈር ጀምሮ ታች እስከ ቀበሌ፣
በጭብጨባ ገፈን የመንደሩን ቆሌ፣
ለመስራት ጭብጨባ፣
ለማፍረስ ጭብጨባ፣
ለድጋፍ ጭብጨባ፣
ለመንቀፍ ጭብጨባ፣
እንደው ይሄ ጭብጨባ ግራ እንዳጋባ፣
የስሜት ድምጽ ሆኖ ሁሌ እንዳስተጋባ፣
ምእተ ኣመቱ ብቶ ኣዲስ ዘመን ገባ።
ዛሬም ከማጨብጨብ መች ታቀብን ከቶ፣
በስብሰባ ልክፍት ደጃችን ተሞልቶ፣
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ግምገማ ጥርነፋ ሂስና ግለሂስ የጊዜ ቡቱቶ፣
በማያልቅ ዲስኩይ እየተደጎሰ፣
ጭብጭባ እንደርችት እየተተኮሰ፣
ኣንደኛው ሲያሞግስ ኣንዱ እየከሰሰ፣
ጊዜ እየሰገረ ቀን እየበረረ ከዚህ ተደረሰ።
ኣጨብጫቢ እጆች ዛሬ መቼ ዛሉ፣
ከቀበሌ ኣንስተው እስከላይ ምክር ቤት ያጨበጭባሉ።
ህግ ሲጣስ እያዩ ህግን ያወጣሉ፣
ባላስከበሩት ህዝብ ባልከበረው ሸንጎ ክቡር ይባላሉ።
በጭብጨባ ነግሰው በጭብጨባ ኖረው በጭብጨባ
ያልፋሉ።
ያኔ ያ የመፈክር ዘመን በጩኸት ተሞልቶ፣
ህይወት ሁሉ ሆኖ ፉከራ ቀረርቶ፣
ያለው እንዳለ ሆኖ የሞተውም ሞቶ፣
ዛሬም በሟች እግር ገዳይ ተተክቶ፣
ቆምኩለት ያለውን ኣላማ እረስቶ፣
በልማት ፉከራ በህዳሴ ዜማ ጃሎታ ቀረርቶ፣
ይኖራል
መስኩን በልብላ ባይ ወንበሩን ባድርባይ፣
ባጨብጫቢ ሞልቶ።
ቸብ ቸብ ጭብጨባ ቿቿ እንደገና፣
መኖር ብቻ ደጉ እኛ ብቻ ጤና፣
ቢጠቅምም ባይጠቅምም፣
በውድም በግድም፣
ዛሬም በየኣምባው፣
ይነጉዳል ጭብጨባው።
ችጋር በርትቶብን ረሃብ ቢያከሳን፣
ለጭብጨባ የሚሆን ጉልበት መቼ ነሳን፣
እጆች ውለው ይግቡ ኣይጥፋ ስብሰባ፣
እንዲሁ እንኖራለን ስናደምቅ ኣምባ፣
ቆመንም ተቀምጠን ሁሌ በጭብጨባ።
ይህ ነው የኛ ኑሮ ያጨብጫቢ ምሱ፣
ሁሌ እንደሰንበሌጥ እያጎነበሱ፣
የወጪ የወራጅ ጉልበት እየላሱ፣
እዛው እዛው መርገጥ እየመላለሱ።
ተቃውሞ የለም እምቢታስ ለምኔ፣
ጎኔ ረሃብ ገብቶት ብመታም በጠኔ፣
እነንቶኔ ሄደው ቢመቱ እነንቶኔ፣
ዝምብዬ እኖራለው ምናገባኝ እኔ፣
በጭብጨባ ያደገ ኣለኝ ስልጣኔ።

