አምልክ ሆይ ይቅር በለን
ተቦአድነን ተለያይተን ተበታትነን
ላንስማማ ላንታረቅ ተማምለን
ገዳዮችን አጥፊዎችን ጉልበት ሆነን
አለን ብለን 2 አስርት አመታት ሞተን
ላንነቃ ተኝተን በባህር በበረሃው አለቅን
አምላክ ሆይ እባክህ ይቅር በለን
እረሀቡ መከራው ውክቢያው በዝቶባቸው
በእንቶ ፈንቴ በንትርክ ትተናቸው
ስንት ዘመን አዜምን ዘመርን በላያቸው
ሰብሰባው ጉአባኤው ቅዳሴው ሳይጠቅማቸው
ነብስ ዘርቶ ሳይቆም ከጎናቸው
መከረኞች በጨካኞች ሲታረዱ አየናቸው
አምላክ ሆይ ምነው አንተም እንደኛው ዝም አልካቸው
አምላክ ሆይ እባክህ ይቅር በለን
ህጻናቱን ወጣት አዛውንቱን ሁሉ ትተን
በፉከራ በሽለላ ተራርቀን
ገና ልነኖር ተመቻችተን ተደላድለን
እኛ እኮ ነን ጨካኞች አምላክ ሆይ ይቅር በለን
በበደኖ በአርባጉጉ በጋንቤላ የፈሰሰው
ምድሪቱን ያጨቀየው ምንነቱን እረስተነው
በአምሳያው የፈጠረው እርሱን አርጎ የመሰለው
ያ ንጹህ ደም በስጢፋኖስ የፈሰሰው
ቸል ያልናቸው ያ ሁሉ ደም የተረጨው
ጽዋው ሞልቶ እፊታችን ሊካሰሰ ነው
ሀዘናችን ሀዘን ላይሆን ባደባባይ መጮሀችን
እነሱና እኛ ተባብለን
በፈላ ውሀ በእሳቱ መንደዳችን
በዝቶ እኮ ነው የሰራነው በደላችን
አቤቱ ከሰማያት ሰማይ ይድረስ ጭኀታችን
ዘውዱን ጥለን በጎፈሩም ላንነሳ
አይ አበሻ በአህዛብ ፊት ሆን እሬሳ
ሶላቶውን አረቡን አስጎንብሳ
በአለም ላይ እንዳልኖረች ሆና አንበሳ
አጋደምናት ኢትዮጲያን ላትነሳ
አምላክ ሆይ ይቅር በለን ፍጥረትህን ሳትረሳ
ቆመን የሞትን እኛ እኮ ነን
እርቅ ሰላም ፍቅርን አሽቀንጥረን
እረክተናል በአዳራሹ አስጨብጭበን
በበረሃው በአሽዋው ውስጥ ስንቱን ቀብረን
የውርደቱ ሚስጥሩን ተሸፍነን
ዛሬም አለን መገናኘት አቅቶን ተበታትነን
ዘውዱን ጥለን በጎፈሩ ላንነሳ
አይ አበሻ በአህዛብ ፊት ሆን እሬሳ
ሶላቶውን አረቡን አስጎንብሳ
በኮንጎው በኮሪያው ስትነሳ

በአለም ላይ እንዳልኖረች ሆና አንበሳ
ወረድን እና ዛሬ በተራችን እጅ እንንሳ
አጋደምናት ኢትዮጲያን ላትነሳ
አምላክ ሆይ አጥፍተናል ይቅር በለን
መች ካንተ ሆነ የውረደነው እረ እኛው ነን
ፊት እንዳልሆን ጅራት ሆነን
ረጋግጠን የጣልነው እኛ እኮ ነን ክብራችንን
አንተ እማ በአለም ላይ አስከበርከን
ስምህን ጠርተው እንዳልኖሩ ተከብረው
ትልቅ ሆነው በአለም ላይ ተፈርተው
ታሪክ ድርሳን እንዳይጠፋ ከፍ አድርገው
ሄዱ የታደሉት ክብራቸውን ተጎናጽፈው
ዛሬማ ተኮንነው ልጆቻቸው አንተን ትተው
ትልቅነት ክብራችንን አዋርደነው
ፍቅር ሰላም አንድነትን አሽቀንጥረን
በጎሳና በመንደር ተበትነን
ውርደትና ክብር ተምታቶብን
ጠባብ ሆነን ሀገሪቱን ተከፋፍለን
ማነስ መርጠን ትንሽ ሆነን አንተን ትተን
አምላክ ሆይ ይቅር ብለህ ሰብሰበን
ጀግኖች ናችሁ ጽናትን ለአለም ያሳያችሁ
ያን ሁሉ ግፍ ያየው አምላካችሁ
ዝም አይለም ሊመጣ ነው አዳኛችሁ
ሊፋረድ ነው ጥግ ድርሶ በደላችሁ
አምላክ ሆይ ይቅር በለን ሳንጠፋ
በደላችን ሀጢያቱም ቢከረፋ
አምላክ ሆይ ዛሬም እየን እንደ ድሮው ሳትከፋ
መልስለን ያጣነውን ያንን ተስፋ
አምላክ ሆይ ይቅር በለን በንቶፈንቴ እንዳንጠፋ
ወንድወሰን ሰብሰቤ ሀገረ እንግሊዝ 2015May3

