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ወሇሊዬ (ከስዊዴን)
ምነው ፈጣሪ አምሊክ? ምነው የዓሇም ቤዛ
በዴርብ ሰንሰሇት፤ እየተገረፍን ስንገዛ
ጠሊት እንኳን፤ ባሌፈጸመው ጭካኔ
ሲሸነቁጠን ወያኔ

እንግዱህ ኢትዮጵያ፤ ኖሬ ሳይሆን ሞቼ ከሆነ
የምጠቅምሽ
እንቺ ስጋዬ ይጭስሌሽ
አጥንቴ አሮ ይቡነንሌሽ
እዴላ ካንቺ ጋር ይተሳሰር

ስቃይ፤ ሞታችንን ሇዓሇም ነግረን

እንዲሳረሩሽ ሌረር

ሰሚ ጠፍቶ ዝም ሲሇን

እንዲነዯደሽ ነዴጄ

ምነው አንተስ ጨከንክብን?

ነፍሴን ስነጥቃት በጄ

ሇምን ፊትህን አዞርክብን?

የናቴን በዯሌ ስጋራ
በእሌሌታ አጅቡኝ በጭፈራ

እንግዱያውስ ፈጣሪዬ፤ የማሪያም ሌጅ
ሌመናዬ መራር ሆኖ ሊንተም ባይበጅ

አዎን ሀገሬ መንዯዳ ነው የሚአዋጣሽ
የዯም የዯምማ ያፈሰሰስ፤ የሚአፈስ መች አሳጣሽ

በቃሊቸው እንዲሌረታ
በገንዘባቸው እንዲሌገታ

ሌጅ ሆኔ በጎሌማሳነት ወራት

አካላ በችግር ዯክሞ

በተራሮችሽ ግርጌ፤ በሜዲሽ ሊይ ስጫውት

ሆዳ በጉርሻ ተስሇምሌሞ

ገና ምኑም ሳገባኝ

በፍቅረ ነዋይ ሌቤ እንዲይዯሇሌ
መንፈሴ ጽናት አጥቶ እንዲይዋሌሌ
ተዯናቅፌ እንዲሌቀር ሃገሬን እንዲሌከዲ
ሞቴን አትንሳኝ፤ አታዴርገኝ የሀገር እዲ
ፍቀዴሌኝ እንዴጨክን

ፍቅርሽ ሌቤ ገብቶ ተጣብቶኝ
አንጀቴ ውስጥ ተቀምጠሽ
ከነፍሴ ጋር ተሳስረሽ
የመውዴውዳን ጽናት እንዯያዝኩ
ሀዘንሽን፤ ዯስታሽንም ስካፈሌ ኖርኩ

ሇሀገሬ ቤዛ እንዴሆን

ያም ሆኖ ኖሬ ካሌጠቀምኩሽ

ርሃቤ አስመርሮኝ

ሊገረጣው ጥቁር ፊትሽ

እርዛቴ አስነውሮኝ

እንቺ አካላ ወዝ ይሁንሽ

በእጃቸው እንዲሌወዴቅ ሰጋሁ

ዋካም ብርሃን አግኚ

ነፃነትን እንዲሌዯፈጥጣት ፈራሁ

በመስዋዕትነቴ ዲኚ
ዲውሮም ይርገፍ ጭጋግሽ

ገና በሌጅነት ከሀገር ሀገር ዞሬ

ተገሊገይ ከመከራሽ

ተምሬ ፍዯሌ ቆጥሬ
የበኩላን የዕውቀት አዝርዕት

እኔማ እናቴ ስሜን ስታወጣ

በተማሪዎቼ ሊይ ሊሸት

ገብቷት ኖሮ የህይወቴ የኋሊ እጣ

ከራሴ ጋር ተስማምቼ ገብቼ ውሌ

“የኔ ሰው” አሇችኝ የኔ ሰውነትን ትታ

om

ዴንቁርናን ሊጠፋ “ሀ” በለ ሌሌ

ሇሷ እንዯማሌሆናት አውቃው የሀገር ሌጅነቴን ገምታ

ተስፋ ዘርቼ ሊፈራ

ያቺ እናቴ ስህተት አሊት

.C

ተስፋ በጠፋበት ስፍራ

ቆሜ ሊገር ምን ጠቀምኳት

ምኞት ሀሳብ ነበረኝ
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ትሌ ይመስሌ ስፍረውባት

ይሄው ቀረ ሳይሆንሌኝ

ውስጥ አካሏን ሲቦጭቋት

እናም “የኔ ሰው” የሚባሌ ኖሮ

hi

ካሌጠቀማት ሇዲውሮ
ኢትዮጵያም ከተዯፈቅሽበት ፍዲ

Et

ማውጣት አቅቶኝ ከምሆንሽ እዲ

ኖሬ ሳይሆን ሞቼ ከሆነ የምጠቅምሽ
ከበሽታሽ የማዴንሽ
ከስቃይሽ የማወጣሽ
በስጋዬ ታጠኝበት ፈውስ ይሁንሽ
መንፈሴ ግን በወገኖቼ ሊይ አዴሮ

ሇዚህ ጊዜ ካሌሆንኩሊት
ሌጅነቴ ምን ሉበጃት
መሞቴ ነው የሚሻሊት።
ሇምን ሞተ የሚሌ ዯግሞ ተራ ይዞ
የኔን መንፈስ ተመርኩዞ
ነጻነትን እንዱያመጣ
በበዯለ እንዱቆጣ
ቤዛ ሌሁን እኔን አጽናኝ
ሞቴን ከእጄ አትንፈገኝ

ነፃ ትውጣ ኢትዮጵያ፤ ብርሃን ታግኝ ዲውሮ
የስጋዬ ጭስ አይጥፋ፤ ሰማየ ሰማያት ይንካ

ሌመናዬ ያወቃችሁ

የሚጠቅማት፤ የሚረዲት፤ ከሆነሊት ትዲን ዋካ

የእኔ ሚስጥር የገባችሁ
በእፎይታ እንዴጠሇሌ

አሇዛም ጌታዬ ታምር አውርዴ
በጥፋተኞች ሊይ ፍረዴ
እኔንም አዴነኝ ከመንዯዴ

በነፃነት እንዴቃጠሌ
አዯራችሁ እንዲትነኩኝ
ሇምትቀብሩት አታስቀርኝ

ሆኖም እኩሌነትን ረግጨ
ፍርዴን አብሬአቸው ዯፍጥጨ

ይሌቅስ በእኔ ገናችሁ ተነሱ

ሰብዓዊ መብትን ከምገዴሊት

አገር ዙርያውን በትግሊችሁ ሇኩሱ

ዱሞክራሲን ከማፍናት

እሳቱን አቀጣጥለት አንዴደት

ስጋዬን ሳይሆን ነፍሴንም አትማራት

በዕንባችሁ አታርጥቡት

በአሊማዬ አጽናኝ

እንባ አይዯሇም የሚበጀኝ

ሇሀገሬ ቤዛ አዴርገኝ

ባንዴነታችሁ አጽዴቁኝ

ዋካን እንዲሊሳፍር፤ ዲውሮን አንገት
እንዲሊስዯፋ

በትግሊችሁ አዴምቁኝ

ነፍሴን ነጥቄ እንዲጠፋ

በሌባችሁ ማህዯር ጻፉት

እርዲታህ አይሇየኝ

ሇነገው ሰው ነው ማሰብ፤ ሇኔማ ሀዘን ምን ያዯርጋሌ

ፍራቻዬን ግፈፍሌኝ

አቀጣጥለት፤ አፋፍሙት፤ ትግለ ይጋሌ

ዲግም በሞቴ ማንም አያሌቅሰ

እናም ሐገሬ ኢትዮጵያ፤ ዲውሮ ዙርያ ገጠም

እሌሌ ይበሌ ይሌቅስ

የማወርስሽ፤ የምሰጥሽ፤ የሇኝም ዯም

የሚሇቀስሇት ሇቆመው ነው

ያም ሆኖ ንፉግ አሌምሰሌሽ

እንባ ሇሱ ነው የሚአስፈሌገው

ሇገረጣው ጥቁር ፊትሽ

ሇኢትዮጵያ ነው ኡኡታ ሇሷ ነው ሇቅሶ

መዴሃኒት ካረገሌሽ

አንገቷ ከሊይ ተበጥሶ

እንቺ አካላ ወዝ ይሁንሽ።

የኔሰውን በቃ ተዉት

አጥንቷ ዴረስ እየተጋጠች
የስቃይ ቀኗን እየቆጠረች
ሊሇችው ነው ሇቅሶ የሚአስፈሌጋት
የገዛ ሌጆቿ በመከራ ሇዯፈቋት
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