ሆኜ በሆነማ！
ከመላኩ ይስማው

የህንዶች ሃይማኖት፣ ሃቅ ሆኖ ቢሰራ፣
ዳግመኛ ሰው ብሆን፣ በዳግም ፈጠራ፣
አፈናን እምቢ እሚል፣ ፍፁም እማይፈራ!
ለህዝባዊ ትግል፣ ነዶ የሚያበራ፣
በጨለማው ሌሊት፣ መንገድ የሚመራ፣
ነበር በሆንኩ ሃይሉን፣ እሳተ-ገሞራ!
አለመሆኔ እንጂ፣ ሆኜ በሆነማ፣
የታፈነ ህዝብ ድምጽ፣ እሮሮ እንዲሰማ፣
ልክ እንደ ገሞራው፣
ልክ እንደ ደብተራው፣
ልክ እንደ ዓሊ ሁሴን፣ እንደ ሃማ ቱማ፣
እሟገት ነበረ፣ በጥበብ አውድማ!
ሰበብ ሳላበዛ፣ ምንም ሳላቅማማ！

ብሆንማ ኖሮ፣ ጀግና እንደዚያ ትውልድ፣
ብር፣ ነፍጥ ለያዘ፣ ተንጰርጵሮ እማይሰግድ፣
የጠላቱን ፊት ሲያይ፣ በፍራት የማይርድ፣
ሌቱ ያረጠ ዕለት፣ የማይርበደበድ፣
ጠዋት የገባውን፣ ቃል ማታ የማይክድ፣
ብሆንማ ኖሮ፣ ልክ እንደዚያ ትውልድ፣ የፍርሃት ማርከሻ፣
መች ያረክሳት ነበር፣ የሀገሬን ምድር፣ ያውሮፓ፣ አሜሪካ፣
ያረቡ፣ የህንዱ፣ የነቻይና ውሻ፣

ቢሆንማ ኖሮ፣ ልክ እንደ ገሞራው፣ የመጣፍ ክሂሌ፣
ቢሆንማ እንደ እሱ፣ የህዝብ ጠበቃ፣ ብዕሬ መንጎሌ፣
መች ዝም ብዬ አይ ነበር፣ ውሸቱን ሲጠርቅ፣ የምዕራብ አገልጋይ፣
የነቻይና ሎሌ！
የአረቡ፣ የህንዱ፣ የ’ንግሊዝ አለሌ！
እሞግተው ነበር፣ ብዬ አሌ！ውሸት ነው！
ተቦክቶ ሮም፣ ለንደን፣ ሱዳን የተሠራው፣
የፈጠራ ወግህ፣ ከመቶ እማያልፈው፣
ካንተው ጋር የሚሞት፣ ፍሬ አልባ ድኩም ነው！
ኢትዮጵያዊነት ግን፣ ዘመን የማይሽረው！
እለው ነበር አዎ！ዋልታና ማገሩ፣
ኖሮ ያለፈበት የደብተራው ክሩ！
የዮናስ፣ ተስፋዬ፣ የገሞራው ክሩ！
ህይወት ማዋለጃ፣ መፃፊያ ብዕሩ፣
ህዝባዊነት ነው፣ መሠረተ ሥሩ፣
ሲጨንቃ የማይላላ፣ የቃል ኪዳን ቁጥሩ！
ሲቆይ የሚደምቀው፣ ቀለም ምስክሩ！

የሲ አይ ኤ ጋሪ፣ የሞሳድ መጋዣ፣ የኤም አይ በቅሎ፣
አስረሽ ምችው ሲል፣ ባገር ተደላድሎ፣
የዓለም ባንክና የባዕዳን ቅምጥ፣
ወገን ላይ ተጭኖ፣ እንደዚህ ሲያናጥጥ፣
አዎ! ቢሆንማ ኖሮ፣ የነአጅሬን ብዕር፣
የቅጥረኛን ተንኮል፣ ሠንዝሮ እሚመትር፣
መች ያስችለው ነበር፣ ብዕሬ ለማየት፣ ይህን ግፍ ዝም ብሎ፣
ነበር ይዋጋ እንጅ፣ ባገሬ ምድር ላይ የሰባውን ሀሰት ገምሶ ገምሶ ጥሎ！

አይደለም እል ነበር፣ የዚያ ትውልድ ግቡ፣
የተሰዋለት ህልም፣ የእምነት ክር ማተቡ፣
ዶክተር ፕሮፌሰር፣ የሚል ማዕረግ ለቅሞ፣
የመጣውን ገዥ፣ ተለማምጦ፣ አስታሞ፣
ጊዜ አይቶ እሚነፋ፣ ክብር ተሸክሞ！
በቀይ ደም ሳይሆን፣ በፋብሪካ ቀለም ቃላትን ሸላልሞ፣
ፍፁም አልነበረም፣ በባዶ ጭንቅላት፣ ሊያስነርት አታሞ！
ደሙ መሬት ፈሶ፣ አጥንቱን ከስክሶ፣
የከተበው ታሪክ፣ አፈሩን አጣቅሶ፣
ዋቢነት ያቆመው፣ የሃቅ ምሰሶ፣
የሚያስነብበው ዝክር፣ ምስክርነቱ፣
ታግሎ መሞቱን ነው፣ ለኢትዮጵያዊነቱ！
በፈፋ በሜዳ፣ ያረፈው ሠማዕቱ！

አዎ！ ትንታጎቹን ፀሀፍት፣ ሆኜ በሆነማ！
የሠማዕታቱን ገድል፣ ዘክሬ እማሰማ！
ለመጣ አፋኝ ሁሉ፣ የወጥ ቀማሽ ቅምጥ፣
አመጽ ማዳፈኛ፣ የመርገጫ ሸበጥ፣
የወንበሩ ሽፋን፣ የግማቱ ሽርጥ፣
የህዝብ አመፅ ገፍቶ፣ ዠማው ሲያዝ በምጥ፣
ወረ-ግቡ ሲሆን፣ እምቢታው ለለውጥ፣
ለፍሬ እንዳይበቃ፣ መደብደቢያ ቆመጥ፣
ከመጣው ገዢ ጋር፣ አንሶላ እሚጋለጥ፣
ቴዎድሮስ፣ ምኒልክን፣
ያገር አድባሮችን፣
እንደ ግንደ ቆርቁር፣
ባደባባይ ግጦ！
በአርበኞች ገድል ላይ፣ ሲሳለቅ አላግጦ！

ጀግና እየተባለ፣ ዛሬ ላይ የግልብጥ！
መች ይቻለው ነበር፣ ሊያጠፋ እየበላ፣ ታሪክን እንደ ምስጥ！

የህንዶች ሃይማኖት፣ ሃቅ ሆኖ ቢሰራ፣
ዳግመኛ ሰው ብሆን፣ በዳግም ፈጠራ፣
አፈናን እምቢ እሚል፣ ፍፁም እማይፈራ!
ለህዝባዊ ትግል፣ ነዶ የሚያበራ፣
በጨለማው ሌሊት፣ መንገድ የሚመራ፣
ነበር በሆንኩ ሃይሉን፣ እሳተ-ገሞራ！

