
አሳድና በለው!!           
አሳድና በለው ይህን ሆዳም ባናዳ;  
ሁሌ ለሆዱ ሲል የሚከውን ደባ፡       

ኦሮሞን ለመግዛት ደልሎ ለጥቅም፡      

እያበቃ እንጂ ዳግም ተስፋ አይሰጥም፡      

እዝያ በሀገር ቤት ጨልሞበት ቀኑ፡       

በሰው  ሰራሸ ነገር ውሸት መበተኑ፡      

አያፉርም ይህ ሆዳም አቀና ወደ ውጪ፡      

ቅሌት ተሸክሞ ይህ ሀገር በጭባጭ፡      

በደም የሰከረን አንደበቱን ይዞ፡       

ፈጦ ቀረ  ዕንደ እንደጨት ጭራሹን ደንዝዞ፡      

በፕላዛ ሆቴል መሽጐ እንደሌባ፡       

አንተ ሆዳም ባንዳ የት አባክ ልትገባ፡      

ሴቶ ወንድ ሆና ስታበላክ ህርም፡       

ባንዳው ምን ይናገር ውጦ ብቻ ዝም፡      

በአውስትራሊያ ምድር  በሜልቦርኑዋ ሜዳ፡      

ባንዳው ተባረረ እንደ በግ ተነዳ፡       

አቅራሩ ኦሮሞዎች የቁርጥ ቀን ልጅ፡      

ባንዳን በየ ሄደበት ሁሌ አሳዳጅ፡       

እንማር ከነሱ እንዴት እንዳበሩ፡       

ባንዳ እየወቀጡ ሁሌ ሲያባርሩ፡  

                                                      

በነ ቶልቱ ሀገረ በዛች በጀግና ደጅ፡       

ቁቤ አስተምራ ምታሳድግ ልጅ፡       

ስራዋ በተግባር ሲታይ በጋሀድ፡                                                   



እውነትም ቆራጦች ኦሮምያን ወዳድ፡      

ከኢቲዩጵያ የመጣን የምረጡን ጥሪ፡        

ከመጤፉ ሳይ ቆጥሩት ቀጩት ባጭር፡      

ምነው ምንሶታ ቅር አለኝ ትንሽ፡       

ሴቶች ሲዋደቁ የወንዶች ሽሽት፡       

ይሄ ያንበጣ  አሽከር ከዝብም ትንሽ፡      

መምታት አያስፈልግ እንደ ዝንብ እሽ እሽ፡      

ይህ አይነ ደረቅ የማያፉር ፉጡር፡       

ወደ ተላከበት ሁሌ የሚበር፡       

የበግ ካባ ለብሶ የሚያደናብር፡       

ይረገጥ ይዋረድ ያንሰዋል ቅሌት፡       

ተገሎ እንዲጣል እንደ እሳት እራት፡      

በጀርመኖዋ ሀገር በናዚዎች ደጅ፡       

ባንዳን አርበድብዶ ጭራሽ አሳዳጅ፡      

ትውለድ የኦሮሞ እናት ደግማ መንታ መንታ፡      

የቁርጥ ቀን ልጆዎች የማያመነታ፡       

የአሳደህ በለው ተላልፎ ጥሪው፡       

ማነው ይህን ሰምቶ ዝም የሚለው ሰው፡       

ሲሮጥ የመጣ አህያን ካልጫኑት በደንብ፡      

ደግም ይመለሳል ያርፋል እንደ ዝንብ፡     

ምናሴ (Abaa Dullaa)ሌባው የሌለው ህፉረት፡     

ለሆዱ ያደረ ሽጦ ማንነት፡       

ይህ ጠብደል ሌባ በውሽት የከበረ፡      

ሁሌ የሚጠመድ የሚያርስ እንደ በሬ፡      

ለእርድ የቀረበ እንደ ሀረር ሰንጋ፡      



ወኔውን የሸጠ ተሞልቶ በስጋ፡       

የትላንቱ ህጻን ሲሰዋ ለክብሩ፡       

ምነው ይህ አጋስስ ወኔው መቦርቦሩ፡      

ሞት እንደሆን አንዴ ነው ሁሌ አይሞት፡      

ከቄሬዎች ተማር(Qeerroo)ተበደር ሀሞት፡     

አሳደው ሲቀጡህ በዝያ በሀገር ቤት፡      

ቅሌት ልትሸከም ጀመርክወይ ስደት፡      

ተሸከም እንግዲህ በዝያ በትከሻ፡      

ሰው መሆንህ ቀርቶ ስትሆን እንሰሳ፡      

ሁሌ ስትጋገር ተቦክተህ እንደ እርሾ፡      

ውርደት የማጠግብ ነህና አን ውሾ፡      

የሰው ልጅ ሰልጥኖ ሲያዝን ለፉጡር፡      

ጥላቻ አስወግዶ ሲያውጅ ፉቅር፡      

በደም ከስከሩት(ወይን)(OPDO)ዎች በቀር፡      

ተልቅመህ ልትቀርብ ለአለም ፉርድቤት፡      

በአመት አይሰላም በቀን በእለት፡      

ስለዝህ አንባንዳ በቁም ከምትሞት፡      

በዝያ በዘረፉከው በል ሸምት ሀሞት፡      

ኦሮሞ ትሁት ነው ለሰው የሚያዝን፡      

አውሬ እየበላህ ውሸት ማላዘን፡      

ምንድን ነው ትርጒሙ ካልኖርክ እንደ ሰው፡     

ንዋይ የሰለበን ወኔህን ዳብሰው፡      

ስለዝህ ሰው ሆነክ ታሪክ እንድትሰራ፡      

ታጠቅ ለማንነት(OPDO)ለድል ተሰማራ፡     



ወያኔ አይቀሬ ነው ጥሎህ መሰደዱ፡      

ካሁኑ ነቃ በል እነ ሆድ ወዳዱ!!       

ድል ለኦሮሞ ህዝብ!!      

Gadaan Gadaa Bilisummaati!        

Meseret Tulu!! 


