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  توماج

١٢.٠۶.١٠  

  

  

  حال وحشت کن
  

  ھای آتشين در زير بارانی از گلوله

  ھا ِپخش گشته بر اين خاک ، بذر دشت سرخ آزادی از شقايق

   کردندءن را فداآنان که بی دريغ ، آگاھانه جا

  ِدر کوير ناتوانان ، جنگلی بنا کردند

  

  ِدر بستر فرياد و خروش

  ِاز خون قھرمانان

  خروشد حماسه می

ِدر رود خروشان فدائی ِ  

  شد ِآن لحظه که گلوی مزدوران با فرمان آتش پاره 

  خون نشستند بر موج درياه الله ھای سرخ ب

  

  دِ سرد تيرباران ، اوج عشق ياران بوۀدر لحظ

  با سری باال ، قامتی استوار چون کوه

  کشيدند از اعماق وجود فرياد می

  کار ، نان و آزادی

  

  برادری اين سو ايستاده 

  دار ِ آتش سرمايهۀای بر قلبش تپيده ، در جوخ گلوله
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ِآن سو رفيق قھرمان خلق ، با قدرتی واالتر از يک ارتش ِ  

  

  ھای آتشين در زير بارانی از گلوله

  ھا ِ اين خاک ، بذر دشت سرخ آزادی از شقايقپخش گشته بر

   کردندءآنان که بی پروا جان را فدا

  ِدر کوير ناتوانان ، جنگلی بنا کردند

  

ِرفيقان کارگرم  در يک صف با دوستان برزگر ِ  

  ای دالور برخير زخواب

  گر تفکر خلق نيز چون آنان بود

  ِجھان ما امروز زيباتر بود

  

  ھای آتشين در زير بارانی از گلوله

  ھا ِپخش گشته بر اين خاک ، بذر دشت سرخ آزادی از شقايق

   کردندءآنان که بی دريغ ، آگاھانه جان را فدا

  ِدر کوير ناتوانان ، جنگلی بنا کردند

  

  ِدر بستر فرياد و خروش

  ِاز خون قھرمانان

  خروشد حماسه می

ِدر رود خروشان فدائی ِ  

  شد ِوی مزدوران با فرمان آتش پاره آن لحظه که گل

  خون نشستند بر موج درياه الله ھای سرخ ب

  

  ِی سرد تيرباران ، اوج عشق ياران بود در لحظه

  با سری باال ، قامتی استوار چون کوه

  کشيدند از اعماق وجود فرياد می

  کار ، نان و آزادی

  

  برادری اين سو ايستاده 

  دار ِ آتش سرمايهۀای بر قلبش تپيده ، در جوخ گلوله

ِآن سو رفيق قھرمان خلق ، با قدرتی واالتر از يک ارتش ِ  

  

  ِی سرد تيرباران ، اوج عشق ياران بود در لحظه
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  با سری باال ، قامتی استوار

  فريادشان اين بود

  سرنگون باد نظم پوسيده

  زحمتکشان پيروزند

  پاينده باد کارگر

  پرتوان باد راھت برزگر

  زنده باد آزادی

  

  ھای سرخ  در آنروز پرپر کردی شقايقگر

  با ريختن خون ھر الله

  سروھا روئيدند زخاک

  حال وحشت کن

  ِبا ارتش سروھای استوار چه خواھی کرد ؟

  حال وحشت کن

  ِبا ارتش سروھای استوار چه خواھی کرد ؟

  حال وحشت کن

  ِبا ارتش سروھای استوار چه خواھی کرد ؟

  

  توماج

  نه ھشتادو]جوزا[نوزدھم خرداد

 


