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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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  ِ  آهنگشيفرما
 

****** 
 

 گرانيباز
 اوردي َتر ن کس  بهاِراـــنجيدر
 اورديناَور ـــــ  َدر  َبر بیديام

 دوِر آتش  راِنــــــگيبازاال  
  اَوردي کس َدرنشما ُسّر از َسر

 
****** 

  

  دردِیمو
 ی دردِی بو زدي محفل نخنــياز
 ی دردِیهمسو او  دریني بیــنم
 اري همه ني ااِنـــــــــيسوي گاِنيم

  ی دردِیمو را داــــــخ دايپ شود
 

****** 
  

   سرشارِیشاد
  دلبرگرفتهني محفل   که انيدر
 سرگرفته  ی مستکه  ساغربزن
 فانيرـ حِ   سرشارِی شاد  و تو
  من در گرفته ِۀخان هـــــــچ اگر

 
****** 

  

  درادهيد
 یئرا تکصدا اِل ما ــــ حگرفته
 یئ درادهي دني چن یک تا وـــبگ

  سریدهيم  راه اِیازــــ تسرود
  یئداـج   وا یئداـج وا  یئداـج
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 داِم صلح
 پلنگش  دل را ِی آهو رديــــــــــــــبگ
 زچنگشيت  نگاِه  رباِنـــــــــــــــــ قبه
 یشهر افتاده   او حــــــــصل    داِم به
  راِز جنگش  ز رمز ویپرس ی مهــچ

 
****** 

  

 ِ  آهنگشيفرما
 زنِگ تازه و  صلح   درِس کالِس

   دلبر رنِگ تازه بحِث  رفتهــــــگ
  مکتبواريد و  در رقص آمد هــب
  تازه    آهنِگ ِشيرماــــــــ ف نياز

 
****** 

  

  مردمسنِگ
  مردمنِگ ـــــــــــــــــــ آه ِۀنيئ آشدم
  سنِگ مردمیم هــــــ زنی منهي سبه
 یازي   امتیاپي   پرميـــــــــــ  گیهم
  جنِگ مردم گه از صلح و    ازیگه

 
****** 

  

 ازيامت
 هنيماِل م ان وــ آتش به جزدم
 هنيه حاِل مفتم لحظه لحظرــگ
 یازيم امتريبگ  یرنگ رــ هبه
  هنياقباِل م  ِۀـــــــــيسرما  منم

 
****** 

  

 رگبار
 ؟یکرد هموار راــ شب را  چ رِه
 یکرد را تار  دستت روِز خودبه
  نشانه را يیآشنا  یرفتـــــــــــــگ
  یکرد ه دل رگبارــ هرچِی سوبه

 
****** 

  

 زي لبرۀکاس
  جبرمجوِر جهل و  جنگ وِهيعل
  صبرمِزيلبر  ِۀکاس  بر رــــــنگ
 رکنم کاِخ هوس راـــــ  بشهي رز

   ستبرمِلي سِۀــــــــــحي َصِیصدا
 

****** 
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 ی نامردَگرِد
  گرفتهینامرد رِد ــــَگ  را وطن
  گرفتهیَگرد تپه را رــــــهرِ  َس
  بودۀه ای  آزادِۀا  چهرـج  هربه

   گرفتهیرده تِب زردـــــــ کورم
 

****** 
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