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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political     سياسی

  
   "نيزک"ر ـــعـزت آهنگ  
    
  
  

  نهنگ  خرس وما پايگِه شهر
  

  !بچه ها
  شهر ما شهر هنر

  شهر ظفر ادب و شهر عشق و
  شهر گلهای سپيد
  اميد شهرک پاک و

  وصا لو ران شهرهج
  شهر شاهمامه و صلصا ل

  شهر انواع سنن
  .شهر اديان کهن

  شهر ما شهرک کوههای غرور
  شهر رخشندۀ مهتاب بلور

  شهر ما شهرک رستم و ديار آرش
  شهر آ تشکدۀ آذر و قوم سرکش

  شهر خونهای فروريخته در کوه و دمن
  شهر نسلهای جدا مانده از قلب وطن

  !بچه ها
  ها شهر فرنگ شهر ما گلشن ما تازگي

   خرس و نهنگشهر ما پايگِه
  شهر رؤيا و ريا

  شهر افسانۀ گلهای سياه
  شهر ويرانۀ ديو و پريها 

  شهر ما شهر فرنگ 
  شهر افيون شهر بنگ 
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  شهر ويران شهر جنگ
  

  !بچه ها دقت کنيد
  از شکل جنگ نفرت کنيد

  کبوتران نازنين 
  هی نزنيد بال بر زمين
  کمی بلند پرواز کنيد

  تانرا باز کنيدچشمهای 
  دريائی ها  نون ميارند
  آبهای گلگون ميارند
  با اژدهای آتشين ،

  جنون و جبون ميارند
  نهنگ آسما ن شان
  راديو با گندم ميارد

  از آسمان خون ميبارد
  زمين ستاره ميکارد

  شهر ما شهر فرنگه بچه ها
  همه جا رنگ و برنگه بچه ها
  شهر افيون شهر بنگه بچه ها

  و بر را نگاه کنيددور ! بچه ها 
  گوشهای تان را  وا کنيد
  کاروانها از هر طرف

  آيند برای يک هدف   می
  ميا گلی خنجر دارد
  مال قلی تبر دارد

  تف به رخ خرس قطبی
  از نگاهت حذر دارد                                                                

   اما ميان کاسه ات 
  نگين انگشتر دارد

   ما شهر فرنگه بچه هاشهر
  شهر نيرنگ و تفنگه بچه ها
  شهر افيون شهر بنگه بچه ها

  خوب هوش کنيد! بچه ها
  :بقصه ام خوب گوش کنيد
  شهر ما شهر غالمان سپيد

  ما شهر اسيران اميد شهر
  زار بوميان شهر ما خسته و

  انديشۀ نار بلبالن خسته ز
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  پای حصا ر طمع رفته اند دره ب
   دلدارخرگاه برآيد ز تا
  .   کنند صيد اميد اغيار و

  !بچه ها 
  دشمنا ن شهر ما
  شهرک بی سر ما

 اژدها سان بمکند خصلت و آئينش را       
  جفا شهرت و تمکينش راه  بربايند ب

  بزدايند کهن سال گل پيرهنش
  زخم صد چاک عميق بدنش

  افسانۀ او بيااليند آن چهره و و
  النۀ او آن عقابان خراميده در

  بنگ و افيون و ر زرخماه ب
  شهر ما تازگيها شهر فرنگ

  !بچه ها 
  نسل نو پای وطن
  گل فردای وطن
  اين همه  بر بادی
  ظاهرش آبادی
  نام او آزادی 

  همه اش فکر نهنگه بچه ها
  سنگه بچه ها  شهر آئينه و

  شهر ما شهر فرنگه بچه ها 
 ....         شهر افيون شهر بنگه بچه ها 

 


