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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  "تو  کالس درس خالی مانده از"
  

 ييزت و فصل پاـــ اسی بارانھـــوا
  يزمان از بغض لبرـــــــ آسیلوـــگ

  گارـــه ان کیده ابرـــجده آمـــبه س
  يزتانه سر رـــد ه از داغ تابســـــش
  ءباـ الفیوــــــه بــــــدرســـ میھوا
  يزگ اول محکم و تـــ زنیداــــص
  ز مجوی بیده ھاـــــــ خنیزاـــــج

  ـــيز ناچيحاترـــــ و تفيھاادــــو ش
   ما بودی ھا یوانــوجــــ نیراـــــب

  يکريز یم و تھمت ھاــــــفرود خش
  مـــھر و درونـــــ اول مـــــــيدهسر

  يز خاطرانگیپر است از لحظه ھا
   مانده از تویالـــالس درس خــــک
  يزرمـمرده ســـژ پیھاــــن و گلــم

   ام منـــــیارانـــ و بييـــزیھوا پا
   ام منیدانـشم خود زنـــــدرون خ
  يـديم را خواب دی خوشیچه فردا

  ـــديـــــميشه ھا بر آب دـــمام نقــت
  ی عبوريای چه روـــــیچه دوران
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  یتن ھا به دنبال ظھورــــــچه جس
  يم پرواز بودیل بـــن و تو نســـم
  مـي باز بودیجه ھاــــــ پنيرـــــاس

   سر انگشتيغ که با تیھمان باز
   من تو را کشتی چشمھايشبه پ
  ردــــــنا کـــــمام آرزو ھا را فــــت

   را جدا کرديمانت دوستــــدو دس
  يدیوکران را سر کشـــام شــتو ج
  یديارم پر کشـــــــه از کنـــبه ناگ
  ک مادرانهـــــه اشــــه دانـــبه دان

  اودانهـــــــــ جی ھايشهدـــبه آن ان
  ون عشق سوگندـبه قطره قطره خ

   مانده در بندی ھاهــينوز ســـبه س
  د بر خاک افتادــــــدلم صد پاره ش

   از غمت صد چاک افتادمــــبقلبه 
  ی شاد ھستیا که رفتجـبگوبگو آن
  ی آزاد ھستاتـي حیوــــدر آن س

   ھستخاطرت یوانــــ نوجیھوا
  سرت ھست دريھنھنوزم عشق م

  يست نی ھرزه ایکه رفتبگو آنجا
  يست نیزه اـ سرو و سبيرتبر تقد
   آنجايست دزد شعورت نیـــــکس

  جا آنيسترورت نـــــتجاوز به غ
  ان ھستـ نشی بیخبر از گورھا

   مادران ھستیجه ھاـ ضیصدا
  ھمراهھم نسل و بخوان ھمدرد من

   با حسرت و آهراوان شعر مــــبخ
  ييزھر است و پاــــاره اول مـــدوب
  يزبرـــــمان از بغض لـــ آسیگلو

   مانده از توی که خاليزیمن و م
  يزمرده سر مژ که پيیاــــــو گلھ

 
  


