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  تو بنشان در باورت نہ

  تو بگو نہ

  دیگر نمی خواھم ،نمی خواھم ،نہ ،نہ

  تو بگو نہ

  ولی ھرگز نگو نمی توانم

  م کہ تو میتوانینیرا من نیک می داز

  تو توانایی ای زن

  نیمہ ای آسمانی ،تو نیمۂ زمین

  تو پر توانی

  آری با خون تو ،با خون تو

  و با خون فرزندانت 

  سرمایہ می چرخد عظیم ماشیناین 

  مایہ می چرخد این فرو ،این دنی ،دنیا بہ کام این پست

  دیگر بس است 



  خواھری من  ،مادر من ،عزیز من

  دختری من  ،دیگر بس است

  دیگر بس است

  سالھا در کوره راھی زندگی زجر کشیدی

  خاموش گریستی

  اکنون دیگر فریاد شو

  دیگر نمی خواھم ،کہ نمی خواھم

  قہ ھای زنجیر را بگسل این حل

  مذھب پر تذویر را  ،نکبدور اف

  بگشا تو قفل زوالنہ

  بگو نہ نہ نہ

  شھادت بده بہ درخشش خورشید

  یسنگذار در تۂ سیاھچال بپو

  حجاب شرم و مشو خاموش در پردۀ از

  سراب یک مایہاست سر ھوش کہمدمشو 

  تو فریاد شو دیگر باره فریاد شو

  داد شوبدھن استبمشتی 

  دیگر نمی خواھم ،بگو نہ نہ نمی خواھم

  تا بہ کی؟ ،بہ کی آهتا 

  در غرب زیر پای دژخیم سرمایہ می پوسی



  گاه عرضۂ بازاری ھمچو جنسی

  در شرق در زیر حجاب سیاه امپریالیزم

  ر پنجہ ھای خون آشام ارتجاعد

  این نوکران سیا

  توھین می شوی ،تحقیر می شوی

  آری ،آری ،آری

  می خورند حقت ،غرب شرق و ،در شمال و جنوب

  و جنسی می فروشندترا ھمچ

  زیر سیاه سنگ مذھب مدفونت می کنند

  و گاه بنی یاھلگاه گوشت برد ج

  خرافات مجنونت می کنند در گرداب اوھام وگاه 

  گاه زنده می سوزانند ترا

  زن بر خیز بر پا ای

  ای زن بر خیز بر پا

  را بدور ریز این چادر ظلمت

  فریاد شو ،مشت شو

  بر ھم زن کاخ بیداد شو

  بکوب بدھان دژخیم

  بگو نہ نہ نہ

  دیگر نمی خواھم ،نمی خواھم



  ھمچو جنسی عرضۂ بازار شوم

  یا بھر سود تو طالب خریدار شوم

  تقدیر راحیلہ ای  نمی خواھم دگر

  حلقہ ھای زنجیر را ،اینمیگسلم 

  نمی خواھم بار بار کوبیدن دیگر 

  شدن در گوشہ ھا خزیدن خاموش 

  بگو بگو ای زن بگو

  دیگر نمی خواھم ،نمی خواھم

  ۔ دیگر نمی خواھم
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