
 از ما نبود

 

 از من نبود

 از ما نبود

 سياه بود

 از تبار سياهی 

 از سياهی آمد

 وسياهی آورد

 اورا می گویم

را می گویم  سياه، دیو مخوف ، دیوهمان دیو  

 او که از شادی حرف نزد

 او که از عشق سخن نگفت

 او که سرد بود

سردی مرگ به   

 وفرزندم را برد

برادرم را خواهرم را ،  

  ندیده بود نده بر لبان مندیده در دیدگان من ندوخته و خکه هنوز  پدرم را ،پدرم راو  

 ومادرم را 

در سپيده دمان اوین ،انکه با لبخندی برلب، اشکی شور در چشمومادرم را   

فریادی کرد چه بلندخبر آمدنم را   

گوش پدر  دراید که باد آنرا ش  

روشن سپيده دمان اوینآنزمان که فرمان آتش وجود پاک پدر را در زالل   

 به رنگ عشق آتشين پدر آذین ميکرد

 نجوا کند 

را درگوش پدر نجوا کند باشد که باد نامم   

صد پاره کند را باشد که لبخند پدردر لحظه وداع قلب دشمن  

 پدر رفت وروز به سياهی نشست

 آنها رفتند وروز به سياهی نشست



 سياهی روز

 نه از رنگ باختن شب بود 

او از سياهی آمد، که او  

 او که از تبار سياهی بود

  مسرزمين جوانان با سرخی خون

، آنچنان که دیگررا به سياهی نشاندسفيدی وسبزیش   

ندرنگها ازیاد رفت  

رنگیدیگر   نبوده   ، هرگزآنچنان که پنداشتی هرگز  

 اما من ميدانم 

 ما ميدانيم

  که سياهی از ما نبود

تباهی آمداو آمد و با آمدن او سياهی آمد ،   

 او ماند، سياهی ماند ، تباهی ماند

 او که از عشق حرف نزد

  حرف نزد از زیبائی

سخن نگفت، خوباز هيچ چيز  

هيچ چيز را احساس نکردکه و ا  

 وهيچ     احساسی    نداشت

رفت از سرزمينم  احساس      زان پس  

سخن نگفت و انسانيت ودیگر هيچ کس از انسان  

 هيچ کس عشق را فریاد نکرد

 پرنده مرد و پرواز از خاطره ها رفت

پرواز را به خاطر نياورددیگر هيچ کس و  

رفت ها همه چيز از یاد   

 همه چيز

 فقط یک چيز ماند

 یک چيز در خاطر من، در خاطر ما ماند

 که سياهی از ما نبود



 از تبار عشق نبود

 از تبار ما نبود

زنمميمن فریاد و   

 نه

 نه به تو ای پليد

يم ميزنو ما فریاد   

 نه 

 نه به تو 

تو   نه به تماميت  

 و فقط یک   نه    بسنده خواهد 

 فقط یک    نه

 بسنده خواهد بود

 آن زمان که ما همه با هم بگوئيم    نه

تو  به تماميت    نه  

در آن روز و    

سخن خواهيم گفت ، از پرواز، از پرواز پرنده عشق ما با هم از عشق   

   انازپرواز پرنده عشق بر سرزمينمو 

 رنگها ، شادی ها ، خنده ها ، 

د گشتنباز خواه ان به سرزمينم  

 آنگاه

تقسيم خواهيد کرد با  هم   شادی هایمان را   

تقسيم خواهيم کرد با  هم    ولبخندهایمان را  

همه چيز را به خاطر خواهيم آورد آنگاهو  

 پرواز را 

 عشق را ، انسانيت را ، 

صبح روشن را سپيدیروشنائی را و   

 وآنگاه که خورشيد عشقمان در سحرگاهی روش

تابيدن بگيرد بر وطن  



ای پليد ذوب خواهی شد، نابود خواهی شد، محو خواهی شد  

زی و در ماه نشينییبگر ولو آنکه از زمين و زمينيان  

خواهد کرد تسرزمينم محو عشق خورشيد  

سرزمينم محوت خواهد کرد عشق خورشيد  

 

 شوکران
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