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 الفصل األول

  )طلبة يغنون حول األرز(: المشهد األول

  اهللا ال يقدر يا بلد الحب  الطالب

  يتحكم فيك من هب ودب

  حاكم دجال أو ناقم

  أو غيور أو ظالم 

  يطفي أنوار الحرية

  يزرع فوضى بين الرجال

  ليش بس الرجال؟   جميلة 

  كمانوالنسوان  )ضاحكين(   الطالب

  في عاصفة بتقرب من لبنان    جميلة

  اهللا ال يقدر يالبنان    أحمد

  فيك لكل واحد مكان 

  للمالك وللشيطان 

  للثوري والجبان 

  للحر والتابع     جميلة

  للقانع والبالع 

  للي ما بيسمع 

  قرع الطبول تهدد لبنان

  مثل الشمس بتشرق  الطالب

  على كل مكان 

  وفي كل زمان 

  وعلى أي إنسان 

  ا روح لبناني

  )طالب يرقصون حول األرزال(
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  بدنا نرقص، بدنا نمرح   الطالب

  بدنا نجن، بدنا نجمح

  العمر قصير، ودربه مرير

  بدنا ننسى للحظات

  الخطر واألزمات

  نحن شباب الجيل

  منلبس قصير، ومنربي شعر طويل

  منرقص الجيرك، ومنحلم بالمستحيل

  منريد نبني دنيا جديدة

  يدة منريد نعمر دنيا سع

  بس ما منعرف كيف

  نحن ضايعين دلونا كيف

  دلونا كيف ياللي بتعرفوا كيف

  ومش متلنا ضايعين

  بتصدق؟    جميلة

  شو أصدق؟    أحمد

  بنص الفرح والمرح    جميلة

  بشعر قلبي حزين

  بقول لنفسي وين 

  نحن رايحين؟ 

  ليش نحن ضايعين؟

  بسلم وال حرب عايشين 

  كل واحد منا لوحده 

  ما في شي يجمعنا

  ما عاد إال الرقص يوحدنا
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  بس كل واحد لوحده

  كل واحد لوحده

  يا ترى من حقنا نفرح

  يا ترى من حقنا نمرح

  ونحن مش مطمنين

  ومالنا عارفين

  بسلم والّ حرب عايشين؟

  والعدو مخيم    أحمد

  ظله علينا

  وأنا بسأل

  بالدنا إلنا والّ مش إلنا

  بغرفتي بعلق

  صور جويفارا

  وبتمنى اني

  أنا جويفارا

  بس ما بعرف كيف 

  صعب نجمع تنين سوا 

  سلم وحرب ما بينجمعوا سوا

  ومنفرغ ثورتنا بالرقص والصراخ   الطالب

  بالرقص والصراخ

  بس هدا منه فرح 

  في قلبي ما في فرح

  في الدنيا ظلم كتير    أحمد

  صحيح في ظلم كتير

  السجون معباية مظلومين
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  والدنيا مليانة محرومين

  يال بشوف عالشاشة أنج    جميلة

  وبتمنى أكون أنجيال

  أحمل مشعل ودافع عن الحرية

  الدنيا حلوة مع الحرية

  بس في الدنيا ظلم كتير    أحمد

  بخاف عليك من قلبك الكبير

  شو مالكم بتتوشوشوا    ديانا

  وبالسياسة بتتحرشوا

  أنا بقول السياسة مش إلنا

  كيف مش إلنا؟    جميلة

   بتتركيها للمتعصبين 

  وللفوضى والمنافقين

  حن بين الشعب ن

  الواعين والمعتدلين 

  السياسة مش مهنة، في إلها محترفين    ديانا

  لنكون محظوظين الزم نتعلم،

  الزم نتعلم، أنا مش ضد العلم    جميلة

  فرغ قلوبنا من كل همنبس ما 

  ا في خطر، وعلينا واجبنوطن

  شعبنا مشرد، وبلدنا مهدد

  نحن شو طالع بايدنا؟    ديانا

  !ع بايدناكيف شو طال    جميلة

  كل واحد منا ضعيف

  كل واحد منا عاجز
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   منصير مثل الريح،بس لما كلنا نهب

   افرحوا يا جماعةاقومو    ديانا

   لغيركم تعب البالاخلو

  دربكم صعب وأعداءكم كثار 

  ال تعاندوا التيار

  وال تناطحوا الجبال

  نحن جيل الرفض  الطالب

  نحن جيل الثورة

  ما منرضى باللي كان

  هوانما منقبل ال

  ما منشعر باألمان 

  االّ لترجع

  أرضنا إلنا، وثروتنا النا

  بالدنا النا وال مش النا؟    أحمد

  ليش فيها نحن ضايعين؟

  ليش فيها نحن ضايعين؟

  يا اهللا اتركونا من هالحديث    ديانا

  نحن جينا نفرح، والّ جينا نزعل؟

  طول عمرها هيك جميلة

  مطرح ما تروح مطرح ما تجي

  ناش قدهاتفتح ابواب مال

  .قوموا نرقص قبل ما نرحل

  انت ما همك شي     جميلة

  غير تعيشي يومك 

  ما تتركي شي
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  تلبسي وتدندشي

  تضحكي وتفرفشي

  تعرضي جمالك في المسابقات 

  حتى تفوزي وتقبضي شيكات

  بس شو بعمل بقلبي

  من صغره تعلم

  يحمل هم الدني

  وما يخلي لحاله شي

  اللي عاش ايلول األسود

  قلبه شيما عاد يفرح 

  بعيوني شايفة الدم

  في بساتين البرتقال جاري

  بأحالمي بزور بيتي

  بتلصص من الشبابيك

  بشوف وجوه غريبة بداري

  مين عم يعزف على كمنجتي 

  مين ورث ثيابي في خزانتي

  بفتح عيوني وقلبي حزين

  ترى برجع لوطني الحبيب

  بلدي بيهمس لي مرة وبيصرخ مرة 

  اليش أنا فرحانة وأهلي ماتو

  تحت أنقاض منفاهم ماتوا

  ماعادوا شاعرين بشي

  بس أنا بشعر 

  في غلط بالدنيا 
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  ما الزم يستمر

  وفي غرفتي ما بعلّق إالّ صور

  حبايبي اللي راحوا

  .وماعدت شوفهم إالّ بالصور

  

  :الثانيد المشه

إنه يعقد . نسمع هدير المياه. استأجر مكتبا في مغارة جعيتا. الشيطان يبذر التفرقة(

 رئيس وزرائه هو في قناع نسر،. التشريعي مقنعونجميع أفراد مجلسه . تماعااج

 ضحيته حمل مزدان بأطواق اره جمجمة عرافة دلفي،ش مست، قائد جيشه ذئب،بوم

 كومة ا وعلى يسارهخارطة لبنان،ا على يمينه،الشيطان يجلس حول طاولة. الذهب

  .من العمالت الذهبية

  )يغني(  الشيطان

  ؟نمين يشتري مي

  حامل عنكم عبء سنين

  بضاعتي عيون بترصد حركاتك

  وشباك بتكتم أنفاسك 

  كفوف سودا ونضارات 

  وخفافيش ومومياءات

  فضة بتفضح سراير 

  ودهب بيشري ضماير 

  شراب مليان سم 

  وخناجر بتقطر دم

  بتسكت كل فم

  ومسدسات وغدارات

  بتجيك من ورا مش من قدام 
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  على غفلة في الظالم 

  ب وزيت بيشعل له

  من دون أي سبب

  بيحرق قصور ودور 

  وبيخلي العمار بور 

  ال جناين خضرا وال زهور

  

  أنا مهنتي تاقنها دهور

  أزرع الخوف وأورم الصدور

  بين السهول والجبال 

  بين الصليب والهالل 

  للمسلم بقول إنتو يا قبضايات

  ماخلوا لكم شي هالخواجات

  لهم وبعثات منهم إوظائف

  رة وفي التجارة واإلدا

  عاملين إقطاعيات

  وما تركوا لكم 

  إالّ فتات ونفايات 

  

  ولما شوف مسيحية

  أقول باإلحصائية

  عددهم كتر وانتو أقلية 

  مابيبقى لكم حرية

  بكرة بيستلموا الجمهورية

  باسم العدل والغالبية
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  وبترجعوا مثل زمان

  لالضطهاد والعبودية

  

  وكالمي بيدخل وبيتربع

  في صدر القوم والمربع

   حكم والكل بيتسمع بصير

  أنا بفرق وما في حدا يجمع

  بيقوموا على بعضهم يصفوا حسابات

  والدنيا حولهم شاعلة خصومات

  ولما الصفا في يوم يرجع 

  بيبقى كالمي في القلب يلسع

  

  :الثالثالمشهد 

  ميليشيا فلسطينية

  تعالوا نصفي حسابات

  اليوم يوم التارات

  ليش أرزاقنا أخدتو

  ليش أراضينا بعتو

  ليش دمنا سفكتو

  ليش للعدو استسلمتو

  ؟؟؟ليش ليش ليش

  تعالو نصفي حسابات اليوم يوم التارات

  ميليشيا لبنانية

  نحن قوم وإنتو قوم 

  ما في بينا نسب
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  البتاخدوا منا

  ال مناخد منكم

  ال إنتو منا 

  ال نحن منكم 

  ال عقولنا عقولكم

  ال قلوبنا قلوبكم 

  ال دروبنا دروبكم 

  إطلعوا منا

  نطلع منكموم

  أرض إلنا 

  وأرض إلكم 

  ال تيجو عندنا

  وال منيجي عندكم

  نحن قوم وإنتو قوم

  ما في بينا نسب

  نغمة غريبة، نغمة عجيبة   كورس

  ال عرفناها يوم، ال حملناها يوم

  العشرة الطويلة 

  األلفة الطويلة

  ؟كيف منهدمها بليلة ويوم

  الدنيا بتتجمع ونحن منتفرق

  نتمزقالدنيا بتتلملم ونحن م

  بكرة منصير كل واحد ضيعة 

  وكل ضيعة بلد 

  وعلى كل درب حاجز
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  وعلى كل خطوة وتد

  ال بيعمر لنا بيت 

  وال بيعمر لنا بلد

  حالة غريبة ، حالة عجيبة

  ال عرفناها يوم، وال خبرناها يوم 

  العشرة الطويلة، األلفة الطويلة

  كيف منهدمها بين ليلة ويوم؟

  ال سمح اهللا يا لبنان    أحمد

  تلعب مع الشيطان

  لعبة النيران

  لعبة الفرقة واالنقسام

  تمجد الخاص، وتهدم العام

  ال سمح اهللا يا لبنان

  راكضين، لوين راكضين   كورس

  لراس النبع راكضين

  راكضين بقى لكم سنين

   جراركم راكضيناتملو

  والناس عطشانين 

  ماشين فوق القوانين

  والمنافع مقتسمين

  مسؤولين وقرايبين

  لشعب مش سائلينوعلى ا

  راكضين نحن راكضين  انتهازي

  واللي ما بيركض اليوم 

  بتدعسه السنين
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  ما في قوة تمنعنا 

  وال مبدأ يردعنا

  مين للنبع بيوصلنا 

  من كون إله ممنونين

  اما تقولو قولوا عنا شو

  حرامية ومرتشين

  منضل نحن راكضين

  واللي ما بيركض اليوم 

  بتدعسه السنين

  

  :المشهد الرابع

  

  بلد المراكب والتجار   كورس

  ماتوا فيك كل األحرار

  لما التاجر كان يرفع

  علم بالده وماله يجمع

  يدين تصنعكان وراه إ

  والمركب كان الحرية

  والنور السابح عالبشرية

  التجار كانوا تجار

  التجار كانوا أحرار

  التاجر اليوم صار أجير

  هو بيغنى والشعب عالحصير

  مصيرال بيهمه بلد وال بيهمه 

  كل شي عنده عرض وطلب
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  حتى البلد عرض وطلب

  رايته صارت ورا البحار

  وداس ببلده كل األحرار

  شو بعمل بمصنعي وعمالي  الصناعي

  أسكر مصنعي وأطرد عمالي؟

  راحت ثروتي وراح راسمالي

  بهالمشروع الضايع

  ال في حماية وال في منافع

  عني شو بتريد أعمل لكي    التاجر

  غلك؟أكتف ايدي وأنتظر ش

  بدي بضاعة منين ما كان

  رخيصة وكويسة كمان

  وبضاعتك بال إتقان

  بدي وفر عالشاري 

  والقانون معي يداري

  يفتح للتجارة بواب

  ال يحطنا كلنا في سرداب

  والدنيا تبقى دوالب

  ومراكبنا فوق البحار

  زدهارحاملة معها اإل

  هاد كالم مليان أسرار  الصناعي

  هادي حقيقة عليها غبار

  زدهارتحمل اإللمين ب

  لشعب بال إنتاج

  بيقطع من خشب الحراج
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  لما نسكر باب المصنع

  ال كلمتنا حد بيسمع

  وال بيبقى لنا راس نرفع

  إرادتنا دايما مغلوبة 

  بالبضاعة المجلوبة

  ال في غالب وال مغلوب    التاجر

  ال بدنا نعادي وال بدنا نحارب

  بدنا نتاجر ونصاحب

  ننفتح على كل الناس

   وال متراسال نحط قفل

  لما التاجر يكون حاكم  الصناعي

  بينهار النظام القائم

  التاجر ماله قرار حاسم

  وطنه ورا البحور

  مع الربح بيلف ويدور

  يجمع مال ويبني قصور

   أنا برقبتي عمال

  كل واحد فيهم صاحب عيال

   خليتوهم بأوشم حال

  كل يوم منخفض أجور

  والعامل صابر بكره بيثور

  ش وبال نفاقبال تهوي    التاجر

  صناعة ضعيفة مالها ساق

  سكروا المصانع وافتحوا أسواق

  العالم كلهم سبقونا
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  وحدها التجارة مضمونة

  من ربح البنوك والمصارف

  منفتح فنادق ومنعمر مصايف

  ومنبيع دخاننا في المقاطف

  ال بدنا تصنيع وال مصانع

  بدنا نشحن ونجيب بضايع

  ال حرية بال مصنع    كورس

   مصنعال ثقافة بال

  ال غناني بال مصنع

  بدنا نعمر المصنع

  بدنا نصنع نصنع نصنع

  أنا بطالب البرلمان   الصناعي

  يوفر لنا جو األمان

   وصناعتنا بتتحدى الزمان

  ال بدنا عولمة وال ربان

  وال عدو يتحدانا

  ويملي شروطه

   ويفرض الوزن والوزان

  أنا سامع وواعي   )الرئيس(

  وللصلح بينكم ساعي

  ا بدي كون محظوظم   مواطن

  ما بدي كون ناجح

  في الليالي البال نجوم

  لما خيراته الحظ  وزع 

  على كل وغد نابح 
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  بوجه القمر ودابح

  أمل شعبه وفكر انه فالح

  خليني منسي بال حظ

  وأنا بكون الرابح

  لما الدنيا تخرب  )الفوضى(

  شمر ايديك وانهب

  هدي فرصة عمر

  ال تخليها منك تهرب

  

  مية في األرض اإلسال

  لبس على راسك كوفيةإ

  ولما تكون مسيحية

  راسك طاقية  حط ع

  !وانهب انهب انهب

  

  ما حدا عارف حدا

  ما حدا يحاسب حدا

  كل الناس صاروا عدا

  ومين ما وقف بدربك

  !اضرب اضرب اضرب

  

  بيتي مالن منهوبات

  سجاجيد وحرامات

  ومصاغات وبيروكات

  وغساالت وتلفزيونات
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  وأجهزة ألكترونية

  مرها محرمة عليطول ع

  

  بكرة منفتح مخزن

  وبالقانون مننهب

  ال منتعرض لألخطار

   وال منشقى وال منتعب

  هلق مشي معاي 

  ال الحظ منا يهرب

  

  لما الدنيا كانت أمان

  سدوا الطريق علي

  ليش أسأل عليهم

  ياللي ما سألوا علي

  خلي الدنيا تخرب

   وخلينا نحن ننهب

  !ننهب ننهب ننهب

  طيع األوامر؟مين اللي بي   كورس

  كل واحد في البلد آمر

  البواريد مشروعة

  والحواجز مرفوعة

  واأللغام مزروعة

  وكل واحد عمل ثائر

  ولما األخ يقابل أخوه

  نت يافاجرإبيقول له 
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  واإلشاعة مسموعة

  والقلوب مفجوعة 

  ما عاد في شان وال خاطر

  األكابر صاروا أصاغر

  ما لنا هون مكان

  يا اهللا نهج ونسافر

  

  :هد الخامسالمش

  صدقيني يا جميلة، ما بقى عندي احتمال    أحمد

  ما بقى عندي مواسم أنتظرها في فرح

  كل يوم بسأل ضميري مين أنا وعايش لمين

  ال السما عاوزة تجاوبني، وال هدي السنين

  هدي داري والّ مش داري

  هدي أرضي والّ ضيف فيها

  الظالم طول عليها

  والعدى يتحكموا فيها

  عليها، الغريب سيد 

  وابنها صاير غريب فيها

  

  مين سرق من بلدي النجوم

  مين اللي طفّى نور القمر

  مين اللي خلى الغنيات

  صراخ وأنين وذعر

  

  مين اللي طل عالوادي
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  وطعن بغفلة نبع النهر

  جرت ميته شالل دم

  جنب مخيم تل الزعتر

  

  مين اللي خلى القنابل 

  تنزل عأرضي مطر

  تفتح في صدرها قبور

  في وجها حفروتردم 

  

  مين اللي هرب العصافير

  من أعشاشها عالشجر

  صارت هدف للتمرين

  ومن بعدها عالبشر

  

  )يخرج منشوراأحمد(

  اليوم فقت صبحية

  شفت مرمي منشور

  على العتبة البرانية

  )يقرأ(

  يا جماهيرنا األبية

  من إسالم ومسيحية

  هدي مش حرب طائفية

  هدي مش حرب طبقية

  هدي حرب تآمرية  

  ي الفدائيةلتصف
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  وتمرر علينا 

  التسوية السلمية

  عحساب األرض والحرية

   الصهيونيةنهدي أيدي

  جعية واالنتهازيةبتعاونها الر

  ووراها السفارة األمريكية

  :هدي الخطة التصفوية

  تهجير الجماهير الشعبية

  تحاصر الفدائيةو 

  وتقضي عليهم بعد ايلول

  بضربة نهائية

  يا جماهيرنا األبية 

  ا تخليها تمر اصحي وم

  الخطة التآمرية

  

  نسيتو زمان شو صار    مواطن

  بين الدروز والمارونية

  الدروز وراهم انكليز 

  والتانيين وراهم فرنسوية 

  يحرضوا عالحرب الطائفية

  ونحن اللي دفعنا الثمن

  خراب بالد وضحايا وفقد حرية

  ومشانق تقطع رقاب 

  وشباب تروح بشربة مية

  وبدل ما كنا أحرار 
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  .عنا تحت التبعيةوق

  ماشين على درب الحرية   كورس

  أنا وانت وهو وهي

  أنا من وين وانت من وين

  لكن بقلوبنا متفقين

  أنا باحب

  وانت بتحب 

  وديننا الحب 

  واهللا هو الحب

  لكل اإلنسانية

  

  )مسافر يلتقي عند الحدود بباعة خضار( :مشهد سادسال

   مين يشتري ملفوف؟ف،ملفو    الباعة

  ة ثالثة كيلو بليرةملفوفة تاز

  ثالثة كيلو بليرة؟    زبون

  رخيصة وكويسة هالملفوفة

  بس أنا ما معي صرافة

  هات ، نحن منصرف لك   1بائع 

  خد يا ابن الحالل هي مية ليرة    زبون

  )يخرج مسدسا(   2بائع 

  هات المية ليرة والجزدان كمان

  نه مليانإباين عليه 

  منخلصك منه ما تكون فيه حيران

  ي، عرق جبينيتعب    زبون

  حرام واهللا يا جيران
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  كذاب حرامي   1بائع 

  !منين لك هالجزدان

  واحد متلك هيئته زرية

  كيف جزدانه بيكون مليان؟

  أنا بتاجر، مع سوريا بتاجر    زبون

  تعب مرتي وبناتي 

  ومعهن نسوان الجيران 

  بيسهروا لوجه الصبح

  يشتغلوا مخرمات 

  للسراير والطاوالت

   رجع جزداني مليانأل

  لبيتي ووالدي ونسوان الجيران 

   ازواجهم بقصف النيراناماتو

  وكل راسمالي بهالجزدان

  يا اهللا روح مالك عنا شي   2بائع 

  يا اهللا امش أحسن ما تمشي

  روحك منك يا ثعبان

  ونرمي بجثتك للغربان   1بائع 

  وما حدا شايف وما حدا سمعان

  راح أرجع فاضي     زبون

  راح أرجع خسران

  خسران الملفوفة ما بتكون خد   1بائع 

  مكتوب علي     زبون

  الشقا والحرمان

  طمعت برخيص واشتريت غالي
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  ضيعت مالي وكل رسمالي

  الملفوفة بليرة بخمسمية ليرة

  أنا واهللا سكران

  ماني مصدق حالي ضاعت األمانة واألمان

  ال الزمان زمان 

  وال اإلنسان إنسان

  تعيس اللي عايش بهالعصر   كورس

  يب من الفجروفكر إنه قر

  تاري الفجر لسة بعيد

  والزمن مآسيه يعيد

  واللي فكر حاله حر

  انضاف لقائمة العبيد

  

  والجراد صاروا أسياد

  بلعوا بلمحة خير العباد

  واللي زرع واللي صنع

  خليه ينطر للميعاد

  

  السفير بارون فرجانا عجايب

  وشارون خال عمارنا كله خرايب

  بده يحكمنا من ورا الكتايب

  قربنا من الفجرولما 

  صبغ فجرنا بدم الحبايب
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  ) في الجنوب( :المشهد السادس

  أنا شايفلك يا جار     أحمد

  الكل بأمرنا محتار

  ونحن أصحاب البلد

   مالنا رأي وال خيار

  القصة هي هي    الجار

  مثل الثورة الفلسطينية 

  لما األيادي كتير تكتر

   بتسلمنا للصهيونية

  يرتعذبنا كثير وشفنا كث    أحمد

  من اللي قاعدين فوق وبال ضمير

  وبيقولوا لما الدنيا تخرب

  مالنا دخل بهالمصير

  معركة وطنية     الجار

  حولوها طائفية

  وعمليا صار التقسيم

  وحصتنا للصهيونية

  مين اللي بطيع األوامر    أحمد

  كل واحد في البلد آمر

  البواريد مشروعة

  والحواجز مرفوعة 

  واأللغام مزروعة

  وية والواحد عاله

  بشربة ميةبروح دمه 

  وكل واحد عمل ثائر    الجار
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  ولما األخ يقابل أخوه

  بيقول له جبت البال يا فاجر

  واإلشاعة مسموعة

  والقلوب مفجوعة

  ما عاد في شان وال خاطر 

  ما عاد النا بعد اليوم

  إالّ نهج ونسافر 

  قبل الفوضى ما تعم

  ونكون ضحاياها األهم

  ليش الجيش ما بيتدخل؟

  هادا جيش منه جيش    أحمد

  ناطر لتوقع الضحية

  مين الضحية؟    الجار

  نحن الضحية، ما في معنا سالح    أحمد

  وال منحب نقاتل

  ونحن منقدم قرابين

   من دون ما نقاتل

  قال جيش، هدا جيش؟    الجار

  بيفتخر وبيقول

  في يوم خمسة حزيران 

  كفاه عالحدود 

  خمسين صبية

  هادا مش قد القضية

  

  د القضيةصحيح مش ق    أحمد
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  بده يرتاح 

  ويرمي السالح

  يكربع عرق وينام

  في قصور محمية

  من القوات الدولية

  ونحن ندفع فلوس 

  على هالجيش المنحوس

  واقف عم يتفرج 

  عالفتنة الطائفية

  سمعت؟    الجار

  شو سمعت؟    أحمد

  أصحاب الدكاكين    الجار

  بمولوا المرتزقين لحرق الدكاكين

  !مش معقول    أحمد

 مش معقول؟كيف     الجار

  بقى لهم سنين

  تحت القوانين

  ياخدوا أجرة بسيطة

  من المستأجرين

  واألرض اليوم

  بتسوى ماليين

  والقصة راح تتكرر

  مثل ما صار بتل الزعتر

 اهللا يساعد المساكين     أحمد

  ال عادوا قادرين على أجرة البيوت 
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  وال على الدكاكين

  ...وبكرة لما تفرج

 أكيد ما راح تفرج    الجار

  ها مستثمرينوورا

  قابيل ليش قتل هابيل 

  لوال الفدادين؟

  ميليشيا فلسطينية

  لما الضرب يجي من العالي

  ال تجاوبوهم الثمن غالي

  بدهم يجرونا لحرب األهالي 

  وايلول األسود يرجع

  من قدامنا وورانا المدفع

  خطة مدبرة من زمان   كورس

  يغتالونا بالمجان

  ياهللا نقتحم المكان

  نابدهم نضبط أعصاب

  ويتصالحوا بعدين عحسابنا

  خلي األرض اليوم تهتز

  يا منموت يا منعتز

  بعد الوطن ما في عز

  زخت علينا الرشاشات

  وحاصرتنا الهاونات

  وناقالت وآليات

  واقفة بمداخل البنايات

  وقادتنا آخدين إجازات
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  عم يشتغلوا بالمصالحات 

  ويجردوا سالح التنظيمات

  قال ما بدهم اشتباكات

  يعطوا تعليماتوال بدهم 

  ثورتهم شاي وسولفات

  ويمشوا وحولهم حراسات

  وصورهم تظهر في المجالت

  ووجوههم مالنة ضحكات

  نحن غاوين اشتباكات؟  1 فدائي

  نحن رايدين عداوات؟

  ثالثين سنة في المخيمات 

  عم تدبحنا الخيانات

  أمس واحد زعيم في الثورة  2فدائي 

  متجوز واحدة وعاطي مهرها

  أخرهاميتين ألف ومت

  متلن من مصاري الثورة

  وواحد تاني في الميريديان   3فدائي 

  مجوز بنته عالمليان

  وعازم ناس كان يا ما كان

  وفرقة موسيقى داخلة

  وفرقة موسيقى طالعة

  أب ببنته فرحان

  ما حدا منا زعالن

   ليش يرضى هدايا بس

  متل العراب في الحكايا
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  من أمرا ورعايا

  !ثوري بده يعيش سلطان

  أبو ه فالح, وواحد غيره ابن ثوري  2 فدائي

  كان ماشي دغري

  حضرته ما بيتجوز

  إالّ ملكة جمال الكون

  شب حلو البنات بتحبه

  شجاع انصاب قلبه

  ؟ما سمع بدليلة وشمشون

  مش هيك بتكون الثورات   كورس

  مش هيك بتنجح الثورات

  هدا طريق التسويات

  طريق الهزيمة والنكسات

  ونحن شباب المخيمات

   ضحايا باأللوفاتمندفع

  جويفارا ما كان عنده مال

  شتري لصغاره نعالي

  وهوشي منه في السبعين

  نام  على الحجار مع العسكريين

  حياة الثائر حياة مخاطر

  مش قصور ومظاهر

  ولما تشتد األزمات 

  مثل األشباح بيختفوا

  تاركين صدورنا للرشاشات

*   *   *  


