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Nazım hikmet ran güzel günler göreceğiz şiiri

Güzel günler göreceğiz çocuklarMotorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Çocuklar inanın inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere
süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Çocuklar inanın inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Güzel Günler Göreceğiz – Seslendiren: Çetin Tekindor Hani şimdi bize Cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır, Yalnız cumaları ,yalnız pazarları Hani şimdi
biz Bir peri masalı dinler gibi seyrederiz Işıklı caddelerde mağazaları, Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız Cevap: Açılır kara kaplı kitap:Zindan Kayış kapar kolumuzu Kırılan kemik, kan Hani şimdi bizim soframıza Haftada bir et gelir Ve çocuklarımız işten eve Sapsarı iskelet gelir Hani şimdi biz İnanın güzel
günler göreceğiz çocuklar Güneşli günler göreceğiz Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar Işıklı maviliklere süreceğiz Çocuklar inanın inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Çocuklar inanın inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları
maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Nazım Hikmet Ran Güzel günler göreceğiz çocuklar- Seslendiren: Edip Akbayram NAZIM HİKMET: HASTALAR, KARDEŞLERİM İYİLEŞECEKSİNİZ / AĞRILAR, SIZILAR DİNECEK… Güzel günler göreceğiz çocuklar Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar Işıklı
maviliklere süreceğiz… Açtık mıydı hele bir son vitesi, adedi devir, motorun sesi. Uuuuuuuy! Çocuklar kim bilir ne harikûlâdedir 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize, Cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları… Hani şimdi biz, Bir peri masalı dinler gibi seyrederiz Işıklı caddelerde mağazaları. Hani
bunlar, 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız Cevap: Açılır kara kaplı kitap; Zindan. Kayış kapar kolumuzu Kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza Haftada bir et gelir Ve çocuklarımız işten eve Sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz; İnanın güzel günler göreceğiz çocuklar Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere
süreceğiz çocuklar Işıklı maviliklere süreceğiz… Nazım HİKMET Sayfa: 1 ... 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 ... 254 Aşağı git Sayfa: 1 ... 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 ... 254 Yukarı git GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ Güzel günler göreceğiz çocuklarMotorları maviliklere süreceğizÇocuklar inanın inanın çocuklarGüzel günler göreceğiz
güneşli günlerHani şimdi bizeCumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır,Yalnız cumaları,yalnız pazarlarıHani şimdi bizBir peri masalı dinler gibi seyrederizIşıklı caddelerde mağazaları,Hani bunlar77 katlı yekpare camdan mağazalardır.Hani şimdi biz haykırırızCevap:Açılır kara kaplı kitap:ZindanKayış kapar kolumuzuKırılan kemik, kanHani şimdi bizim
soframızaHaftada bir et gelirVeÇocuklarımız işten eveSapsarı iskelet gelirHani şimdi bizİnanın güzel günler göreceğiz çocuklarGüneşli günler göreceğizMotorları maviliklere süreceğiz çocuklarIşıklı maviliklere süreceğizNAZIM HİKMET RAN Tahmini 1940'larda yazdığı şiirinde Nâzım Hikmet Ran,“Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler”
demiş.Güzel demiş Usta.O demiş, biz de o gün bugün bekler dururuz o güneşli günleri.Yazlar gelir, kışlar gelir, baharlar gelir, biz hep bekleriz.Söylenişinin üzerinden neredeyse yetmiş beş yıl geçmiştir, biz hala umutla bekleriz.Çaresizce inanırız yazılmış bu mısralara. Ne zaman gelecektir o günler diye… Güzel günler göreceğiz çocuklar Güneşli günler
göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar Işıklı maviliklere süreceğiz… Açtık mıydı hele bir son vitesi, adedi devir, motorun sesi. Uuuuuuuy! Çocuklar kim bilir ne harikûlâdedir 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize, Cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları… Hani şimdi biz, Bir peri masalı
dinler gibi seyrederiz Işıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar, 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız Cevap: Açılır kara kaplı kitap; Zindan. Kayış kapar kolumuzu Kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza Haftada bir et gelir Ve çocuklarımız işten eve Sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz; İnanın güzel günler göreceğiz
çocuklar Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar Işıklı maviliklere süreceğiz… Nazım HİKMET Güzel Günler Göreceğiz – Edip Akbayram NİKBİNLİK Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler
göre-ceğiz... Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere
süre-ceğiz... Açtık mıydı hele bir
son vitesi, adedi devir.
Motorun sesi. Uuuuuuuy! çocuklar kim bilir
ne harikûlâdedir
160 kilometre giderken öpüşmesi... Hani şimdi bize cumaları, pazarları çiçekli bahçeler vardır,
yalnız cumaları
yalnız pazarları.. Hani şimdi biz
bir peri masalı dinler gibi seyrederiz
ışıklı caddelerde mağazaları, hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardır. Hani şimdi biz haykırırız
Cevap:
açılır kara kaplı kitap:
zindan.. Kayış kapar kolumuzu
kırılan kemik
kan. Hani şimdi bizim soframıza
haftada bir et gelir. Ve çocuklarımız işten eve
sapsarı iskelet gelir.. Hani şimdi biz.. İnanın:
güzel günler göreceğiz çocuklar
güneşli günler
göre-ceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere
süre-ceğiz.....
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