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  دو بيتی ها
  
 

  باد صرصر
 نجاير  گشته اـــآشنا   تز خون 

  نجاي سنگر گشته اگانهير بـ هبه
  به دست باد صرصريی گلهاچه
 نجاير کوچه پرپر گشته اـه سر

  
******  

 

  و شرريخ
 یني در کمینيا پله بـــــــب بس  ز
 ینيان به بـ  جدهي رساحساست ز
  شرۀي به پا همسایردـــــک  بدچه
 یني   را  نه بی وخوبري   خیاله

  
******  

  

 رــــآخ
  مردم در سرودندشي را پفزخ
 ه  پرپر سرودند آرام  و  گیـگه

 گ را با ساز سازشـــ چنسرود
 ر  سرودندـوبره   و آخوت  انيم

  
******  

  

  جوابی بالؤس
 مي جوابیال بؤون ســـ و  تو  چمن
 ميارج از کتا بـ خ چون  درس اي و
 مي باششياره ساز خوــــــــچ  تا ايب

 مي آتش   همرکابیاــــــــيبا   دن که
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******  
  

 قاش
 ر از پرخاش کردمـ را  پدهانم
  را فاش کردمیگفتناــــــ نیبس
 را اــــــ  دست وفۀ  پروردیدل
  تان قاش کردمیط شاد شربه

  
******  

  

  باطلیهمراه
 مي  باطل نداریراهـــــــهم سر
 مي ندارلي مایر ناکس دلـــ هبه
 نـــک  تازه وایما  حساب  یبرا
 مي دل ندارري به غیزي ما چکه

  
******  

  

 یني تا بیني بجهان
  استینيلوت گزـــ با دشمنان خهمه
  استیني چه رنگ هم نشني را اخدا
  اندشي خوليا  دماغ  ني بانـــــــجه

  استینيد بــ شان   تا  بنیني بجهان
  

******  
  

  اندازبر
 یني بساط   دل   و دداز ـــ انبر
  یني در کم،   ما یبادرـــــ  بیپ

 ددني   از چه   جنست   آفرندانم
 ینيو زم  ی آسمان یالــــــــــب

  
******  

  

 ني برتریزشت
 یني جانشی سر گشته و ببـــعج

 یني به کاراني و با اريبه دشمن 
 یرچه خوبــــــنگاه ه  خار یشد
 یني برتریرچه زشتـــ چشم  هبه

  
******  

  

  رنگليا
 یرف دلت را با قشنگــــ حبگو
 ی چرا هر جا به جنگيیباي زبه
 رهيو چشمم گشته خــ تداري  دز

 ی رنگلي انيوش  کدامـــغهمآ
  

******  
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  بوگانهيب
 مي اوباش گشتۀ دسترــــــــــياس

 ميگشت کاشيازار ــــ هزيدرآو
 يی بوگانهيهر ب جور مشت  ز

 ميپاش گشت آسا به هر سو سپند
 
 

 


