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  مان               شـهـرِ  اسن  ــ ال
  
 
 

 
  

 حاجی زرنگک
  

ــ ســرِ  ما  حـاجـيی کــ   ـُلنگکـرده کـ

  بـه مـثـلِ   بـبـر و  کـفـتـار و  پلنگک

  نوشــته از فــراق  و سوزِ  هـجـــران

  بـــه وصـلِ  گلــرخان انداخته چنگک

  ســـروده  نـقـــدکِ  مــرچ و نمکــدار

  کــــه  داره  بـا مـنِ  بـيـچـاره جنگک

  ســــــپـاِه طــــبعِ  خــــود آماده کــرده

  يکی ، توپ و تفنگکبــه دستِ  هـــر

  عـــجـائـب  کـــودتــا  و  انـقـــــالبــی

  نمــــوده  حـضـرتِ   حاجی زرنگک

  گهی رفــته بـــه صحرا پشتِ  مجنون

  گهــی از ِمـهـــرِ  لـيال خورده سنگک

  نـوشـــتـه طــعـنه  بــا تـلــــوارِ  گفتار

  بــه  روی  صفـحــۀ  تــدبـيـرِ تـنگک

  تـيـغِ  حــرفش ،  سوی بندهوالکــــن  

  ز پــنـدش جــامِ  ما  ، پر از شرنگک
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  نــــدانــم  از چـــه  با من  لــج نمـوده

  نــژنگ  و يـنگِ  َمنگش بوده ونگک

  بــه هــر شهـــری که رفتم ، نيز رفته

  بــه هـمرای شراب و چرس و بنگک

  نـمـــوده مـيـلِ  پــــودر ،  بـی تـحـّمل

  چــو تـرياکی ، بسـی لــنگان و لنگک

  گهــی شــيـخ  و گهــی مفتی و قاضی

  گهــی صـوفـی  و  گــه  مــال ملنگک

  چــــه آهــنگِ  بـديـعی ،  سـاز کــرده

  به رقص آورده  دل بی تار و چنگک

  والکـــن  ،  شـــاعــرِ  شــيوا بيـانست

  نـــوشـــتـه پــاسـخـم را ، بی درنگک

  ـف  و  قـافـــيـه  از ما گــــرفـتـهرديــ

  بـِکـُوبـيـــده  هــمــــه  را  در اونگک

  خـمـيـرش  کــرده  با دسـتِ  صداقـت

  زوالـــه هــــای چــيــده  ، بـر تبنگک

  تـنــورِ  وحــــدتـی  ،  آتــش نـمــــوده

  ز غـيـــرت ُپخـتـه نــان و آشِ  ننگک

  نگ ،  چــيـدهبــه رویِ  ُسـفـــرۀ فـره

  که نوشِ  جان کند ، هرشوخ وشنگک

  َو خــود نا خورده ، بسکه مست گشته

  گــــرفـتـه بـيــل و خـُفـتـه در َپشنگک

  خـبـر شــد تــا  ، ز جريان ، خامۀ من

  بـــه جـوالن آمـد و ، قـَی کرد رنگک

  وطن گـُم کرد و ، چون ما َدر بدر شد

  ِ  فرنگکاجــيـرِ  مـفـتـه  ،  در مـلک

  سـرودِ  عشـق  سرکن» نعمت « بيــا 

  نه حرفِ  مفت و زشت و نه جفنگک
 


