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   ذلتِ یافرازسر
   
   

   سبزموج
   رای باهم تدارـــــــ اق یمرور
   رای مزاِج دم دميی جوی مچه
  دلۀ  ادـــــــــج  اني شو مرايپذ

   رایز مردمـــ موج سبحضور
  

******  
  

  فلتر
  ستي نی رهزن یواــــــه در  ما دِل
  ستي نیهم دن  اــــــــنقدرهيا  ما دِل
  ه حاصلـــــــ چ ها  فلتر نهادننياز
  ستي نیما هک کردن  فکِرتي ساکه

 
******  

  

   ذلتی افرازسر
  اموزيب  را ماللت    پا شواـــج ز
  اموزيب  را  ذلت یرازـــــــ افسر

  کن سو منتشر به هر شرارت را
 اموزيب  ملت راني باِفگــــــــــش

  
******  

  

   ماللتیالفبا
   موزايب لت را ُو وا دولت دنياز
  اموزيرا ب   ذلت ِیئراـــــــــــيپذ
  یا توانــــــــت  مکتب اودرس ز
 اموزيب  ماللت رایباـــــــــــــالف

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

******  
 

  خانهصاحب و دزد
   که بنشست یسرافراز  رـــه  ،باال   به
   ها مستنهيئ آ دل ون ـــــــــــــ خاز  شد
  خانه دربنده صاحبــــــــــــچ  هرنجايدر
 است  هرچه دزدی قاضشي عارض پکه

  
******  

  

   قطره هافکر
  مي بسازیِ خط ایز نقطهـ کشود
  مي بسازیره ها شطـــ قطفکر ز
  مي با موج سبز همسو نگردراـچ
 مي بسازیًطـــــ منحُمرداِب راـچ

  
******  

 

 ري مآزاده
  ديئرا بجو  یريمسِ ازــــسر آغ

  ديئ را بجویرين ضمــــ روشرِه
  چند  ویک  تای هر مرده فکرِیپ
 ديئ را بجویرــــــــي آزاده میکي

  
******  

  

   باغطرِح
  ی نه کشتی نه باران ی وادنيدر
  یبهشت ر کن در دوزخ  گذنياز
   عشقۀامـــ  خري رنِگ    دلپذز
 ی باِغ  سرنوشت رِحـــ طزانيبر

  
******  

 

  يی  آشناعقِد
  به رنگ بزم دل ها جامه ات کو

  ِش هنگامه ات کوـــــــ دلکسرود
  يیِد  آشناـــــقـ   عی    امضاِیپ
 امه ات کوــــــسبِز خ ِ یزي آودل

  
****** 

  

  وحشتناک
  ميئناپاک ما رـــــــــ جان هیبال
  ميئرت خاک ماــــــ چشم نفانيم

  ر چه هرزهــــ  نگاه هیبه کور
 ميئوفان وحشتناک ماـــــ طیکي

  
******  
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  ی ننگی ببحران
  ميزي گریرهنگـــ کز فقِر فايب
  ميزي گری ننگی بحران بنياز

  ن دلگـــ بمب اف ی بازوبزور
 ميزي گریجنگ  ی جانچنگ ز

  
******  

 
  


