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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  وھمن تيعنا: فرستنده

  ٢٠١٢ اپريل ٢٠

  

درزھائیزبانه  بی عارفانه ولیقيحقا اده  و ان هي حکی س انی ولمان ا کلم هي عامی ب ا من ه در دلھ شی  است ک  و در دنين

   .نديآفری  می و شادیانسان احساس خوش

  

  بـه سالمتـی تـو
  

  ... سالمتی رفيقی که تو رفاقت کم نذاشت ولی کم برداشت تا رفيقش کم نياره به

*****  

  ... سالمتی مداد پاک کن که به خاطر اشتباه ديگران خودشو کوچيک ميکنه به

*****  

  ...وزم شکستن بلد نيست به سالمتی اون دلی که ھزار بار شکست ولی ھن

*****  

  ...که تَرکمون کنن درکمون می کنن  ی که تو اوج سختی ھا و مشکالت به جای اينئبه سالمتی اونا

*****  

  ...ی که درد دل ھمه رو گوش ميدن اما معلوم نيس خودشون کجا درد دل ميکنن ئبه سالمتی اونا

*****  

  ...ه به سالمتی اونی که باخت تا رفيقش برنده باش.

*****  

  ... سالمتی کسی که ھنوز دوسش داری ولی ديگه مال تو نيست به

*****  

  ... سالمتی مادر که وقتی غذا سر سفره کم بياد اولين کسی که از اون غذا دوس نداره خودشه به

*****  
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شوند؛ ی که به پدر و مادرشون احترام ميذارن و ميدونن تو خونه ای که بزرگترھا کوچک ئ سالمتی اونابه

  ...کوچکترھا ھرگز بزرگ نميشوند 

*****  

  به سالمتی کسی که ديد بغليش تو تاکسی پول نداره.

  !پول خورد ندارم مال ھمه رو حساب کن:  راننده گفت به

*****  

  ...ی نمی چرخه ئی که چه عشقشون پيششون باشه چه نباشه چشمشون مثل فانوس دريائبه سالمتی اونا.

*****  

  ... ھای زنجير که زير برف و بارون ميمونن زنگ ميزنن ولی ھم ديگه رو ول نميکنن  سالمتی حلقهبه

*****  

  من رفيقتم: اون رفيق منه،  وقتی باختم گفت :به سالمتی کسی که وقتی بردم گفت .

*****  

ی؛ خوب شد زنگ زد:  سالمتی کسی که وقتی بھش زنگ ميزنی و خوابه ، ولی واسه اينکه دلت رو نشکنه ميگهبه

  ...شدم  بايد بيدار می

*****  

ين و زير ئ تو خيابون نگاھش به يه دختر ناز و خوشگل ميفته بازم سرشو ميندازه پا  اون پسری که وقتی  سالمتیبه

  ... انگشت کوچيکه عشقم ھم نيستی  اگه آخرشم باشی: لب ميگه

*****  

  ! سالمتی دريا که ھمه با لبش خاطره دارن به

*****  

  ی که دلشون از يکی ديگه گرفتهئمه اوونا سالمتی ھبه

  ...يزه ئخاطر غروب پاه  برای اينکه خودشون رو آروم کنن ميگن بولی

*****  

  ...توش ھستی ، ھم من " تو"چون ھم " تومن" با ارزش ترين پول دنيا سالمتیه ب

*****  

اباھاشون بشن نه مثل جوونای  سالمتی پسر بچه ھای قديم که پشت لبشونو با ذغال سياه می کردن که شبيه ببه

  !امروز که ابروھاشونو نازک می کنن که شبيه ماماناشون بشن 

*****  

   سالمتی دوست خوبی که مثل خط سفيد وسط جاده استبه

  ... تکه ميشه ولی بازم پا به پات مياد تکه

*****  

بچه اش، اما بچه اش خجالت  سالمتی پدری که لباس خاکی و کثيف ميپوشه ميره کارگری برای سير کردن شکم به

  ...ميکشه به دوستاش بگه که اين پدرمه 

*****  
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  ...شه اونو از سر نوشت   سالمتی سرنوشت که نمیبه

*****  

  ... سالمتی اونھائی که دوستت دارم رو درک می کنند و اونو به حساب کمبودھات نمی ذارن به

*****  

  ...يم دوست دارن ی که مارو ھمين جوری که ھستئاوناۀ  سالمتی ھمبه

*****  

  !چون دارم يه دنيا آرزو با خودم به گور ميبرم ... قبر منو خيلی بزرگ بسازين:  سالمتی دوست نازنينی که گفتبه

*****  

  و به سالمتی تو که تا اينجا اومدی.....   

*****  

  ... در آخر به سالمتی تو، که از ھمه بھترينی و

  

 


