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 به شاه خطاب
 

  ؟یدام لعل نابـــــــــــــــــک  مفتون       یوان چرا به خوابــــــــشاِه ج ای

  ؟يستم کـــــتو روان به مات اشکِ        ؟يستک مِ ـــــــغاز  يدهتو پر رنگ

  ؟یھست هک  تـــــــــــــطلع  آشفتهٔ        ؟یھست هامت کـــــــــــــــق  دلدادهٔ 

  و شانه ھا ُکپ وانــــــــج شاه  تو       ُچپ یو مقتدر ول الم ـــــــــــع تو

  له بردندـــــــــــــمجُ  تو مال  ُعمالِ       ندون خلق خوردـــــــــتو خ ُحکامِ 

  ست ملت  فنا شده  ومـــــــــــمحک       دا شده است ملتـــــــکه گ بس از

  تو تو تشنه عسکرِ  ونــــــــــــخ با       تو گشته افسِر تو واِه ـــــــــــــخبد

  غم ینشسته ب مــــــــــــمسند جَ  بر       دم يندا بــــــــــــــبدو جلوس ت از

  چه بوده؟ یرده اــــکه تو ک کاری       وم و تودهــــــــــــــــق راه مفادِ  در

  ار دارندـــــــــــــــتو انتظ نزد  از       دارند رارــــــــــــــــــيقدِل ب مردم

  ار باشد؟ــــــــــانتظ  که  ز را  ما       برکنار باشد  تو دست  رـــــــــــگ

  خاک است یاعتG  به  تو رــــفک       اک استــــــــــتو پ يتکه ن گيريم

  سپارد ینم  عمل يرِ س  ونــــــــچ       ؟ه سود داردـــــــــــــت چدانستگي

  کن یولّ ـــــــــــــــتح يخبریب زين       کن یلــــــــــــــشه به خدا توکّ  ای

  را یرـــــــــــــــنما ستمگ منسوخ       را یودسرـــــــــــــبساط خ بردار
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  ام اندازـــــــــــــع یعدل صG از       دازــــــــــــــــــــانرا بر فساد نآئي

  کن يانع را  تازه   امهٔ ـــــــــــبرن       را جوان کن يفضع رھنگـــــــف

  زار معدنــــــــــــــــبنما ھ بيرون       يھنوھسار مـــــــــــــــــک ينهٔ س از

  عطا کن را   لقــــــــــــخ  آزادیِ        و فقر را دوا کن  اریــــــــــــبيک

  و جوان باش  یوانــــــج شاه   تو       مھربان باش يشر خوـــــعسک بر

  يندآمِد تو پو  وشـــــــــــخ راِه  يا       يندگو هـــــــــــــــيحکه ترا مد آنھا

  شان را يپو ت  مــــــــيرژ  بردار       شان را يبور فرــــــــــمخ زنھار

  اند ينکم  و  رصتــــــــــف  آمادهٔ        اند ينمار آست ھمه   ھاـــــــينا  که

  يمارمز و ا و يبرــــــــــف راِه  از       يغمابساِط  يندر ا واھندــــــــــــخ

  کنند ُسنبه ما بِر ـــــــــــــــــــلم بر       پشک و بساط دنبه ونــــــــــھمچ

  فورد است بنز و و يوکو ب کوتی       و خورد است ھمه گرفت  منظور

  و نام اند  ھارـــــــــــــــاشت  آشفتهٔ        زت و مقام اندـــــــــــــــــع دلدادهٔ 

  به رنگ چوپان  یول اند   رگــگ       ل انسانـــــــــــبشک  یول اند  ديو

  يمنمباش ا خدا  ر ـــــــــــــقھ  از       زِب خائنـــــــبه ح مشو  ھمدست

  و سعادت یـــــــــــاست ترق سھل       صداقت ثروت و و  درت ــــــق با

  یو اقتدار دار  هــــــــــــــــسرماي       یبار دارــــــــــــــــتو اعت امروز

  ار استــکجنبش مختصر به  يک

  ار استــثمر به کبا کتِ رْ ـــحَ  يک
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