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 شکنفلتر
 

****** 

 نالي فیباز

 ميتبال گشتــــــو ف  ۀزند  مثال

 ميبال گشت  یئواــهر ه  یبرا

 نالي  فی باز رــ آخدر  بعج

  مي خسته را سگنال  گشتبيرق
 

****** 

 ی شاهِمين

 یاهيسرزده ِسحِر س سو  هرز

 یرف واهــ حِري اسی شهربود

 تخِت ظلمت از تاج وـ اعجیول

  ی شاهِمين ِ ِمي ن هـــب   ارزدینم
 

****** 

  ی گناهی بجرم

 ی راهشي هرکس به راِه خوشده

 یاهت شــــــ رهسپاِر تخ تيجنا

 ناله رچه آه وـــــــطوماِر ه  وتو

  ی گناهیرم بـــــدسِت ج  ازامان
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****** 

 تاليجيد

 ی بال گردیب  پر چرا ی بچرا

 ی گردالّي در موج غم سراـــچ

 یري بگی دل را پسگنال رـــاگ

 ی گردتاليــــــــــجي روِح داِميپ
 

****** 

 سگنال

 مي اقبال باش افظـــح  تا خوشا

 مي فال باشی خوبهـ هرچیبرا

 مي را تازه ساز یزندگ  نشاِط

  ميرا سگنال باش  برنامه نيبه
 

****** 

  گلشعور

 ل راــُـه از نفس بانِگ ُداندازيب

 ل  راــُــــــــخ   آوازۀنيئ  آمشو

 یسر فکر بهار به   ی داراگر

   شعوِر ناِز گل را نيتوه  مکن
 

****** 

  هانهئي آخودرو

  چاِک دل رای آلوده سازراـچ

  پاک دل رایواـ برهم همزن

 شو  هانهيئودرو آـــــ ار خسو

   پر از محبت ساِک دل رابکن
 

****** 

  شکنفلتر

  سخن شونيري ش  همزباناي اال

 من شو  ما وِجيفکِر گ  ازداــــج

 الِگ احساســــدل وب  ازدميشن

  شکن شو  نرم افزار هر فلترکه
  

****** 
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 ئی همصداليباوم

  فراموشیوبــ شهر ما خ درشده

 که پاپوش که بهِر هر هر  بسازد

  برنتابند  را یروشن  یواـــــــــن

   گشته خاموش یئ همصداِليباوم
 

******  

  گوگلگردِش

 ميکه هرگز دل ندار  من  گماِن

 ميل ندارــــ  گِري غنهيس  دروِن

 مي را نکردی حرِف عشقیکيکل

  ميردِش گوگل ندارـــــــ گِیهوا
 

****** 

 تريتو  بوگ وسيف

  باور برآور ِمــــــ پرچ دانش ز

 بر آور  سر اـــ آسمانه ِی سوبه

 کن  را شنا یازــــج َمیفضاها

  سر برآورتريتو  بوک وسيف ز
 

****** 
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