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  "هستی"   سيد موسی عثمان 

   ٢٠٠٩ اپريل ١٦       
  
  
 

  رنگ رنگانيسرزم
 

   با شماستري تکفتيصالح،  مي برای نمیمسلمان  ازمن
 آسان ار مرتد گفتن ک، مشکل استثبوت
  آمده ام کهاي بدنینيزم در سرمن
  دادهیريزاب به بندگانش خط   خداکه
  ام کهآمده اي بدنیني در سرزممن
 دي آی من نمبدانجاش باني بخاطر ناطانيش
  آمده ام کهاي بدنینيزمسر  درمن
  باشندی می آزادیجو و  در جستني دۀ بهانبه
  امده ام کهاي بدنیني در سرزممن
 است به فرار  رسامش پایشرم کارتوس ها زبرق ا  ورعد
  آمده ام کهاي بدنینيزم در سرمن

 د نداریشر شان کار  وري خدا به خیول،  خدا استند مخلوق
  آمده ام کهاي بد نینيزم در سرمن
  شودی مدهيدپهلوی هم آن در  جنت  دوزخ وکه
   آمده ام کهاي بدنینيزم در سرمن
  ن آی هاتيرهبران مل  رای الهنيد

 دنکني مليش تمثي اصلبشکل
  آمده ام کهاي بدنینيزم در سرمن
  رسد وینم)  شصاحب(خاوندش  خر بگوش یصدا
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 زمامدار و مارگرث ملت بگوش استیصدا
  آمده ام کهاي بدنینيزم در سرمن
  اند نخوردهري آن از پستان صداقت شی هاتي رهبران ملکه
  آمده ام کهاي بدنینيزم در سرمن
  استنيش طرفدار خامي به علم قدخدا
 کهام  آمده اي بدنیني در سرزممن
  ند شوی مندهه پناصي تشخین  بآ در اي تمام دنني ظالمکه
  آمده ام کهاي بدنینيزم در سرمن
  داخل شودش درآن ي پاکه یتکاريجنا هر

 شرط  وديبدون قو  ی الهحکم به آن تي جنایآزاد اسناد
  شودیش ثبت مدماغ در
  آمده ام کهاي بدنینيزمسر در من

  که دارند چشمی با علمخي آن در طول تاررهبران
  را در آن بسته اندخدا
  آمده ام کهاي به دنینيزم در سرمن

  راضهي نقی خاک محل بنۀ آن سرمی اسالمرهبران
  انددهيبچشم کش 

  آمده ام کهاي بدنینيمز در سرمن
 د کننی اشغال م، بمه  بديسااسو  را به زورجنت
  آمده ام کهاي بدنیني در سرزممن
 ن استآ قرري دودم تفسري شمشدم
  آمده ام کهاي بدنیني در سرزممن
  استديفق  وءشهدا سردار بابا و  قهرمان وآن کاريتجنا
 کهام  آمده اي بدنیني در سر زممن

 کننديم عبور  هایقو ،  باشدیجوال م  مانند تارقانون
 ندي نمایمرقص مگس   تارهانيبضعيف ها در  
 

  قشنگ استچه خوب  ما رقيب
  استگ سبز رن  وسرخ وه ايس

  رهبر زرنگ است و باورش خوملت
 

  داردمهااد


