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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political     سياسی

    
  "نيزک"عزت آهنگر  

  
  

  تبدار و واره تگرگ
  

  لدا يبیش وی طوالن شب کي، است شب
  دايپ نشدی متيق چيه به صبح که مگر
  زبون ببر رينف از ثيخب و فيکثی شب
  جنون شهر ريمس از دهيتفت باد و

  تبدار و واره تگرگ
  رديگيم نشانه منی آرزو بجسم
  کبود جنس کردگان ورم نسل زی شب
  هجرت دوزخ شهر به
  وحشت کابوس انيم

  نبود بود؟ بهار
  ديپل و گنگ و اهيس مملو حادثه زی شب
  من بستر کنار در کنان تنوره ديرس
  من کريپ ماه سرو کنان زوزه برد و

  من همسر زيعمرعزۀ شيش شکست
  من سنگر اري و رزم همسفِر قيرف
   شبان فيهمرد عمر آن در آنچه برد و

  بودم سرشته بخود
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  مرا موجودی هست داد وفانط بدست
  رای روز رهيت ريق زدند بعد به او از
  منۀ شان مرغکان و من سرنوشت به
  بودند پرانچه نو که
  مرا بخت بسوخت تهاجم تموز دگر
  ديکش شراره وجود زعمق هاش شعله و
  ها حادثه ازدحام از پر و ريخطی شب
  شد مقدر من به
  شد پرپر و ابيآس سنگ دو انيم دلم

  

  تنهای هجرت و هجر غم ابيآس کي
  فرهنگها فقر و زن گريد ابيآس و

   همتای ب درد لحظه آن در شکست مرا
  ونيش و تاثر و درد همه تن تمام
  ماتم و غم و ناله منی هست تمام
     
  المی ها کوره به انيبری ماه چو دلم
  من درغم نشست ريتح به خودش خدا
  است نيسنگ و قيعم و ميعظ رنج چه نيا که

   !است نيتمکی سزا جا نيا بمن سخاوتش
   لدا يشب نيا ، است شب! ی بل
  داستيناپ صبح و
  دارد خون رنگ که
  دارد جنون از پری سپاه همرهش و
  صحرا دل در دهيلم ، مقتولۀ الل هزار ستورش سم ريبز

  تمنا شکوه روشنگرۀ اشع بپاس
  دا؟يپ شود سحر

  
  


