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  سيد موسی عثمان ھستی

٠۶.٠۶.١٠  

  عشوه گری ھای يک پرچمی رسوا
اد تاری زنکي  تي را در سای شعرديدوستان  مرا ببخش ول خ  کهيوز که سالھا در دامن پرچم  بزرگ شده بود واز پ

سابعد در دامن گلدار ودو  کرد ی استفاده م، نرفته بودش گري نعمت دی  ولشيپ د انگل ر وپون ادی سعود ولایریل ،  افت

ه با دھد وقال مرض انتخواھدي  آگاھانه مانيامروز مانندجزامکه   خواندم در مورد اين خانم د ب ه من ل عالق  جانب مقاب

  :دارد بايد گفتکه  است ی جزامآميزش سياسی و انتقال مرض

ه یاسي حرف سی به او جاگري کرده  دی خودش کثافت کاراستي شناسم در سیمخوب اورا من   نمانده  بھتر است ک

د ی ھاتي ادمه دھد ودر سای ادبیبه کار ھا ه  کثافت نشتر قلم برجگر ھموطنان خود نزن د ک د بدانن ز باي و ديگران ني

در صورت دوام   دهيد ورنه کارد به استخوان رسنازس غبار آلود ی روسپکي تي  ساۀنيي خودرا در آیدانش ادبنبايد 

ا واسطه و . ، افشاء گری ھای من ھيچ مرزی نخواھد شناخت ار ھ اين تذکر را بدان منظور نوشتم که در گذشته آن ب

  . وسيله کرده اند تا من، آنھا را افشاء نکنم

   تووجدان نشرداشته باشميگوي متي واقعمن

  روزدري باد که دیکس به آن ننگ

  یريرپنجشي دستگیپھلو

   زد وی کلشنکف کف مۀبرسرد

   سرودیش شعرم شعربروزن

   کهی باد به آن کسنينفر

   در آغوش روس بودروزيد

  م رقيبسيالي درآغوش امپرامروز

  دلبری پيشه کرده است

   لفاظ بود وامروز ھم لفاظ استروزھميد

   بودگانهي بیاسي دست سروزحاملهي که دیکس

  دي گوی از تجربه خود ممروزا

 )ابدي نی شرفان افزونی نسل بدتاي بدھیگ ضد حاملزقرضي نیاسي ساني که به روسپنستي که دارم ایتنھا خواھش(


