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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی 

  
  ړفرھاد ويا

١۴.٠۶.٠٩  

 شعله ای از خشم
  

  :يوھان ھری

  

تو مجبور ! اوه، طبقه خدمتکارش:  پرسيدم بھترين چيز دوبی چيست؟ او گفتHermione Fraylingاز زنی به نام 

  .آنھا ھمه کارھايت را انجام ميدھند. تی کاری بکنینيس

*                      *               *  

من که تحملم از اين ھمه زياده روی تمام شده بود، از جا در رفتم و از آنھا پرسيدم وجود اين برده ھا که ھمه جا در 

اين : مرا نفھميده باشند، چون زن چنين جواب داداميدوارم منظور. مقابل چشم قرار دارند، شما را ناراحت نمی کند

و ! شما ھمه کار را نمی توانيد خودتان به تنھايی انجام دھيد. عالی است! يمچيزی است که ما به خاطرش به اينجا می آئ

وقتی به توالت ميرويد در را برای شما باز می کنند، سرپوش توالت را باال می :شوھرش خود را داخل صحبت کرد

 ی شان زدند زير  ھردوو !زنند، تنھا کاری که نمی کنند اين است که وقتی می شاشيد، آن را برای تان بيرون نمی کشند

  .خنده

  

  شعله ای از زخم

  بر تن برده ای

                   زبانه

                   زبانه

  برده ای

  در صحرای کاکتوسی عرب

  خاکريزھای شنی را

  ،"آتالنتيس"بپای 

  و" برج العرب            "

  "ھايت                      "

  ی کند                             آباد م
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  او نوکر

      ساحل ھا و آفتاب ھاست

  نوکر

  .تشناب و کمود و مساژ و سکس

  

*      *     *  

  

  برده ای

  شعله از خشم بر لبان

                زبانه 

                زبانه

  "سونا پور"در 

              ميميرد 

              زنده می شود 

  ميميرد

  زنده می شود

  .يرد به تکرارميميرد و ميميرد و ميم

  

  برده ای،

  شايد افغان من

  يا يار ھندی و فليپينی من

  !!ثروت صحرای کاکتوسی عرب است

  ،فقط"

  وقتی می شاشيد،  

  "!آن را برای تان بيرون نمی کشد

  

   

  


