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  ديزرخر
 

****** 
 

 َجَوک  وِ یَجر
 ميهِل مجهوِل جفنگـــــــ ججنوِن

 مي سنگِ شي نی هرچه لنگِی پابه
 تفکر  الِديانِِ  مــــــــــــــ جِیبال
 مي جنِگ تفنگ ِکوَّـــــَج  ویَجِر

  
****** 

 

   جهِلِیبو
 به جانم  جهِل  خودِی بودسِت ز

 اودانمـــــــــــج  ِی را بال دماغم
  دلهاِیارسوــچ ِ   سرِ   جارشده
    دسِت جهانمِۀــــــچي من  بازکه

 
****** 

  

  سرفرازِینماد
 مداز گیرا م ودــــ خه  شعلِ انيم

 راز مــــــــنماِد  سرفشرارت را  
 گرفتم نخوت خو جهل و  بابس ز
  مازي نی ب  نفرتِ ري غهـــچ هر ز

 
****** 

 

 ی ناجوانروِح
 نظر دل کوتهني چن یـــک تا بگو
 دل مستقر   یوانـــناج    کنِج به

 پرواز  با کرگسان همدسِت مشو
  دل  پر عقابان بال و  با  وانـبک
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 ِديرزرخ
  تر دلدهي با اشِک حسرت دمکن
 د بَپر دلوــــ  از   نگاِه   خفراتر
 فاني حرِ ترا مثل  واهمـــــ خینم

  کر دل و کور  ِديرــــزرخ ِ غالم
 

****** 
  

 استقالِل  رنِگ
 ميردـــــــ کسي تأس یت   ِذَلِیبنا
 مي کردسيسراپا خ  را التـخج
 رنِگ استقالِل  دل شد  ازسخن
  مي کردسيسرو  را دهي داِنــده

 
****** 

  

 اي رِقيتزر
 لحظه ها را پسِت   وباال رــنگ

  آشنا را  رِدـــ ف رد ـــف   تماشا
  هاشانشهياند رِگ ِ   ني َببين ب

  را اي  رِ قيتزر   ِ خون  ِ یبال
 

****** 
  

  وحشتِ یبو
 کردم ارـــــــ عی سربلندصبِح ز
 کردم بار  را یردن  بردگـــ گبه
 گرفتم رنِگ وحشت بو  ازسب ز
  کردم زاري ب ی آدم از  راـــــــــت

 
****** 

  

 روآُخ  وبرهوت
  ُپر دِل منيیاــــکج هر از بود
 دِل من  ُسرُسرِ رـــسنگ همشده
 جنگش  وصلح ازازي امترديبگ

  دِل من رــُآخ  وبرهــُت از خورد
 

****** 
  

 واليه
 اهوي هیکرد اـــــ سان به پواليه
 سو هر  دلهارا  ز ِیپا  یرفتـــگ
    محبتِ باران   زیدي بد  دهـچ
   جوی کنیخون وطن جار  ازکه

 
****** 
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  شهدیاـ بجیشرنگ
 مي کرد  شهد الي را خیــشرنگ
 ميباطل عهد کرده حق ب  یبجا
 مي دار رفتیود بسوــــ خیپاه ب

  ميجهد کرد د وـ مردانه جعجب
 

****** 
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