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  ؟آمده است ريچه تغي
  

  تش سرابی بيش نيساين آب که بيني

  بيش نيست یعتابباو ان ــاين راز نھ

  کدر ۀتريب و اين نکـــــف اين روزنۀ 

  بيش نيست ینيرنگ و حباب روی آب

  ربزرگی تمام کشو زندانی به وسعت و

  بی پدرسترده سايه اش را در آن ديو گ

  بر برج و بر حصار

  درخت پيربر تک

  تغذيه در تنگنا ،آنجا تنفس ممنوع

  تفکر به اعدام محکوم ايده و

  دار آويزان ۀيده آل بر چوبانديشه و ا

  

  !ر آمده استيچه تغي

  شکنجه در زندان  ۀجز شيو

  زنجير در دست و پای منو ر شکل و شمائل غل يو تغي

  احساس ميکنيد چه

  موريانه ريشه ھايش را 

  و اژدھا جان مايه اش را
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  ندامردمی و ريا به انجماد سپرده ابه ن

  وفان از در و بام ميباردط

  شاخ و برگش را به يغما ميسپرد

  کرمکان فرو افتاده از خشم سي;ب

  که در ساحل جا مانده اند

 در خود می لولند و سوراخ می جويند

  برده است هپناآفتاب به کوه قاف 

  زرينش را از آن کتمان ميکند ۀاشع

  يردذپفوتوسنتيز ديگر انجام نمي ۀعملي

  مرش کوتاه استحالت اگر گلی ھم برويد مصنوعی و عبا اين 

  

  !ير آمده استيچه تغ

  رشد و تکامل ،ريتغي

  مرده است ،حاکمند حاشبا طی که فقادر ويرانه 

  يدد خواھيد ،ر مسخيبا اين تغي

  ميردھمه چيز مي

  تاراج کرده اند را  ا ھمهخرسان قطبی و نھنگان دري

  م بھار ربودندويرانه ا ۀز شھر و خان

  درخشانش آشکار ربودند ستاره ھای

  ديو سياه را به مرز راه دادند ھجوم

  و در طلوع شفق صبح انتظار ربودند

  مرگ و زندان  حال بدان که ترس از

  گیجنگ، آوار ،ترس از فقر

  و ادبفرھنگ  ،فقر علم

  را و ھمه را ت ،اورا ،مرا

  به جای صعود

  گاه خورشيدلوعطبر 

  در مسير غروبگاھش نزول بخشيد

  من ۀير و تحول در گھوارياين است اصل تغ

  

                                                                 

 


