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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 وقـــــــ وثنوراهللا
 ١٣٨٩/ ٤/ ١٢ شنبه

 
  
  
 

 یپنالت
 
 
  شکنآتش

  جنِگ تن به تن شوِ رـــ بهايمه
 من شو و  ماِ جور  جهل وِهيلع
 احر سِی سوداِ رــ سنگی سوبه
   شکن شو  آتشۀ  شعلِ ورـــشع

 
****** 

  

  لاني فِیباز
 باستيه زــ چ  بالمِ  شهپر شتاِب
 باستيچه ز اوِج اقبالم   درَپِرش
 ري زشتت چه دلگِیبازِ  رورـــغ
  باستيه زـــــ چ نالمي فیِ  نازگِل

 
****** 

  

  فوتبالتوِپ
 ر ساله دِل ماــ هِ  دورمثاِل
 ِل ماج اقباله دـک  اقباِلِ جـک

 ی جاِم جهانــــۀچي باز شده
  وتباله دِل ماـ ف  توِپ گمانم

 
****** 

  

  باندروازه
  دستاِن نهان راِیازــــ بني ببه
  آهنِگ جهان راجيرده گــ ککه
 یانمانـــ خی بیِ تو راه  ومن
   دشمنت دروازه بان را دهيخر
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******  

  

 پاس
  روانهی گشتیودـــ خداِني مبه
  رنِگ زمانهِیبازــــــــــ هماال
 یاس دادــ دشمِن پِی را سودلم

 گنده چه برگردی به خانهسراف
 

****** 
  

  یپنالت
 را به آن در ودــــ خیزنيم  درنياز
  دسِت من و داماِن داورودـــــــــــــب

 ميصفرِ  گرچه صفر توهردو  ومن
  ده دلبرــــــــــ مان یپنالت  شوِت یول

 
****** 

  

   اتنِیباز
 هن راـــرسِم ک  ره وکسوي بنه
  راشتني خوِ  آتش بهارزنــــم

 دوِر باطل  همسفر بری امکن
   اتن راِیِر بازــــــــ فکدوباره

 
****** 

  

  محبتِیُمَرّب
 جيي تهدهيگرد  عقده ها دوباره
 جي تزوِی به دل سودادارد جفا
 استي سِی ُمَرّباِبيرکـــــــت ز

  جي محبت گشته سرگِیـــــُمَرّب
 

****** 
  

 مي تمشِق
  دادندمي تعل هاــــــِچ  دوره نيدر
  دادندمي تسل مــبه غ  را هني مکه
  که دورت را گرفتندیمي تني ابه

   دادندميمشِق ت  درس ومــــــگمان
 

****** 
  

 ميج
 دي بامين  رارانـــــــــــــگي بازتِن
 دي باميج رادرــــــــــ بی بازنياز
  جنگطالِب نو  شان گشته ازدِل
  دي بامي تني اِ سر رــــــــــــ بپايچل

 
****** 
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  اسرارۀکوچ
 رار گشتمــ تکی بسیدور  هربه
 اسرار گشتمۀ وچـــــــک  ِگرِد  به
 ه نامردـــــدسِت هرچ بودم بیگل
  ارگشتمــــــــ شان خۀدي در دیول

 
****** 
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