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  یصندوق رأ
 

******  
  

  رنگا رنگیهايرهزن
  ننگ استشيوــ به الک خفرورفتن

  رنگ رنگ استهايزنــ رهنجاي اکه
 مي سازرهيـــــــــــدل  چ سِر مبادا بر
   را که با مردم به جنگ استيیصدا

 
******  

  

  ل ابطاطبل
 را  َمه و ساِل  شمایگرفتم  پ 
 را فاِل  شما رده ام ــ کینشان 
 ی هزندي ممردم اديرــــَدِم  ف                                                          

  را اِل شماـــطبل ابط   دمادم
 

******  
 

 ی وا-ِاکس
 زميم در  ستــــــــــ با نگاهیاپيپ
  مزي را به صندوق که رمـي رأکه

 وانندـ  خیرا   وا مبادا ِاکس ما
  زمي گری که از او ميی واهمان

 
******  

  

  نگاهانآتش
 رديسنگر نگ  یراست اـنجيدر

 ردينگ  سر یئ همصداحساِب
 شگفتم اهان درـ آتش نگنياز
  رديرنگما چگونه َد  شهِرکه
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******  

 

  دلخط
 ديخط دل را بر مخوان اـــ هر جبه

 دي مخواناوري  راانهــــــــگيکهن ب
  همان بهنانيِل اــــــــــــ محفانيم
  ديمخوان  را به گوِش کرنياسي که

 
******  

 

 رنگيتبارن
 ميدار تبار رنگ   از یژادـــن

 مي دار رنگيهمه ن با  روـازان                                                         
 ما  مگرلرزدي مشهيش  هرِ دل
 مي دار ار سنگـــ بنهي سانيم

 
******  

 

  چارسوسر
 ؟  برادرادميبن  زی پرسی مهـچ
 ل دل  آبادم  برادرــــــ از اهمن
  زنم جاری دلها می چارسوسِر
    برادرادميرــــ فاني من جرکه

 
******  

 

  لهجه هاآسماِن
 ساز ناز دارند  برگ وصداها
  پرواز دارند خواهِش صداها
 ه ها َزنـآسماِن لهج  بریسِر

  دارند ها راز  آسماناــصداه
 

****** 
 

 ی مستتخِت
  بارني ازديبرخ  اگررتيـ غرِگ
  واريماند نه د ه درـــ او ندسِت ز

 یِت مستــتخ از را آرد تريبه ز
  اريود هشـــکاِر خ  دروانهي دبود

 
****** 

 

  بلندکانسيفر
  ا ری نقشبند همدلاشاــــــــــــــتم
  رایِل ناِز پرنِد  همدلــُـــــــــــُگ
 ابي درشيپود جان خو  وتار ز
   رای بلند همدلکانسيرــــــــــــف

 
****** 
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  چشمبرِق
 ِر مردم َپر گرفتهــــ فکیصدا

 گر گرفتهــــبه اوِج آسمان سن
 ني ناباوران بۀرـــ رنگ چهبه
 را برگرفته رِق چشم شان بکه

 
****** 

  


