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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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    ١٣٨٨/۶/٢۵       

  
  

  
 ها تلخک

 
****** 

 

 پاِگرد
  ورد گشتهنانيبه ا سان  دروغ آن

 گشته  شان شاگردشي پ طاني شکه
  راستۀعد وی به پایستي ای مچه

  پاِگرد گشته از  کو  ُپریرــبه شه
 

****** 
  

  عقلیِگرد
 گشته  وردیدياامــــ  را نزبان
 ر هاتبرد گشتهـــ ورِد هتوحُّش
 یاهي درسی شهردهيچي پچنان
 گشته گرد ِل مردِم ماـــــ عقکه

 
****** 

  

 تلخکها
 گشتند  ِگردنجايها که ا  تلخکچه

 را ورد گشتند ده هاــ وعنيدروغ
 تي ُبنگاِه جناِغـــــــــــــــــي تبلِیپ
  ر هاتبرد گشتندـــ به هیکانسيفر

 
****** 

  

 دل چتِر
 ميسالوس گشت ِرــــ سنگستوِن
 ميکابوس گشت اــــ هدهي دیبرا
 ميئواـــ باراِن هِسيخ ما راــچ

  مي گشتوسي مأدل چتِر مگراز
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****** 

  

  صداداماِن
 را آتش داِد ما  زردـــي گی مکه
  مارااِدي  ی فکرِی جوردهــــنک
 یئاِن صداـــ به دامیزن دستب

   مارااِديرـــفِ   دل دری ابکوب
 

****** 
  

 ِري گخني
 اراي اديرـــــــــ فیر تا آنسوَپب

 اراي باد یهو  وی ازهامترس
  شودد و وي دی صداِري گخني
  اراي   دادیئ از نارواريـــــبگ

 
****** 

 

 ماِني اقامِت
 گشته انبار وــــــگل در صداها

 گشته ارـــــ دشمن خدهي داِنيم
 روزي دماِني اقامِت اــــــــغيدر
  گشته دار  دل برِی روِشي پبه

 
****** 

  

 هغبالنا
 مي راِه دل استِ  سنِگ سریهـــــگ
 مي قاتل استِیبرا  سنگریهـــــــگ
 مي سپاری ناحق حق به باطل مبه

  مي بال را محمل استهغـــــــــبالنا
 

****** 
  

  عسسباِنيگر
   قفس راِیبارو  برُج  وشکستم

  هوس راِخيب   ُبن وکندم اــج ز
  را  وارهاندمنيقي  شک بنِد ز
   عسس  راباِنيگر    تارفتمــــگ

 
****** 

  

  خوردمسمق
 دوست ی نه سامان دارم ا دارم  سرنه
 دوست ی دارم ا انـــ دام به  آتش  دِل
 جانان ناِم  زـــــــــــــ بر  زبان جارمين

  دوست یجان دارم ا  خوردم که تاقسم
 

****** 
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  تازهِ رسم
 کردم ساز و سوزِ  فکر  نشستم
 کردم باز  تان راِیاــه  دلِ سر
  توان زدی مايرا به در  خوددِل

  کردم  که من آغازی رسمهمان
 

****** 
 

 


