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  رنگيمِّ  نـُــخ
 
 

  آخجرأِت
 دِل کاخ تا رده ــ سپ  رهتقلب
  ازجماعت جرأِت آخرفتهــگ
 هاي همه سردرگمني ادسِت ز
   من شاخاِديفرِ  آورده سربر

 
****** 

  

  نامه هایروز
 را خامه ها  سراسر   سر،یديُبر
 را سِر خودکامه ها  ، بر یديکش
  را چنان افسانه گرم استقــّتمل
 را  نامه های رونق داده روزکه

 
****** 

  

 ريخ
   استري صحنه چسانت صبِر  َسني ابه
  استري غچنِگ  در نـ وط ناموس  که

 رفتهـــــــــرا َشر گ شهر     ما    سراپا
  استريـــ که خینـعي    یکن ی متماشا

 
****** 

  

 !!؟؟
 کمررا   گردِن  کوه ویرفتـــــگ
 را در  و  رواِن دشت  آتشیزد

 ا شد؟ــ که بن الدن کجیدينپرس                                                       
  را؟ ه رو مال عمرــچ  ازیديند                                                       
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****** 

  

  محُسودسوِد
 را خودِ   سودیدي که دیئاـــــدر آنج

 را خود  -محُسوِد - یا  ُکشته ی آنبه
  به  دسِت ُدشمِن عشقاــــــنجي ایول
  را تاِر پوِد خود  تاریدــــــــــــــــيتن

 
****** 

  

  سنگ هادسِت
 سته کردندـــــــــخ   رای ملترواِن
  دسته کردند، دسته دسته  راوطن
 است  باِز بازانيوـــــ گاوهي دهاِن
  بسته کردند را  سنگ ها  دسِتکه

 
****** 

  

  ُعقده هاناِز
 نو از  رازیوـــ بیمُن و افشا

 نو  گشته باال باز ازی گندهـچ
 رفتهـــــ آنچنان سامان گتقلب
  نو زا ناز را قده هاـ داده عکه

 
****** 

  

 مشکوک
  جانا  کوکیئجا  زیگشت رــــــمگ
 جانا وک ـــ مشک یزني م  انسانکه
  شهرني دری جار  ها شدهی پوکچه
  ها پوک جانا فرِق دل بر  راــــــــچ

 
****** 

  

 رنگي  نُخمِّ
 رندي امنجايا ورـ و ججهُل و جمود
 رندي خمکي  ازگانــــــشي پتيجنا

 رنگيِم نخَّ وطه ور درـ غشغاالن
  رندي سر به زدانـــي  مراني شیول

 
******  

  

 تخِت جفا
 پخته ُگم کرد  راشتني خویخام ز
 برِق رنِگ ُخم کرد  وزرق ِرياس
 داد تخِت جفا  بر هي  تکیلخت وـچ
  ُپُلم کرد  رایرـــــــشه  ِیشاد دِر

 
****** 
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  ماشِنيع
  که باشندیبه هر شکل رنُگ و  هربه
   قماشندکي  ازگانــــــــــشي پتيجنا
 ه به آنسوــــــ سو گني غلتان به ایگه

  ماشندِني  عنانيوته که اـــــــ کسخن
 


