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 Political     سياسی

  
   "نيزک"ر ـــعـزت آهنگ  

  ٢٠١٠ دسمبر ١١      
  
  

  

  تو چرا چنين هراسان؟
  

  دميرس جاده انيم
  است انينما هدف
  نيخارائاست  جاده از من ريمس مگر
  دوختم هيبادی بسو را قلبممن نگاه
   سرخۀ ديکش خط با اهيسی تابلو که

    داد ممنوع عبور
  نيسنگ ست اکيتراف
  خواهد جان ز ه ایيما و وحوصله وقت که
  عقب به همی گام و دميکش قيعم نفس
  ميبجو چاره راه که

  است نيخونی ها دره از پر عقب مگر
  شد افگن نور مغز دل زی تفکر
  نگر سار ياز که ايو  نيبب نيم ياز که
  آلود خون و مست خرسان همه چپی بسو
  بودند اپرا غرق شيخوۀ طعم بگرد

  کردند ناکسان ارباب خوان کباب جگری ها تکه دغلباز دلقکان و
  روح و قلبی رانگيو و آتش انيم

    کبود و بود دود که ، ستمينگر راستی بسو
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  پدر ببر گرگکان هيس ريدرمس و
  شکار نيکم در رانهيوۀ در انيم
  لولنديم اير و بيفر گاه سجده به
  ، ازچشمم ريتح برق و  سر از شاخ دو
  .شدم شوکه و ديپر
  غم و اسارت نيدر دميشن ، ن گها نا که

  را وجدانی صدا
  را گمنام ديشه
  ! بشنو
  راه؟ی بريم کجاه ب هراسان نيچن
  است تنگ جاده ريمس کهی اميپ من ز بشنوی ئستمزدا رـاگ تو« 
   است سنگ پشت دهيسپ کهی اميپ من ز بشنوی راه قيرف اگر تو
   ديآی اهيس نيمي زی تاز شيپه ب اگر تو
   »است نهنگ سر سار يزی گردب عقب اگر تو

  ؟ هراسان نيچن بکجا
  است جنگ و خشم جا همه
   ....است تفنگۀ لول همه
  ، کنی تعمق ! نيبنش
  ت،يآرزو به هدف به
  ت،يکوينۀ ديعق به
  ،تيجو و جست و ريمس به
  اران، يدستی بجو و

  ، بارانی بسو ديبرو
  وفان، طو تگرگ ديشو تا
  ، گلستان نيا ديئبشو و
  .ابهام و خشم و رينف ز
 . اسيراناسارت ز

 


