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  جنونۀجاد
 

****** 

 قطاِر فتنه
  بازرسديره م  از اِر فتنهــــــــــقط

  بازرسديوته مـــــــک  قصه جهالت

 ناني اِیاندن هاچهچه خو  ازبترس

   بازرسدي کندِن چه موشمـــــــــــبگ
 

****** 

 ی خستگفروِغ
 مي روانیئسو  که هری رنگِني ابه

 مي روانِیهاي خستگروِغــــــــــــــف

 مي بسازی که پاتوق یئاــــج  هربه

  مياني را آش یمــــــــــــ مات ِیصدا
  

****** 

 ی دمدممزاج
 است ه نازـــــــــــ ما چِی دمدممزاِج

 است ازــ بِ ازـــ بی جهانِیرو  برکه

  استی گنِد پستیئ که بویئجا  هربه

  فراز استردنـــــــــــ گی فرمانبریپ
 

******  
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  سرابِیمست

 ميروشــــــــخ  که موِج پریمپندار

 مي هوشِیاي در ِی خشکِدـــــــــــينو

  ستی سرابیِ  که مستیواد  هربه

  مينوش  وی نارق برِقـــــ غما ودر
 

******  

  جنونۀجاد
 ی مسِت بازیاــــ شعله هاِنيم

 یگدازي آهن مِني را عودتـخ

 جنون را  جهل وۀ جادیئ جابه

  یفرازردنـ گ نيچن  با دهي دکه
 

****** 

 نشي باحساِس
 ميبار را رنگ و  شعله هاخروِش

 ميِر نوبهارـــــــــــــ فک  جانیبال

 نشي ب  احساِس یز سربازــج  به

  ميارــ بک ینبييکه م  یکار  هربه
 

****** 

 زي رشهيت
 ميزيعز  زان رویخس  چشِم هربه

 ميزيرــــــــگ در  دل پاداِنيم  ازکه

 شيوـــــــــ خۀشير  یرانگري ویپ

  ميزي رشهيت ه ــــــچ هر  راِه ِقيرف
 

****** 

 هي گرجواِل
  دوشۀنيئ مان آیرداــــــــــــ فبود

  ازهوش یالـان خ لحظه ها متماِم

  تخِم خندهاـــــنجي ا گشته  کاغذ به

  دوش  برهي جواِل گریعمر  ومن
 

****** 
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  هوشگردِن
  دلی ایردانـــسرگ  پوک ونواِر

  دلی ای دامانـــــــــــۀ لکِیصدا

 ردِن هوشـ گی به روی عمربود

   دلی ا یاوانــــت  لحظه ها  تماِم
 

****** 

 بست
 مي مست دارا آسماِنــــــ مبس ز

 مي بست داریئواــــــه  هریبرا

  باز استِ ازــــــب  ما ۀشي انددِر

  مي جان کجا بن بست داریفرار
 

****** 

  پروردهعرق
 ميني به کايدن  که باديوـــــ گی مکه

 ميني اسِب زیئ که جودانيم  هربه

 یمرـــ داده ع ی را سوار یجهان

  مينينازن هر  ۀ پرورد  رقــــــــع
 

******  
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