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 کدی خانه ھـمـه دلــــھــــای �نـــۀ در  حــال

 کدی ديـوانه تــو ، بــــود جھان ھشيار ھرچه

 چنان بــرد  کــفــم ز دل ، ات ديشبه صحبت

 کدی پيمانه و می بی ، مــــرا مست و نـشـئـه

 زدگــان حـسرت افــسـردۀ خــاطــــر  دامــن

 کدی دردانه و يـاقــوت و گھــــر و لعل ز پر

 ِکشتی الفت ، و چــيـــده وفـــا ز نـفـرت تـخـم

 کدی افسانه ھــمـه ، تـرک و گفته حق حرف

 دين تجـارتگر  دانــــدنـــ ه ب  یسنگي مشت

 کدی بيگانه و خـود از فرق ، و کوبيده سخت

 ھمه آرای انجـمـن ، شد تــو رخسار شـــمــع

 کدی پروانه چـو ،جذب خـود به فرھنگه اھل

 عجب و بود دين گيسوی ، َجروبَر سياست با

 کدی شـانه ، ره شــده پـــريشان زلف شکـــن
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 بـاِخــَردی و روشـــنــگری صف در آمــــدی

 کدی فـرزانه کاريکـــه چنين ، نيک قــــدمت

 ميسوزد تـب ز و، است مريض بيچاره ديــن

 کدی پرھـيزانه ، پُخته ، و آمــده وقـــت َســر

 ُم6 تـوليد کــــه ســـرطــــانيی ھــــای ُغـــده

 کدی حکيمانه تدبير بـه ، محــــو را ھـــــمـه

 زاده واصـل حــضرت ای ، ُسخـن  ســــپاهِ  با

 کدی ويـــرانه» نعَمت َ « دل  ُملک و قـــــاره

  بودی ديگر  ۀچھــرولــــی افـسـوس  ، تـــرا 

  انظار ، شريفانه کدیجلــــوه  با مکـــر ، به 

  حــــال  اصليّت ِ تــو  پــرده ز رخ دور فگند

  پــیِّ شـھــــرت شــــده اعمال ِ  رزي6نه کدی

 زاده شدی ناخلفان گـفـتـــه بــــودنــــد کــه از

  �نه کدی وصل، در بطن  و فــصلینـطـفــۀ 

  گلبدينی حـــال شـــد بـــــاورم ای  ســـرخــم ِ

  کدی بيعانه جسم ِ خوده فاعلی ھــر ـه بـهـک

  حرام است حرام ھست و بودت ، ھمه از راهِ 

  زده ، پـوسانه کدی ُمَخـّدرو  قـاچـاقو    تـَـن

  دين و مذھب به کجا ؟ جنگ و سياست به کجا ؟

  دست و پای ِ ھـمـه ره ، بـسته به زو�نه کدی 

  دريـد از چـھـرۀ تو ، پردۀ تزوير » مت نع« 

  خــــدا ، بــازیِّ طــفــ\نه کدی راهِ زانکه در 

 

 


