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  !!!پريده سر از آبِ 

 .استه به طنز و مطايبه سروده شد» ریرھی معيِّ «زيبای  شعر استقبال ازست که ب شعری

  :ریمطلع غزل رھی معيِّ 

  ديده را مانمــــــداغــ ۀ'ل

  ت رسيده را مانمکشت آف

  

*** 

ده را مانمـــــريـرنگ از رخ پـ       تکيده را مانم  وتـتــ تـو،   بی  

ده را مانمدياکــــــــچـ  ـنـــيخــ       ه رسوايمک بس ز  خوبان پيش   

ويـــده را مانمـــــجـــ  نيم  ۀلقم       ه ھا ديدمنـخلق طع از  هک  بس  

ــده را مانمــــروزديـــ  سکمم       رفـتن چوکیـــوقت گــ  هب من   

ده را مانمـزيـــگـ  گـــــژدم دل        ه وقـت سجلب  و  رتبه سر ربـ  

ه را مانمدـيـچ  ابقــبشــ  روی       ادنجانان بس  هب  قـــــلـــمت در  

ردم مکيده را مانمـــــون مخــــ       ون خمنُدک به رشوه بگرفتنـچ  

ده را مانميـــوِ ـــــــــــخَ  وان لپھ       وابــج ال وؤس پيش تفتيش در  

ده را مانميمو لتَ يپ  جـــــــــــــنک       دستم د ازايياری نب  و  ـارــکـــ  

ده را مانمــو' تنيـــــــــجـــ ارت       پايم را ست دست ورخ بسته ـچ  

ده را مانمريپ رــــــســـــ آب از       رض فروـــــبه ق وا گلرفته ام ت  
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ده را مانمــيــــــفــپ  تدس َکف        ه منکه رخ نموده ب مفلسی بس  

را مانم» دهــيـرخ چکـ از«آب        رخـــــوازش چن ورخ نيستم در  

را مانم »ت رسـيدهآفـ« اغ بــــ       دون خرابم کرد رــدھـــــ ی لس  

ده را مانمديزيائــــــل پــــــــگـــ       گشتم وسـپيدم  ـیــــــوانـج  در  

جــريده را مانم رد وــرد فـــــم       پيش مرا و َدور ز  ارانه يرفـت  

ده را مانمينشـن نـــــاـــــــخـــس       نکند ءچ اعتناـــــين ھـکس به م  

ـده را مانمــــــــــــيــورسن وۀمي       ر ترمــشع  ،قلــخ وده زدل رب  

  عيب ھمه "اسير" مکه گوي  بس

ده را مانميفـکـ  ـمــــــــھـــم ازب  
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