
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    سرپرست

 جانا به شکست خويش دستی داريم

ر گذری اگر شکستی  داريمـــدر ه  

لبندـــمارا به پرستش بتان  مــی ط  

ـرپرستی داريمديدی که چگونه سـ  

                  * * *  

کندن بيخ                   

بســـــته  شديمدر حلقۀ جادوی جفا   



زندگی خسته شديمآنسان که زرنِگ   

ر  شوقـــدر کندن بيخ  همدلی از س  

تبری  به ميل خويش دسته شديمهربر  

                 * * *  

ارباب                   

سواری  بايد برگردۀ هر چه غم  

 گفتم به تو آنچه را نداری   بايد

 در سينۀ ارباب  هوس پيشه دال

ربۀ نابکار کاری  بايدــيک ض  

             * * *  

ُمردابجبهۀ           

 جز با شب کابوس همآوا نشديم

 رويای موج صبح فردا  نشديم

 با جبهۀ مرداب عجب دل بستيم

نگر انديشۀ  دريا  نشديمـــهمس  

            * * *  

فرنگی              



 در ديدۀ غافالن  قشنگی  داری

 فرهنگ جهانسوز فرنگی داری

 پيوسته به هرطرف که پارا بنهی

  داری  در هر قدمی دوتا تفنگی

             * * *  

چاه کن              

 کمين کردی نهادی تور خودرا

 به جان ما زدی مزدور خودرا

 ولی ای چاه کن ديدی که آخــر

 بدست خويش کندی گور خودرا

           * * *  

پستی              

گذاريم ا را جاـــبيا تا نقشه ه  

 به روی رسم بازی پا گذاريم

 من و تو کشتۀ برجِ  غروريم

 از اين پستی بيا  باال  گذاريم

             * * *  



ميدان مردی          

 ز بس با درس ياری در ستيزيم

ـی گــريزيمزمکتبخانۀ  دل مــــ  

ردیود آيا که در ميدان مــــــش  

 بزور ديگران از جا نخيـــــزيم

            * * *  

محبت              

 به ما آنچه که از فرداست  گفتند

چنان  برپاست  گفتندــمحبت هم  

ـازيمدل خودرا بيا تا خوش  بس  

 دروغی را به جای راست گفتند

             * * *  

پرِ  پرستو             

 سرود مرگ را از سر گرفتيم

مدگر سنگر   گرفتيمـبروی ه  

ۀ  عشقزديم آتش چنان بر الن  

 که حتا از پرستو  پر  گرفتيم



          * * *  

قطار ناله           

ار ناله آتش  بار داردــــقط  

 کسی با شب سر ديدار دارد

زباروتکوپۀ دل پرزيک سو  

غم به لب سيگار دارد زسويی  

          * * *  

شهر آهنگ         

 ميان سينه ها سنگه خدايا

ن آيينۀ جنگه  خداياــوط  

 به هر سازی بسازيم وبرقصيم

 که اينجا شهر اهنگه خدايا
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