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          با الهام  از ترانه »احساس«

همهعالم،بهجزهستی

نه دیگر ِمی نمی نوشم، گذشت مستی و راستی 
جفا کردی، دروغ گفتی،  اونم تو عالم مستی 

چی شد  اون آخرین باری که آروم چشماتو بستی؟
به من گفتی »منو می خوای« کشیدی بر سرم دستی 

تو با »دستای پُر مهرت« همه  اشکامو پاک کردی 
به من گفتی »نکن گریه« که  از غّصه دیگر رستی 

واسم خوندی »منم  اینجام، بذار دستاتو تو دستام« 
قسم خوردی به  اون تلخی که راستی عاشقم هستی 

گمان کردم تو مجنونی، همیشه  اینجا می مونی 
نفهمیدم به آسونی، همه عهدها رو بشکستی 

تو عشقت بازی کردن بود، شده حّتی شده با من!
برای بردن بازی، چه پیمان ها که بگسستی

تو می گفتی: محاله که تو مات  این جهان باشی 
بگو راستی با  اون یارت سِر چی شرط تو بستی؟
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تو بُهِت باخِت  اون بازی، زدم بر گونه ات سیلی 

به تو گفتم: »آره جونم« به نامردا تو پیوستی

منی که عاشقت هستم، آره دیوونه، بشکستم 
هنوز  از عشق تو مستم، همین بود  اون که می خواستی؟

منم بازنده ای رسوا، بریدم  از همه دنیا 
همه عالم ماِل یارت، همه عالم، به جز هستی

چی شد  اون قولی که دادی؟ چی شد  اون شرطی که بستی؟ 
چی شد  احساسی که داشتی، تو وقتی من رو می شکستی؟

نمی دونم، فقط بگذر، دگر بگذشت آن مستی!
تو هوشیاری به تو می گم، دروغه مستی و راستی!
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مرگیبهزیرباران 

از عشق می گریزم! با خوب در ستیزم!
از حور هم ملول و  ابلیس را عزیزم!

از عهد ها هراسان! نامردمی  چه آسان!
گرد مرا گرفته، جمعی ز ناسپاسان!

از خواب ها  فراری! شب های بی قراری!
چیزی که بس زیاد  است،  اندوه و آه و زاری!

از آرزو گریزان! دورم ِز غم ستیزان!
فصلی شبیه فصِل پاییِز برگ ریزان!

از خنده شرمسارم! چون  ابِر سوگوارم!
من شوق را شکستم، گلبرگ داغدارم!

از راست روی گردان! گه ره بسوی پایان!
من می  نخورده حّتی، سوری زدم به مستان!

از یار بی نیازم!  خود  اوج رمز و رازم!
از برد و باخت غافل، من ماِت پاکبازم! 
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دل بستگی چه آنی! عشقی نه آسمانی!
این روزها نگنجم، در جا و در زمانی!

با درد بردبارم! هر روز گریه کارم!
از هستی ام بریده، در فکر  انتحارم!

دلخسته ام ِز یاران!  از هر چه غم گساران!
آن را که خواستارم، مرگی به زیر باران!
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حرِفآخر

اضطراب های من، دیگر  از شوق نیست!
ایستادن دلم،  از سر ذوق نیست!

بازآه می کشم،  از ته دل غریب!
روزگاِر پُر دروغ، عشق های پر فریب!

باز هم پیاده رو، »پرسه های بی هدف«
باز شرم بی حجاب، باز دِرّ بی صدف!

ناله های شب زده، بازهم خیال خام!
آتِش درون من، مشق های نا تمام!

باز هم همان هوس، و نه  از سر نیاز!
باز درِد زن شدن، نه صدا، نه  اعتراض!

باز هم  اتاق عقد، عقدهای زورکی!
بگذرم دوباره  از، لحظه های کودکی!

باز شهد های تلخ، حرف های نیش دار!
اوج خنده های من، پوزخنِد خنده دار!
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باز  انتظاِر سرد، در پََسش همان حریق!

شعله ای که یخ زده،  ای دریغ و  ای دریغ!

باز حرِف آخرم، رشته اش ز هم گسست!
باز هم بِت غرور، فکر می کنم شکست!        
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بهعشقآخرینکالس

بهانه ی جدیِد شعرهای من، تو را سپاس!
گذاشته ای دگر برای  این شکستِه دل، حواس؟

تمام شهر را به جستجو بهترین ورق زدی 
بیا ببین، ببین منم همان یگانه برگ آس

مرا ندیدی و دلت به راحتی ِز من گذشت 
برای تو نه عشق بوده ام، نه  اتّفاق خاص

نه  از رفیق با خبر، نه  از رقیِب سنگ دل 
نمی کنی دگر مرا به هر غریبه ای قیاس

به جای من ببین چه ها به زندگیت سرخوشیست، 
اسید و شیشه و شراب و  اِیکس، علف، گراس!

ِز بس که در قمار تو دچار برد و باخت شد 
بیا ببین، دلم شده شبیه شهر الس ِوگاس

از  اضطراب و دغدغه دچار یک جنون شدم 
جنوِن دلسپردگی به لحظه های پر هراس!
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دلم به آه من خوشست و خوش نشسته ام به این،

شکسِت من به گردنت، هنوز مانده حق ناس

گمان مبر! به بودنت هزار عجز و البه نیست 
نه عشق من، نمی کنم، نه خواهش و نه  التماس!

به درِس  ایستادگی تو بهترین معلّمم 
بیا که  ایستاده ام به عشق آخرین کالس!

                                                                            




