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 82/18/8112             پویان لوسر
 

 هوای آلوده
 

 و رودبار خون روان استـس بهر ت ددان استـۀ دسـچـازیـان بـجه
 ان استـان زمــر چنگ زاغـیـاس اریــنــور قــو ش ل ــبـلـوای بـــن

 
 ان استـیـرم آشـر گــاز مه دا ــج ارانـاالن در بهــزار و ن تو ـرسـپ
 ان استـش کسـوده از نعـــوا آلــه تا دود تفنگ استـروسر و ـشهه ب

 
 ونفـشان استـر خـال کبوتـر و بــپ رــ  ن پـــیـنـان آهـسـرگـا از کـضـف
 سو وزان است رــه وم نفت ازـسم ادـه از یــتـنبل و گل رفـوای سـه

 
 نان استـوک ســـو ن ن ـــداز آهـگ زاالنــه در چشم غـجای سرمه ب

 ان استــــر ژیـیــۀ شـشـند از بیـبل یــشـان وحـرگــدای زوزۀ گــص
 

 دوان است رـــه خــانـدار زمــلگام ی است باقیــنامش تهمتن ـرخز 
 جای شهد حنظل در دهان استـه ب ن کهــن راــشـکـستـنـد جـام زّریـ

 
 تـآروان اس ۀ زورــنـتـفـ ر  ـــــیـاس  شـل و دانـور عقـسالح دین و ن

 چکان است ونـردم خـم رداغ پ دل  بـی و طالـشـش وحـّر داعـز ش
 

 ان استــو جنگ سازمد ـنـفقط ترف ان دسایسـوفـی ز تـه می پرسـچ
 ان استـیـبلکه ع ،رــه پنهانی دگـن یـتــوع دوســام نـر نــاوز زیـجـت

 
 وان استـج ر وـیـی کودک و پگلو وارـونخـغ جالدان خــیـر تـه زیـب

 مان استـن تا آسـگویی از زمی وـت ربـان از شرق تا غـصف آوارگ
 

 ان استفغ در کرسی عرش وتمام  انــمـــیـتـه و آه یـالــوز نـــــز س
 ان استـغـن عـاشـق ارمـیـدل خون ا بـر دار کـردنــدــســر  حـالج هـ

 
 استران ـــک جنازه از کـران تا بی بمیرد مستی ها رعشق وـبه دل گ

 دم نشان استآه از ـن ،هستی ه ازـن د جـذبـۀ وصلـآیـ گـر از دل بـرا
 

 ن استراـورۀ آهنگــن چون کـیـزم ظـم طبیعـتـران اگـر نـود ویــشـ
 ان استـن سلطان جهـیـاشـر مـــدگ اـنهـتدلگـیـر و کان ـالم دا درــخ
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