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قسم به سیبیل جالل
اگر امروز بود
عوض غربزدگی
غرباللهی را مینوشت
غرباللهیها
هر شب در مجازستان
دور اتاق بیضی میچرخند
و تاب دیدن این روزهای آمریکا را ندارند
غرباللهیها
عکس با برج میدان آزادی را دهاتیبازی میخوانند
ولو خود شاه ساخته باشد
اما آرزویشان سلفی با مجسمهی آزادی است
غرباللهیها
اگر ناچار شوند
حتی به کورش هم گیر میدهند
تا کسی دستان آلوده به خون ترامپ را نبیند
غرباللهیها
این روزها عصبانی هستند
ناراحت به توان ناراحت
غرباللهیها
#سگ را فحش نمیدانند
اما #جورج_فلوید را فحش میخوانند
ناموسشان #آمریکا
بیپرچم شده
الیوم کیومک آن یوم که جلوی کاخ سفید

حسین قدیانی

پرچم آمریکا به آتش کشیده شود
بزن قمه را بر فرقت آقای زیباکالم!
مستحب مؤکد است
در این شبهای عزیز
این دههی اول ترامپیه است
نیویورکیهای مقیم مرکز
جانتر از بولتون
کرتر از کری
وحشیتر از اوباما
قماربازتر از ترامپ
عجوزهتر از هیالری
چشمچرانتر از بیل
موشتر از بوش
هیأت متوسلین به کریستف کلمب
شاکیان قرن
سیاهجامگان پنتاگون
کم مانده به بشریت
فحش رکیک بدهند
که چرا اینهمه میگویید «جورج فلوید»
دلشان میخواهد
دلمان میخواهد
اصال هویت ما
«مرگ بر آمریکا» است
لذت میبریم اوضاع آمریکا #شلوغ باشد
و تابستانشان داااااغ

حرفی هست؟!
بگذار رک بگویم
صاحبعزای این خون
تلویزیون جمهوری اسالمی است
حرفی هست؟!
بیبیسی با شما
حنجرهی مظلومان عالم با ما
بله که زور مکبر بیترهبری بیشتر است
و الحق خدا از غرب بزرگتر است
اهلل اکبر
زیباتر از تماشای سقوط #شرق با خمینی
مشاهدهی سقوط #غرب است با خامنهای
و ترامپ
آن روزی مرد که حاجقاسم را کشت
اما سردار دلها نمرد
مرده یعنی ژنرال پترائوس
از بس که نیست
و من شک ندارم
هر سحر خون قاسم
درخت زیتون را آب میدهد
غرباللهیها سال ۸۸
شمارش آرای امثال آسیه پناهی را
و دهکهای پایین را برنتافتند
حاال برای ما نگران آسیهها شدهاند!
و با آن رأی بنفششان

جیغ میکشند
بلکه دنیا
جورج را نبیند
اما تمام شد رفت
آبرو نمانده برای خدایتان
ترامپ خود فرعون است
این غولآهنی را
حاال حتی بزهای میشیگان هم شناختهاند
اال زشتکالمان داخلی
غرباللهیها
جوری از روزگار گله دارند
انگار آمریکا فقط فلوید را کشته
هیهات!
آنکه شما #خدا صدایش میزنید
ما #شیطان میخوانیمش
شیطان بزرگی که کوچک شد
و حاجقاسم را عوض میدان جنگ
در فرودگاه بغداد کشت
اما قاسمها نمیمیرند
مرده شمایید
که روی پیکر الجان زن ایرانی
میخواهید کودتای  ۲۸مرداد را
صاف کنید با آمریکا
آیا مصدق را هم نبینیم؟!

