20

اصالحطلب
مثل سیدعلی

مدعیان اصالحات
بیهوده خاک نپاشند
معایب روحانی
ربطی به محاسن خامنهای ندارد
ترس شیخ
ربطی به عقل سید ندارد
مقصر پراید صد و شصت میلیونی
رأی بنفش خودتان است
نه رهبر زیلونشین
خامنهای استاد کاوه است
شهیدی از تبار شاهنامه
از یالن خراسان
از جوانمردان طوس
تا یکهزار و چهارصد
گفتید با کی؟!
این محصول جیغ شاسیبلند خودتان است
تحمل کنید
محصول خامنهای
رضایینژاد بود
داریوشی که شجریان گوش میداد
ولی گوش به فرمان رهبر بود
محصول خامنهای روشن است
مصطفای هستهای
و من
پری نقاشی آرمیتا را از چشم رهبر میبینم
غرور علیرضا را
آتش به پا کن ای قلم
شاه سید
حتی مات ساواکیهای تاجنشان نشد
از توئیت تاجزاده بترسد؟!
از مصاحبهی ف .ه بترسد؟!
دختر مرحوم هاشمی
آقا را با پدرش عوضی گرفته
آقازادهها خط آقا را عوض نخواهند کرد
خامنهای
انقالبی به دنیا آمده
انقالبی زندگی کرده
انقالبی جنگیده
و انقالبی
این پرچم سبز و سفید و سرخ را
میدهد دست مهدی فاطمه
بیخود نیست قامتش تا نمیشود
سید خودش محافظ است
اولین پاسدار سپاه ولیامر
مراقب و مباشر و مشاور ولیعصر
سینهسپرکردهی حضرت منتقم
لطفا ماه را از نالهی خفاش نترسانید
جناب قمر
یک آسمان ستاره دارد
یکیاش محمود کاوه
یکیاش مصطفی چمران
دکتر عارفپیشه هم گاهی با سران نهضت آزادی میپرید
ولی شکار تانک را با خامنهای میرفت
زمانی که سید هنرشناس
از موسیقی اصیل دفاع میکرد
غربزدهها با هاهاهاهاها شجریان را مسخره میکردند
حاال هم عوض خواندن فاتحه
سوتبلبلی میزنند برای مرغ سحر
آقای شجریان!
اولین موافق شعار «مرگ بر دیکتاتور» منم
غربزدهها همه دیکتاتورند
و هنوز هم صدای تو را برای سیاست میخواهند
نه رب و نه ربنا
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا
هان ای سران قوم اصالحات
خامنهای
خیلی سال است #اصالحات را شروع کرده
از قبل رهبری
از آن دم که در جلسهی خبرگان بر نفس خود شورید
و از قضا
صحه گذاشت بر سالمت نفسش
و ثابت کرد چرا نشانشدهی روحخدا بود
اصالحات شما کجاست؟!
در تکرار مکررات سیدخندان؟!
وضع امروز اقتصاد
محصول تکرار سید گالبیهاست
نه سید انقالبیها
کدام کاخ شمالشهر زندگی میکنی آقای خاتمی؟!
میخواهم نشانی مشکالت امروز را به مردم بدهم
واهلل به #قلم هم باشد
سربازان خامنهای هنرمندترند
محمدعلی نجفی
یک قلم از هنر شما بود
که استاد را کشت
استاد شجریان را هم شما کشتید
که هنرش را آلوده کردید به سیاست
و اال سرایندهی دود عود
خودش قاری قرآن بود
هیهات!
از انقالب ببریم
از رهبر انقالب نمیبریم
ما در بیعت انفاس سیدیم...

