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قدم میگذارم در سفیدی کاغذ
بر لوحی به جامانده از زمان آدم و حوا
با جوهری به رنگ آبی
شاید هم قرمز
اصال سرخ
به رنگ صددانه یاقوت
برگهای آتشین سومین فصل سال
رنگ جنون
به رنگ خون
خون نه ،خون دل
قلمم سودای نوشتن دارد
دلم منشور شعرهای فسون
بین احواالت تو
غرق قصهی لیلی و مجنون
من #گناه دارم
بگیر دست افکار تابخوردهام را
و خیالت راحت
معشوقهی هیچکس نیستم
فقط گاهی #خدا را زیاد میپرستم
پس ببر مرا با خود به خیابان
به میانههای فصل خزان
بوق ممتد ماشین
ساعت شلوغی
ترافیک سنگین
ویترینهای رنگین
پر از خالی
تقریبا هیچ
اال جنوبیترین گوشهی کافهپاییز
فنجان چای لبریز
کیک توتفرنگی
شمع نیمسوز کمسو
گل نیمهخشکیدهی خوشبو
رد نور خورشید
روی پیراهن سپید
رقص برگهای بید
اینجا همه چیز عطر قدیم دارد
جیرجیر صندلی چوبی
چ عاشقانهی میز کناری
پچپ 
دود سیگار بهمن کافهچی
رایحهی اسفند
شب عید
ماهیقرمز تنگ حاجیفیروز
فعال اما وسط برگریزانیم
ی مات
و نگاهم به پنجر ه 
به کوچهی باران
تقویم به وقت آبان
کنج دنج قرار مالقاتهای پنهان
خاطر ه میبارد انگار
چتر هم که نداری
چه بهتر
دلم میخواهد خیس غزلهایت شوم
وقتی تو #شعر میخوانی
وقتی #تو شعر میخوانی
حالمان خوب است
صدای قهقهات
قند دلم را #آب میکند
جانم به لبخندت گرم
جانم به لبخند گرمت
چشمهایم به تماشای تو مشغول
و دستهایم به تمنا بلند
دستهایت تکیه بر چانه زده
مو به مو بر صورتت
چشمهایم رفتوآمد میکنند
گونههایت گلدار
نفست زنده کند جان مرا
موهایت پیچکی دارد
ریشه در خاک وجودم
چشمهایم به تماشای تو معشوق
مست آن چهرهی ماهم
و تو خوب میدانی
که چه بیتابم
همچنان میخوانی
حافظ و سعدی و گاهی سهراب
ناگهان چشم ترم
موج افکار مرا میشکند
غم عالم اینجا
صندلیات خالی
دست شوم تقدیر
بر سرم #سایه زده
همه جا شد تاریک
کافهچی در را بست
من حیران اما
پی چشمان تو آوارهترین
در زمان جا ماندم
فصل به فصل میگذرد
و چه سرد است هوا
به گمانم که زمستان سفید
آخرش خط قرمز بکشد
روی اسم پاییز...

