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کراوات بستهی والدمیر
چفیهی باز سیدعلی
دست بستهی پوتین
گارد باز خامنهای
احترام از ناحیهی رئیسجمهور روسیه
اقتدار از طرف رهبر ایران
فقط نقل قد نیست
قدر حضرت آقا هم
مافوق پرزیدنت است
بیخود نیست در این عکس
آنکه مجذوب شده
پوتین است
آنکه تسلط دارد
خامنهای است
حاال هی سفیر روس
فتوشاپ کند تصاویر قدیمی را
جواب ما مختصر و مفید است
به سند همین تمثال
خمینی یک بار
مچ شرق را برای همیشه خواباند
تا خواباندن مچ غرب
تکلیف خامنهای باشد
ما با خمینی
سقوط بلوک شرق را تجربه کردیم
و با خامنهای
مشغول تماشای افول غربیم
روسها خوب در گوش خود فرو کنند

جمهوری اسالمی
برای چسباندن شانهی یانکیها به زمین
قشنگ توانست از روسیه بازی بگیرد
میخواهم در اوج ملیگرایی
رجز حق بخوانم
این سردار بیغروب دلهای ما بود
که نشان داد در دیپلماسی هم
امیرسپهبد است
و والدمیر پوتین را
با آن همه دبدبه و کبکبه
و منم منم
که رزمی هم بلدم
کشاند منطقهی مقاومت
تا مهرهای باشد
در دست مقتدر سرباز جمهور
سردار هور
سردار کربالی پنج
سردار خود خود خود کربال
لطفا جمهوری اسالمی را
با ایران عصر قاجار نسنجید
و اال به یادتان میآوریم
که رئیسجمهورتان
دربست از فرودگاه آمد بیت
تا برای یک بار هم که شده
رایحهی مسیح را
از سینهی سید استشمام کند
گمانم نشانی را

غلط دادند به ظریف
آنکه منتظر شد برای مالقات
نفس زکیه نبود
و سالن انتظار
کاخ کرملین نبود
راهروی منتهی به دفتر آقای ما بود
و منتظر هم پوتین بود
بلکه سید بیاید
بلکه زیارت کند حضرت آقای ما را
بلکه روسوفیلها
خوب متوجه شوند
سیادت و صدارت
نه از آن والدمیر پوتین
که از ناحیهی علی خامنهای است
بعید میدانم رئیسجمهور روس
اندازهی خامنهای
چخوف
شولوخوف
و داستایوفسکی خوانده باشد
آهای مستر پوتین
به سفیرت بگو
دورهی سلفی استالین
با چرچیل و روزولت گذشته
تو جلوی همهی قدرتها
همیشه با دست باز مینشینی
اما در بیت رهبری
شکوه خامنهای

بست دستت را
دست خودت هم نبود
فقط هم تو نبودی
شینزو هم آب شد
در دیدار با رهبر ما
حاال تا میتوانید قاب بزنید
روی دیوار توهم
ما نیز بر دیوار حقیقت
درست همین قاب را
پست میکنیم مسکو
شاهی که آدم حسابش نکردید
مرد
شمال برای روس
جنوب برای انگلیس
مرد
آقای پوتین
در همان قرآن که تقدیم حضرت آقا کردی
آیهای هست
اال ان حزباهلل هم الغالبون
به کارپف و کاسپارف بگو
قاسم هنوز وزیر شطرنج خامنهای است
بگو
قاسم هنوز زنده است
کیش میدهد
اما مات نمیشود
به شهادت سفینئالنجائ انقالب اسالمی
در هر اقیانوس که فکرش را بکنی

