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  كيرِ پير
  غ. ساروي

                    بود سنگ  همچو ،من كه در جوانيِكيري 
جنگ بود  راق همچو سپهدارِحاضري  
  و زرنگ بود دلير، رستخيز  در روزِ

  تنگ بود  هايِكُس درقَم بوسِدروازه

 رده استـويي كه مـگ  تو ،فته استخُ ،امروز

  .رده استخويش به جانان سپ گويي كه جانِ

اسپكه برقِ ديهب نور بود ز راقشي  

  هور بود ماقش كَچ و مهميزش از طال
  زور بود رطاز فَ غبغبش همه آماسِ

  رور بودو غُ برك فيس و مخزنِ انبارِ

  پياده است ،الح گشته و اينكسلعِـخَ
  .نهاده است  خممبه تُ ،واررا غريب سر

  خريدقيامت نمي قامتي كه نازِ  آن

  خزيد مي  هر سويهب ،مار چو  ،امدر ليفه
  رسيدچو مي ششامزني به م بويِ

                                 كشيدمي  ماواتبه س  سر ،با اقتدار
  من سر نهفته است ـةخاي رويِبه ،اكنون

  .ه گفته استـريبانـغ ادتينِـي شهـويـگ

                   رحس مِتا د شب سرِ خويش از دست با
  رنَچون فَ ،كشم به چپ و راستميرا ه او



  سر رقِفَ ن تا بهز ب ،دستبه مالمشمي

  ياد فتوحات و هر ظفرهب شمآرمي

ادـه از يـهم ذشته راـا گـام رده استـب  
من تمام الفاظ، رده استچو تلقين به م.  

  قلَاز فَ پرده دمد كه  رحس ةهنگام
       قفَشَ قفُاُ ردبه گ ،خون پاشد از نيام

    قساز نَ يادي  كند  پير اين پهلوانِ

  قر ق وكشد ز جا و شود صاف و شَبرسر 

ــاقــغ فــدري اـامد زم و اراده استـــع  
  .جا و ساده استكاذب و بي يك رستخيزِ

                      دوش به  كشد ظاهرهنخوتي كه ب ◌ِ دآن با
  گوشه ست كه آوا دهد بهيتُتو چون طبلِ

بادي نموده بر تن و آيد به ججوش  نب و  

  موشخَ ،بول شود ناگهان فعِا به دما

  سسته استبيچاره غافل است كه بندش گُ
  .ي و سبويش شكسته استـهـاش تُپيمانه

  
  دست رفت ز كيرمد كنيد كه دم !ياران

     رفت ،ستشَنازِ همگانآن كو گرفت از 
  ، رفتر شكستندكَس سدّ ،زورآن كو به
  رفت  ،مست آن پيلِكه د يسر كنخاكش به

  چشمم فتاده است رِاوست در ب اين نعشِ
  .فاده استنخوت و فيس و ا ادـي ز بـخال

 


