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از فراق یار

هر کس خبرت داد،که من مجنونم...
 لیلی ام تویی

تب که می کنم درد ز دوری توست
در خانه که تاب ندارم ز فراق توست

از دور که می بینی شعله ای می سوزد
آن شعله منم...که از فراق تو می سوزم
از دور که می بینی شعله ای می سوزد

نشان من است که راهم را نشانت می دهد
درد بزرگ من دور بودن از توست

در دلت زلزله ای می آید
از تپش های قلب من است،که یاد مرا در دلت می اندازد

هر نقطه از جغرافیای تنهایی که باشی
من در افق غروبی منتظرت نشسته ام
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قایق های کاغذی

از قایق های کاغذی که روی آب ساخته ام بپرس...
هر روز یاد تو را به رود می سپارم

روی عرشه ی قایق ها را بخوان
هزار بار نوشته ام... دوستت دارم...

می بینی عرشه ی قایق ها خیس شده...
آب دریا نیست...

باران نیست...
اشک من است که در نبودنت روی تنهایی ام ریخته

ساکنان ساحل از تو می پرسند
غروب را نشانشان می دهم...

می گویم آنجاست...قایق های کاغذی هم آنجا می روند...
قایق ها آرزوی مرا می برند

تا او به ساحل دلم لنگر اندازد


