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سِه  بَعْد دو  پَریشونی   ماهْ  ازْ  و  اَطْفار  قَهْر    و 

یِ دینَهْ  انْگار  بی  خُ  گِندِ  سرْ  اِ  ضِیفَهْ    کَْم 
گُفْتْ  قُرْشَْم  اِ  گِرونُم :  مِرِد  اِیْ  تو     بونِ 

هِنْ   دْبَعْمِن  خَشُتْ  َد  زبونُم   نومِ      وِرِد 
یِهبَعْ از  پِچ د  و  خَش  حالِ  هُمْبارَدمونْ    پِچِ 

ضَ بازار  فَهْیْبُی  رَفتومِ  یَهُوْ     بناچارْ 
پَسْ  وُ  کُیچَه  هَر  عُلغُلَهْ  مِیْدون بی  وُ    کُیچَه 

وُ   بیچارَه  مَرُدمِ  حِیْرون  دَرْموندَهاَز     وُ 
پُسَلْ   و  ُدفت  از  پُر    بی  سَرْکاکُلِ بازار 

لُوْ  همَشْ  مُ  جِگَرْسَهِم  خُینِ  و     بی  گُزَک 
 

اَ  جِنْسَلْ گِرونْهَمَه  اِْدبارْ  و  عالی    بی  ز 

گِرونْ شَلْوارْ  و  مانتو  بِخِرومْ     بی  رَفتومْ 
وُ حُوْلَه  وُ  شَنَه  و  گِرونْ  لیف    بی  گُلْنارْ 

پَرْ و  کاغَذ  و  قَلَم  و  گِرونْچَسْپ     بی  گارْ 
بِ  هْمیوَ  اَزْ کِه  گِرونْنَپُرسیتْ    بی  سیارْ 

مُرْحَتّ کَفَنِ  چِلْی  وُ  گِرونْدَه    ی ب   وارْ 
گِرونْ  جِنسَلْ قیمَتِ جونْ  ، بی  چه    بی  بِه خدا 

فَغونْ   سَهِْم و  آه  و  لُوْگُزَک  هَمَشْ     بی  مُ 
 



 

 

یِکْ   اَصْلَنْ نَبی  اَرْزونآذوقَه  قَلَْمَد    یِ 

زیرَه  اَزْ وُ  کَرَه  و  پَنیر  و  کِرْمون شیر    یِ 

  

تَرْخون   اَزْ وُ  تَرَّه  و  جَعْفَری  وُ     بامِیَه 

و  فُنْدُق  تا   وَن  و  کُنْجید  گِرْباُدم  و        دون و 
قَمِشْکِ  زْاَ و  شَنْش  و  پِ کَد  و    دوننْخَ  یِهسَّر 

و   قِیْچی  وقَنْدون  تا  شَکَردون       دون نَمَک   و 

  

فُرْغون شِن  وُ  کَمْچَه  و  کِنِیر و چَکُش  و   کیش 

نَتّحَ تُمْبون   خِی  کَشِ  و  زیپ  و       خَیّاطی 
گِرونْ چه  بی   جِنسَلْ  هَوا  به  سَر  خدا  به    بی، 

بی  آه  وُ  لُنَدَه  و  لُوگُزَک  هَمَشْ  مُ    سَهِم 

 

 

اِجْبار  سَرِ  از  بی  خَریداریِ  که    جِنسَلْ 

و   روسَری  وُ  مَقْنَعَه  گُلْ بی     داردامَنِ 
کِبْ  شَکْکَفْ و  اَنْمَتُخْ  کَْمریت و یِبی  و    جیر ک 

وُوْسُ کَ پَ  یا  و  موسیر تُرْ   وُه  رَنیر     شیِ 
وُ  خریدُشْ  ضَیفَهْ  هِیْ تِلَ  سُشْجِنْ  کِ    بارمْ کِ 

نِهیبُْم  گُزَکُْملُوْ  مَْم و  وُ  کِرد     طاراِخْ  دا 
با  شْیفَهضَ اِ  گُ  که:  رَشیدُم!   یْاحساس   مِرِد 

تَکْ  اُنگارْ بُدَنِْدیَه  خریدُ  میلِ    م لیستِ 
زَمْ  سَرمَلِ  وابُدَن  خریدُش  که   بیل  دیتُم 

بای    مَْم  ا  واق  بُدَم      پُیل کَم جُیبَلِ  موندِه 
سر اِ  نا  بَنامُْم  مُ  بَهونَهعُذْ  آخِرْ  و    ر 

ساعَتْ   دُمْیْزِ سه  خُ  دو  هِیْبه     وچونَهچَک  دا 



 

 

او  قَصْ چَپُُدکونْ دِ  خُدادیتَه   بی   وْدارِ 

هَمَشْسَهْ مُ  خُشْلُوْ  ِم  و  لُوْگُزَک     بی   کیِ 
 

جَهلُْم  رْآخِ و  سَرَفتَم  اِ  مَشْ  مُ  وُ   ت:  گُفْ   کِ 

کَجْخَرْوِلْ  یِضَیفَه  یْاِ و  وُج   !  ت نُفْ  بَدْ  اندیشَه 
 
زُرُمْبَسْ  زْاَ بُیْخَرْ  کَه  کاُرْ  َدنِ    تونیم سی 

سَرُمْ  رَفتَنْ زونیم   اِ  تو  زورِ  نی  َد  و     هوش 
لُوْ  جونُْم اِ  نیسُْم  ِد  و  اَمونی  اَندَن    ِد 

زَبونُْموِرْ  هِنْ  هَمَشْ  ِد  گِرونی  مُ  و     فَقر 
لُوُمْکَبَسْ  اَزْ زِکُخْ  ه  و  رونُم   دَمْیْتَن  رو     اِ 

وُفَرْ  بُدَنْ  سودَه  جونُم جِسْ  پیوارِ  و     مُم 
نُوْ  رُشْقَهْ اِ  ِدلبَدْ  یِضَیفَه  کِ  و    آزار خُلق 

لُجْ  کِرُدشْ و  اَزْبازیلَج  تِکْیَلُش     راربارَه 
نُو  زْاَ اِ  زَزَ  ْْکارُش  هْفَیْضَ  دینَه    بونِن خِم 

هَمَشْ  ِمسَهْ و  لُوْ   مُ  فَغونِن گُزَک  و        َدرد 
 

هَمَیْ  دْبَعْ ای  حَرْکَلْ  از  و  نَخوبِن   فِلْکَل    که 

خُوْ دوشنَ  خُْم مَ  کِ  ه  داُلرْ دی  دومِن   ه      اَندَنِ 
وابُ  وْخُ  مِ  لحظهک ی فَ   فتَّ   نْدَدی    راوون و 

اِآذوقَ وُیچَکُ  رْهَ   ه  خِ  ه  و     یابون بازار 
بُوْتُ کِهَ  نْدَلیدِ  جِرچی  ایرون   اِ  نْسِنْه    تو 

قیمَرَدخَ  کونْتَ  بازارْ و  میزون مَهَ  تْن     ه 
 ِدن    ْْ لِن و زَرْْچَه  ْْلُپُم ه  دی کِ ْْوتی مِ تو خُحَ

ِد  جُیبُْم و  َدرِدن   لْخالی  وُ  غُصَّه  از  پُر     مُ 
خُو تو  ا  مِثْ  ْْحَتی  مُ  گَرْ کَلَّه  جیبِ      بی  یِ 

هَمَشْسَهْ  مُ  بی لُوْ  ِم  جِگَر  خُینِ  و     گُزَک 



 

 

 

 

 


