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  ام هميشه دلپذير زندگي كردهن م
  اسپيليضا ر

  
  ام من هميشه دلپذير زندگي كرده

  ام بوزد ام باد بر پوست برهنه گذاشته
  ام ي شايد بيشتر از خودش لذت بردهي از آواز پرنده

  ام جنبان شايد بيشتر از خودش لذت برده ي سگي دم ز نگاه سادها
  از درخواست نوازشي شايد بيشتر از اين همه

  ام دوست داشتن را دوست داشته
  ام دوست داشته شدن را دوست داشته

  ام دوستانم را دوست داشته
  ام با آنها خنديده

  ام با آنها بگريم اما دوست نداشته
  ام شدهشان برخوردار  از محبت

  باز هم باز هم
  ام از آنها بسيار آموخته

  ايم همديگر را تحمل كرده
  ايم گاه بر يكديگر عتاب كرده
  ام كس تاختهاما من بر خود بيشتر از هر
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  ام حسادت كرده
  ام و هرگاه مادرم را به ياد آورده

  ام شيوه ديگر كرده
  هاي من بر كسي پوشيده نيست ضعف

  زندگي كنم ام دلپذير من هميشه خواسته
  

  ام به خود دروغ نگفته
  ام خود را فريب نداده

  دوستانم را نيز ديگران را نيز
  ام ي را با آغوش باز پذيرفته»دوستت دارم«هر 

  ها كه نصيبم نشده است چه ياري
  ها كه نصيبم نشده است چه رنج

  
  ام كالم را شناخته

  ام موسيقي را شناخته
  ام رنگ را شناخته
  ام عطر را دانسته
  ام طعم را دانسته

  ام شيارهاي چهره را دانسته
  ام انحناي تن را دوست داشته
  ام مالحت را دوست داشته

  ام زمخت بودن را دوست داشته
  ام از لبخند رهگذري شاد شده

  از جديت انساني خوشم آمده است
  است ها احترامم را برانگيخته خاصيت داشتن آدم

  ام ختهها همچون شاگردي هميشگي آمو از انسان
  

  ام من هميشه دلپذير زندگي كرده
  ام من شعر گفته

  ام اما زندگي را بر شعر ترجيح داده
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  براي خاطر شعر كه زندگي من است
  

  ام من رنج كشيده
  ام تمسخر كشيده

  ام اما شيوه ديگر نكرده
  ام كسي را به ريشخند نگرفته

  ام دلپذير زندگي كنم من هميشه خواسته
  

  ام ريستهمن به حال زار خودم گ
  ام من بر فقدان مادرم گريسته

  !آه مامان مامان
  ام من بر معصوميت گريسته
  ام بر فالكت غمگين شده
  ام من با همه توان خنديده

  هاي نابي داشت ام كه خنده بوده »ي مامانم بچه«هر چه نباشد 
  گويد و البته پدرم كه هيچگاه دروغ نمي

  ام ي مطلق او نگريستهو به مادرم در تنهايي مطلق خود در تنهاي
  ام ي يك زندگي گريسته من براي گفتن همين شعر به اندازه

  ام ي يك زندگي دود هوا كرده به اندازه
  تنهايي تو چه حجمي داشت !آه مامان

  چه بزرگي دلپذيري با تو بود
  بودنت »طور كه هستي همين«در سكوتت در 

  
  ام دلپذير زندگي كنم من هميشه خواسته

  ام ام را به حضور داشتن ترجيح داده تنهاييمن هميشه 
  هاي نادرِ با هم بودن كه خود تنهايي است ام و در يكدلي من آزاديم را در تنهايي يافته

  ام من چنين تنهايي را با دوستان يكدل تجربه كرده
  ام دلپذير زندگي كنم من هميشه خواسته

  .ام ترجيح داده »خوب بودن«و آن را بر 
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  ما من تف كرده
  ام لعنت فرستاده
  ام نفرت داشته

  ام من از بالهت به خشم آمده
  ام گاه از حماقت خودم به خشم آمده

  ام از تبعيض بيش ازهر چيز به خشم آمده
  

  ام من ايستادگي كرده
  ام حرفم را زده

  ي فراهم كنم به قدر توان خودي ها آذوغه ام براي روزهاي سخت با هم بودن كوشيده
  همچون موري

  هايي براي زندگي توقف و با گام شم نيامدني اما بيبه چ
  به همين سادگي براي زندگي

  
  .ام من هميشه دلپذير زندگي كرده


