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الذهبىرملهلإلىقليرمادقسأحمل
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الجسدليس

يبتعدحمفينهرولكأنا

وأصواتميديمهاتوا

كالعم1لنرفعها

أضعناعلبحرسنغنى

تنململامراة

نغنمط
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خرافيةكطيوليأوصاالاونجمع

الخرابهذاعبرنطلقهاثم

ونصمدردة

الشمسحدقفيالركضعنيكفحنط

الغرابهذا

الروحملجأنيونصمد

التنكبيوتافيأو
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صورشاطىءفوقأرواحناونعصر

شمسهغربتالذي

الفلكهذاقبةفوقننشرهاثم

صوررملعلىتبقواالذيننحن

الزلزلةمنالنجاةاستطاعواالذين
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المقبلهلأيامنا
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تنبنيلكىإلا
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