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 :مقدمه

 را نشست؛ شیهاکه دست یدیهر که را د

 دشمن جان توست! شکیکه او ب بپندار

*** 

 دارهیبد ب دیکوو

 !دنبال شکاره اون

 زارهیب یزیتم از

 رو دوست نداره نظافت

*** 

 ،یهات رو اگه بشوردست

 یکرونا به دور از

 یشیرو مو خوش زیتم

 !یشیبو مو خوش قشنگ

*** 

 میزیر یما کروناها

 !میزیتم ینکن فکر
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 به هرجا میبزار پا

 از اونجا رهیم بهداشت

 میو زرنگ فیکث ما

 میجنگینظافت م با

*** 

 اتل متل کرونا،

 که پخش شده تو هوا

 چارهیب یهاآدم

 پاره، شیاون آت بخاطر

 شهیهم زننیم ماسک

 که باشن سالمت تا

 راحت! ایاز دن نرن

*** 

 ؛یکرونا برنگرد

 یبرنگرد گهید یبر

 !یرو خسته کرد مونهمه
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 یرو تخته کرد هادکان

 یکرد وونهیرو د همه

 یکرد رونهیرو و مردم

*** 

 ناقال، یبچه یآ

 باش تو از کرونا دور

 با نظافت شهیهم

 تو سالمت یمونیم

*** 

 دستکش دونه دونه

 !چه بد زبونه دیکوو

 دارهیتا سحر ب شب

 کار و زاره مشغول

 داره یکار سخت چه

 رو دوست نداره! آدم

*** 
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 !کرونا چه بد زبونه

 مهمون شهرمونه

 شهیخسته م میماسک بزن

 کشهیشهرمون پر م از

 شه،یاگه هم اما

 شهینم مینزن ماسک

 میریمیم مینزن ماسک

 میریگیرو م کرونا

*** 

 اتل متل توتوله

 !چه خوبه یماسک بزن

 درد و زحمت نداره

 سالمت یمونیاون م با

*** 

 نخور نشسته یخوراک

 رو اون نشسته کرونا
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 بشور با دقت، اول

 بخور با لـ*ـذت بعدش

 سالمت! یبمون تا

*** 

 زه،یم زهیر یکرونا

 !فهیچقدر کث نیبب

 رو کشونده خونه همه

 بهونه رهیگیم یه

*** 

 دونه دونه، یکرونا

 شهرمونه مهمون

 اریهوش میکه باش دیبا

 از اون ستمکار میش دور

*** 

 دعا شهیبکن هم

 خدا رو صدا بکن
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 بکن کرونا، دعا

 نجایبکشه از ا پر

 ما راحت میکه باش تا

 ما سالمت میبمون

*** 

 ؟ییبد کجا یکرونا

 !ییکه نه، بال کرونا

 ییجون ما دشمن

 ییاین شمیوقت پ هی

 ییایحیب یلیخ تو

 یرو دوست ندار آدم

 !یدار یشوم ینقشه

*** 

 ؟ییبچه جون، کجا یآ

 !ییایماسک ن بدون

 ،یریم رونیبه ب اگه
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 شهیتو ماسک هم بزن

 ماسک و الـ*کـل بدون

 شهیرفتن نم رونیب

 انیپا

 

 .تون اومده باشهمجموعه شعر خوش نیاز ا دوارمیشاعر: ام سخن

 شهیو هم دیخطرناک نش روسیو نیا ریدرگ زانیاز شما عز کی چیه کنمیم آرزو

ما  یسالمت یبرا یادیز یهایروزها سخت نی. مخصوصا کادر درمان که ادیسالمت بمون

 .دنیکش

 ها،یپروردگار مهربان دیام به

 داد. میشکست خواه یبهداشت یهاپروتکل تیرو با رعا یماریب نیا انشاهلل

*** 

 mobina..a: کپیست

مراجعه  www.novelfor.irهجهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن ب

  فرمایید.
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