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۲۲۵۷ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

وت ناشن دسیون وچ دنکشب قشع زا ملق
وت نارگ قارف ز دنک مگ هار مدرخ

وت نیزگ دبایب یک وت نیشنمه دوب یک
وت نامک دوخ دشک یک وت نیمک زا دهر یک

رثا رازه نم رب وت ز رز وچمه قشع زا مخر
وت ناج هب منانچ هک رگن نم یوس امنص

مشوخ تشتآ فت ز مشتآ ردنا لیلخ وچ
وت نامایب مغ ز مشک رس هک منآ زا هن

ملدیب هک هد ملد وت ملکشم راک اشگب
وت ناتسلگ زا زجب ملزنم تسود یا نکم

وت یوب هب زج امنص وت یوک هب دیایب یک
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وت یوب هب زج امنص وت یوک هب دیایب یک
وت ناشفلگ دوب هچ وت یوج و تسج ببس

یرکشل و هاش و کلم یرپ و مدرم و کلم
وت ناتسآ زا لجخ یرتشم و رهم و کلف

`تبا رد یناشکب ار حور غرمیس وت وچ
وت ناحتما هگ هب دتفرد غود سگم وچ

تیفاش تاراشب ز تیلاع تاراشا ز
وت نامجرت مد هب ادگ ره هتشگ یکلم

ناود تنمرخ یوس هب ناکروم وچ ناقلخ همه
وت ناوخ یاهاطع ز یاهلاون ملاع همه

یتف نآ ناج دنکن یتعانق هلاون هب
وت نامهیم دوش هک اضق زا دراد عمط هک

وت جنگ جنر ره یپ دنکیم هک اهاود هچ
وت ناکمj ناکم هب دهدیم هک اهاون هچ

وت لامج لد عمط وت لاون نت عمط
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وت لامج لد عمط وت لاون نت عمط
وت نانب لد سوه وت مانب نت رظن

یلخدم و یلیخب هن دوب تحلصم تهج
وت نابدرن ناهنپ نامسآ ماب یوس هب

نابدرن وت یدومنب ناوکین و نانیما هب
وت نامسآ یوس هب ناوراک تسا ناور هک

وجم وا رارسا رگد وگم رگد لد یا شمخ
وت ناهن دنادب هک نآ ناهن ینادن هک

نوردنا زغم بلطم رکشین هرهش نیا زا وت
وت نابل دش نیرکش رکشین رشق زا دوخ هک

نیرفآ هظحل ره هب هک نید سمش زیربت هش
 وت نارق شوخ هم هب قح بانج زا داسرب


