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۱۴۳۳ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مشاب نثو هدنشارت شت+ایخ زک منآ نم
مشاب نکش تب ار ناتب دمآ لاصو ماگنه وچ

مشاب یلعوب هرخس هچ دشاب یلو وا نوچ ارم
مشاب نسحلاوب دنب هچ دیامنب شیوخ نسح وچ

دهاش هگ و تسا عمش یهگ درآ یم شیپ تروص ود
مشاب نگل ار نیتسخن هنییآ وچ نم ار مود

ناج شقشع هب مراپسب هک ندرگ رد تسا یماو ارم
مشاب نحتمم اضاقت زا ات شمرازگن یلو

فسوی دوب شرعق رد هک یهاچ دوب منادنز وچ
مشاب ندش نادنز رد هک یزور نآ نم ناج کنخ

دریگ نایهاچ تسد هک دشاب نسر وا تسد وچ
مشاب نسر تسباپ هک مد نآ منز اهکتسد هچ

دز تهار هک ات یقشع ز یلان یم هچ دیوگ ارم
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دز تهار هک ات یقشع ز یلان یم هچ دیوگ ارم
مشاب نز هار هر نیا رد نم شک ناوراک نآ کنخ

نم زاس تقو یناد هک یهاوخ رگا کیل مگنچ وچ
مشاب bت نت نت رد هک ار مد نآ راد تمینغ

نم نونج هدرپ دنز نم نونفوذ رای وچ
مشاب نف هچ رد مد نآ هک ین سک رگد دناد ادخ

مبوک یم یاپ وا اب هک مراد مغ هچ مغ بوک ز
مشاب نقذ نیریش رب نم نوچ مدیآ یخلت هچ

مشاب ناهج کی رد ارچ مراد ناهج دص زا شیب وچ
مشاب نزباب رد ارچ نم بابک دش هتخپ وچ

نم ناج دوب رتوبک ار شقشع زابرتوبک
مشاب ندب ردنا ارچ مدید ار شیوخ جرب وچ

مگند و مشیوخیب یهگ مگنج رد شیوخ اب یهگ
مشاب نف هس نیا اب ارچ مگنرلگ رای دمآ وچ

ار اهناج تسین یباجح شقشع هبامرگ رد وچ
مشاب نک هماج رد ارچ هبامرگ شقن نم مین

دش مهاوخ هراوآ نم هک ایوگ لد یا نک شمخ
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دش مهاوخ هراوآ نم هک ایوگ لد یا نک شمخ
مشاب نطو رد هنوگچ وت زا تفرگ شتآ نطو

مشاب نت ز نوریب رگو مشاب نطو رد نم رگا
مشاب نمی ردنا لیهس یزیربت سمش بات ز


