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۱۸۲۵ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نم یاون دنز هرهز منم برط مبرط نم
نم یارب دنک هویش ناقشاع نایم قشع

دوش شکم شک و دوخیب دوش شوخ و تسم وچ قشع
نم یاوه ناگمه رب نFدیب وچ دنک شاف

دشک ناشن نم خر رب دشک ناج هب ارم زان
نم یاج هب دنک چنآ ز درب دسح کلف خرچ

ماهتفر دوجو ز نم ماهتفرگ دوخ رس نم
نم یانف هبدبد دنز یم هرذ هب هرذ

دش ریش فطل یوهآ دش رید زور هک هآ
نم یاعد و نخس زا دش ریس رای و ربلد

لگ و بآ رد بش همه بش لد دنام و تفرب رای
نم یاو حوبص هب ات مپط یم رامخ و خلت

دنز ملع کلف سمش دنز مد حوبص هک ات
نم یاتود مخ تشپ دوش رت ورس وچ زاب

لک و وزج دننک زان لگ ناکد دوش زاب
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لک و وزج دننک زان لگ ناکد دوش زاب
نم یانث دهد حرش لهد اب قارع یان

وبس وبس دهد هداب وربوخ ناج یقاس
نم یاضترم دهاز دنک مگ یاپ و رس ات

ار فرگش حدق نآ ایقاس یادخ رهب
نم یاضر تهج زا هنب نم ریپ فک رب

شمداهن ناهج و لد رد شمداد هداب هک تفگ
نم یافص تفص زا شمداشگ یرپ و لاب

دش تسم و بارخ تخس دش تسد ز نونک ریپ
نم یاههتکن دیوگ وا هک تفص نآ رد تسین

مشوخ ارم دشکب رگ مشک یمدآ یقاس
نم یاخس دوب حور وا یاطع دوب حار

منم وج و ییوت بآ منم وبس ییوت هداب
نم یاقس نم یقاس منم وک نایم تسم

ماهتسشن مخ کت رد ماهتسج شیوخ فک زا
نم یادخدک و مکاح دوب ادخ یگمه ات

دز غیت زیربت زا وا رون هک یقح سمش
نم یایض هعشعش نیا دش وا رون هقرغ


