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۱۴۵۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مرادیمن وت زا تسد تعاس کی و هظحل کی
مراب ییوت هک اریز مراک ییوت هک اریز

مشوک یم وت دنپ اب مشون یم وت دنق زا
مراوخرگج ریش وت هتسخرگج دیص نم

تسهدوب یکی هک ییوگ وت ناج و نم ناج
مرازیب وت ریغ زک ناج کی نیدب دنگوس

نم مهایگ دنب کی وت لامج غاب زا
مراوهلک هراپ کی وت لصو تعلخ زو

تسا راوید رس راخ ملاع نیا وت درگ رب
مراخ یم هک تسا یراخ تلصو لگ یوب رب

دشاب نوچ وت رازلگ دشاب نینچ راخ نوچ
مرارسا وت رارسا هدرب یا و هدروخ یا

ناج یا فیرح خرچ رب ار هم دوب دیشروخ
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ناج یا فیرح خرچ رب ار هم دوب دیشروخ
مرایغا سلجم رد یراذگنب هک مناد

ترای ادخ هک اتفگ یشیورد رب متفر
مرای یهش وت نوچ دش وا یاعد هب ییوگ

هبامرگ رد شقن ار ملاع همه مدید
مرآ تسد وت یوس مه مراتسد وت هدرب یا

دردیمه ریجنز شسنج یوس سنج ره
مراتفرگ ماد رد اج نیاک میک سنج نم

یدرگیمه هدیدزد اناج نم لد درگ
مرایع ربلد یا ییوج یم هچ هک مناد

یراد ناهنپ یعمش اناج ابق ریز رد
مرابنا و نمرخ رد شتآ ینز هک یهاوخ

مرامیب تحص یو مرازلگ و نشلگ یا
مرازاب قنور یو مرادید فسوی یا

نادرگ ترد درگ نم نادرگ ملد درگ وت
مراگرپ وچ هتشگرس شدرگ رد وت تسد رد

میوگ مغ هصق رگ وت یور یداش رد
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میوگ مغ هصق رگ وت یور یداش رد
مراوازس هک iاو منوخ دروخب مغ رگ

دنصقریمه قلخ نیا تمکح فد برض رب
مرادنپن هدرپ کی دصقر وت هدرپیب

ادیپ ناهج صقر نیو ناهنپ تفد زاوآ
مراخ یم هک یاج ره شراخ نیا دوب ناهنپ

وت تابن ز اریز تریغ زا منک شماخ
مرابیمن دنق زج مناشفارکش ربا

مداب رد و شتآ رد مکاخ رد و مبآ رد
مراچ نیا زا هن اما نم درگب راچ نیا

یگنز هگ و یمور هگ ودنه هگ و مکرت هگ
مراکنا و مرارقا ناج یا تسا وت شقن زا

اج نیا تسا قح سمش اب مناج و لد زیربت
مرآیمن عیدصت نونکا نت هب دنچ ره


