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۲۳۷۹ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

همه مینانچ هک یناج هداب نآ هدب
همه مینادن یاپ زا رس و ماج زا یم هک

میلگ خاش زا و نسوس زا رتزبسرس همه
همه میناج شبات و هدش قلطم حور

تسام هدنب اوه و دنااوه دنبرد همه
همه مینامز رود نیا زا هتفر نورب هک

رای بل رکش هب میشورخب انرس وچمه
همه میناک هک میشورفب ناکد همه

دروخب هیاس لثم ار ام نت قرشم بات
همه میناکم و نوک لثم تروص هب هک

تسا دب مشچ رذح زا ام خر نارفعز
همه میناتس هل_ و نمچ فیرح ام

میروخ دنگوس همه یقاس هب و میرآ فحصم
همه میناتسنیم تفک و تسد زا زج هک

درب یوب ناج نشلگ زا دراد ناج یک ره
همه "مینآ" هک تفایرد دراد "نآ" یک ره

نورب هشیدنا ز تسا غرم لد نوچ ام لد
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نورب هشیدنا ز تسا غرم لد نوچ ام لد
همه مینارگ لطر ناز هدش لد کبس هک

دنهدب ام هر قشع زا رز جات ناکلم
همه میناوج تخب زا رتشخبرمک هک

بلط راکیپ لوا فص هب ار ام ناج
همه مینانس و ریت یور شیپ رد کنآ ز

مینیشنن رشب تاملظ هدرپ سپ رد
همه مینارد هدرپ رحس رون نوچ کنآ ز

میدش حبص ناهج دیشروخ ز میدوب ماش
همه مینابش هرهش نونک میدوب گرگ

یارآ ناج خر دومنب وچ زیربت سمش
همه میناور وچمه ناج و لد اب وا یوس

۱۷۹۱ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

دور وس نآ ملد و ناج دهر نامیا زا و رفک زا
نم رادرک و نف دشاب نآ ریغ رگ دوب خزود

مدش رفاک و نمؤم سب مدش رهوگ سب و گنس سب
نم رارکت و تدوع رد مدش رس هگ مدش اپ هگ

دب و کین زا موش غراف ،دوخ ز میآ نورب یزور
نم رابنارد قطن اب دمص نآ تافص میوگ


