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  یللندری قيصد فيبداللطـــع
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  کنميم هيرــگ
  

مکنيم هيگر خفا به  رهاستم ودــــــخ از      کنميم هيگر اجب بهار نو ابر ونـــــــــچ  

کنميم هيگر وفا و رــــــــمهی آرزو در      یا تهفگر جا دلم  وتـــــسک  خلوت در  

کنميم هيگر نوا و ساز عشق شور اـــــب      مرا جنون و شوری واد هـــب  کشد تالف  

کنميم هيرگ ها پنجره صبح نور ونـــچ      نيحز دلی نوا و سوز و ازين صد اــــب  

کنميم هيگر پا و سری ب شمع چو سوزم      دــــــزن یم موج دل آتش درونی سوز  

کنميم هيگر هوا به پر و بال چو  سوزد       منشمع  اش  شرار گـرفتستشعله  از  

کنميم هيگر  سرا يکه تو  یب  ستيعمر     آن نگار افروز شب  شمع چو شدم شبها  

کنميم هيگر صبا  مينس   ۀپرد  ونـــــچ      بهار گل لطِف وی رمــــــــن وی تازگ با  

کنميم هيگر ايح ز ات دهيد وـــــچ بوسم      شب و روز تو عشق دامن به ام نودهـغب  

کنميم هيگر نوا و ساز  یاــــه پرده در      نشد آشنا دلم راز و  انـــــــــزب  با کس  

کنميم هيگر بنا کرده خلق  ونــــــــخ با      صلتانخشداد ِاستم کاخ بينم چـــــــــــــو  

کنميم هيگر جا همه او  وصل يــــادی ب      ما قرار نا دل نساخت  انـــــج سوز  با  

کنميم هيگر جدا وــت ی ب عشق سوز در      و بی کسم زار  دل ــشتهنگمی  رابيس  

کنميم هيگر رسا بانگ به انزن رهـــــنع      م رسيده استگوشب عشقی اـــن ينهشود  

کنميم هيگر ما دل در َدَرست انـــــج تا      ديام گلی ا وامـــــــــــــــت اميدۀ بست دل  

کنميم هيگر خفا و  رمالــــــــب  و  انپنه     زمان  گل چهرۀرـــــــــفسونگ لعبتی ا  

کنميم هيگر قضا سرِّ ز رــــب  و بار ی ب     یحاصل ستين منۀ نيس خشک خار جز  

کنميم هيگر لقا و وصل کمند درـــــــــان      ام گشته ار ينگاه روی گل  وـــــــــــمح  

   منِ "فيلط" هفتاد  جــــــزع  آسمان از

  کنميم هيگر خدا ذات اهــــــــــــشگيپ در

 


