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  خواب گران
 

کاروان گذشت» اژدهای خودی«رق ـ    ای غ گذشت  ديده  چو برق ِجهان  زديدی؟ جهان  

رس ، تمام  به خواب گران گذشتـغفلتيم     بانگ  ج واب     ــ    خــۀگان    باديــما   خفت  

آب  روان  گذشت و ــ روزگار     اين عمر  بی ثبات  چ ويبار  بی  سر و  بی  پای ـدر  ج  

گذشت سان ـحيات  به  زودی چ وسن  پايدار نيست     اين  ت  و در رفتن است روز و شب  

  گذشت به تلخی چنان ی نداشت ، ـــــدگر مپرس     شيريني  وز و شب ما  ر از ترش و تلخ

تويمت  که  چو  باد  وزان  گذشــــ زود گذشت اين دو روزه عمر     اما   بگ،آری گذشت  

  و زمان گذشتديم  و زمينم  زـــــ نماند     دستی  به يم  و ز هستی  نشانم  زدـچشمی  به

  رايگان  گذشت ف   ما ـــ تشنگی     آب   حيات   از  ک خضر  خجسته  پی  نرسيد  و  به 

  به  آتشفشان  گذشت  برات ، ون  شب ــدل  سنگ سر کشيد     يا چ   نهان  زـۀچون  جرق

کرم  ميزبان   گذشت ی ، ا ورده  لقمهـــ روزه ميهمان     نا خبر خوان  زندگی همه  يک   

  گذشت شب آن چنان و ه  گردی  که    عاقبت     روز اين چنين سرآمدـــبند  روزگار  چپا

ور  و فغان گذشتـ به  ش  وای  چمن   نماند     آن  همنشين  باغ ،ـآن  دوره  های  شاِد  ه  

    گمان   گذشتر  ز حّدــاز  بس   فساد   ده»       نيست وضع زمانه قابل ديدن دوباره« 

ار  صلح   ز هفت   آسمان  گذشتـــالب   جنگ   فرو  رفته  تا گلو     اما   شعــدر  منج  

حرمت  اين  پاسبان  گذشت  زی  می توانــی کند  به   ناز     کال  تو  پاسبانی  لب  مــخ  

ان گذشتون  طفل  مکتب  از محک امتحــ، اين کشته بار بار     چغ می َکشیـتي دل را ز  

کن» اسير«را  ن اوـــگ ف قفسـۀگوش در  

آشيان گذشت از دگر کاين مرغ خوشنوا  

 


