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  مرغ ِ دل خواست دمی ، بال و پری  باز کنم

  بــه ھــــــوای دگـــــری ، رفـته و پرواز کنم

  ِگـلــــــه از جــور و جـفــای تو نمايم ھمه جا

  نــغــمـــۀ ِدلـشـکــنی ھــــــای تـــرا ساز کنم

  بھـتــــر آنست کــــه بی پرده بگـويم گپ ِ دل

  زيـبـا صنمی ، چون تو ، کمی ناز کنمســر ِ 

  حـيـف انــــداخـتــی پـيـغـام ِ مرا ، باطله دان

  جـــای آن بود ، ز تـو ، شکوه گک آغاز کنم

  حــال افــسرده و ، آزرده دل و ، خــامــوشـم

  ابراز کنم تـــو  درد و غــم ِ دل را به ِکهجز 

  ولی افسوس کـــه موضوع ، کمکی جدی شد

  تاز کنم ز که و به ِکه تاخت و به کهشکوه ا

  نـروم ، از پی خــوبان پس ازينگفته بـــودم 

  دل ِ Kمــذھب ِ مـن  گـفـت  کـــــه اِعجاز کنم

  چــــه کـنـــم با دل ِ بی صاحب ِ گپ نـاشـنوم

  مـيـگـــه خـامـــوش کــه افشای ھمه راز کنم

  یترسانام ـدارم ، ز چــه گــــفـتـمـش راز نــ

  نـيـشـخـنـــدی زده گـفـتـــا کــــه َدبَـل ناز کنم

  حـــال از نــاز و َدبَــل ناز ، مراد حاصل شد

  ناز کنمـِت  طـاز آن ب،  یِ واھيـــــــذرت خـمع

  عـــذر ِ مـــا را اگـــر از لطف ، پـذيـرا نشود

  می نــدانی کـه چه خاکی  بـه سر ،  انداز کنم
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  سخت پشيمان شده امگــــرچـه از نـاز کدن ، 

  انـتـظـــــارم کـــه بــــه يک عـلتی پرداز کنم

  خـــــال را آنکـــــه ، سمرقـند و بخارا بخشيد

 قـصه از جـيــب ِ خلـيـفه ، نه ،  ز شيراز کنم

  من که جان و دل و دين و سر و ايمـان بخشم

  واز کنمو بـــه اھ  قــنـدکی تعارف  بــه سمر

  شـــوخک ِ مغرور  ، ز من رنجيدهحـــال آن 

  چــــه آھنـــگـی بـــه او  ساز کنممی ندانم که 

  تا از آن گـــرد ِ مVلِی کــه بـه خــاطــر دارد

  آواز کنمرغش کـــرده و بــا  خويـش ، ھـم فا

  ه فدای نگھشــب،  آنچه کــه دارم»  ا نعمت« 

  نجاز کنمته ام اِ ـر بســکـه ب عــھــد و پـيـمـانـی
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