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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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  مورشاه تيموریتي  

 
  

  

 

 دريا
 

رھسپاری دام سوــــــــــــنميدانم که داری        ـــــــــک بدين پھنا دريا ای  تو  

سينه کنی گم زاران موج درــــــت�طم        ھ و قھر  مهـــــمی ھمه خشـــــھ  

شرم داری وردان ـــــدريان از م داری        نه ــــــــــکشتی نشينان رح نه بر  

يک زنده جانی فرق ھر بر گرانی        خورد  وهِ ـــــــــــــــتو ک  امواج شود  

تو ۀادت ديرينـــــــــــــــــتباھی ع     تو    ۀن کشتی گشته طعمازارــــــــــــھ  

ورشيدــخ و  ماه  اويد        ستيزه ميکنی باــــــــــــــج عمر با اھموج خدای   

ھرت نيست ايمن جنس آدمــــــق دم        ز رھـــــــــــ به طوفانت ب� خيزد ز  

بگفتی من نه آنم  تو  هـــــــھرآنچ که من بس مھربانم       ا  يــــــــــــم  بگفت  

من ۀدــــــــــــــــآب دي من        نيابی ره ز ۀسين در ه بودـــــــــــک  به رازی  

اهــــــــــمن آگ از نگشتند درين راه        برفتند و اسکندر زاران نوح وــــــھ  

دائیـــــــــــــــخ راز ۀ گنجين  الھی        منم دوق اسرارــــــــــــــــــصن منم   

من ناآشنائی ز دـــــــــــــــــنمی آي    دائی    ــــــــــــــج  نبود از زندگی  مرا  

من ھست ز دنيا  ھستی ام ـــــــتم ی دھم دست       ابودبه ن  من ه ــــنه اينک  

انورھاـــــــــــــکنم پرورده نوع ج    ه دنيا    ــــــــــــــــــــب  بنی آدم به تعداد  

رمان الھیــــــــــفه  دھم روزی ب    ماھی     و جنس مار ز اـــــبه ميليون ھ  

ده پنھانـــــــدي درعمق من از بود     آن    ۀگنجين با وه ـــــــــــــــــن کاھزار  

کنارم گشته منحل و  کنج در ه ـک    جنگل     و راــصح  بسی و بسی دشت   
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من ـــــــــــــۀدردان از من        شوی دلشاد ۀرانــــــــــــــــــوي گنج در بيابی   

من ۀزرگ است اين دل بی کينـــب من        ۀدرون سينـــــــــان  است  سترگ  

من ۀانديش در  که رـــــــشاع  من        بسا ۀصفائی پيش زـــــــــــــــج نباشد   

 ای بيجاــــــــــــــــــتھمتھ بست   نبايد

  ل شیء احياـــــــــــفی الماء ک شدکه 
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