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  مورشاه تيموریتي   

 

  کريم و لئيم
  پيسه ای ميربود کيسه ای رــــھ ز         بود بازه مردی دغلــــــــــــک شنيدم

  پيشه ای رمـــــک دانا و سخی طبع          ه ایآزاد ردـــــــــــم يکی  را قضا

  بنموده کور  رصــــح دغاپيشه را         دور روزان زــــــــــف گشتی پديدار

  خويش بيم ۀردــــــــنکردی ازان ک         به جيب کريم دستی کرد روـــــــــف

  رفتــــگ سختش و  دستی  برآورد         رفتــدستش گ ن سخی مردآ کبُ سُ 

  عظيم ن گناهــــــــزي ام  سرافگنده          لئيم مرد ردــــــــــــــــــــھميک تو-

  رده امـــک دوصد  نه بلکه بد يکی          رده امــــــک که بد من  بر  ببخشای

  نی پيشه ای مزدی و نه اری ـنه ک         توشه ای دارم ره وـــــــــــــن فقيرم

  بخواندش به پيش و دست کرد رھا         بيش سخی مرد  نآ نمود  ملــــــأت

  ببندی خيال دـــــــــــــبه دزدی نباي         جمال بـــــصاح مرد ای تو  بگفتا

  من نھيبی زدی بر هــــــــبدان اينک         دستی به جيبی زدی تو هــــک کنون

  اين روزگار اصل زشتــــتوئی ح         رت قرارــــــــــفک من ز دل نگيرد

  گونه بود کی بدين تو  الـح کنون          رزيده بود مھرو بتو رــــــگ  جھان

  اندت مجال داده رـــــــــــدگ  گروهِ          خصال توئی در ه تنھاــــــن م9مت
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  ردز ردــــــک  رخت دنيا که ش9ق         ردــفه وانی بـــــــــج آن توانا توئی

  روانت دھم و به روح وانی ــــــــت         توانت دھم تا من زدـــــــــــــــن  بيا

  به خلعت ترا  سازم رازــــــــسراف         عمال دولت ترا دزـــــــــــــــــن برم

  ان توـــــــــــغم ج ز گيرد رامآکه          شان تو ورـــــــــخ منصبی در دھم

  زدی يغما وانـــخ بر  که آن دست         زدی ما بر تو دستی  اينکه وــــمگ

  دريافته ه ــــــــــــــآنچ حاليش بشد         رخ باخته رنگی ز مرد ونــــــــزب

  ريش ن مردآبه  دانا کرد رمــــــــک

  به پيش بيارد سرفرازی   رمـــــــک
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