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 رح نوــــــــط 

 (گذشته اوراق از)

 م آمیختیــــــهه را ب سیه  و سرخ       ه طرح نوی انگیختی؟ــــــــــباز چ

 ام مرا ریختیـــــــــج  شدی مست       حیا بیختی رم وــــــــــــــآب رخ ش

 کبابم کنی رم ـــــــــــــــــگ  نگه   با       انه خرابم کنیــــــــــــخ  چند چنین

 من بی اثر ۀـــــــــــنال دلت  ای به       دل من باخبر راز ز! وـــــــــــای ت

 ادا درگذر و ناز  یــــــــهمگ زین       اهی کمرـــــــــگ  و گه کله جنبانی 

 ندرم ک تووۀ ـــــــــــشی مردم ازین       ترا کم کند  درـــــــــــــــادا ق و ناز

 ست به مثل پلنگ اریـــشک مست       شنگ بود شوخ و تو چشم  وی ـآه

 ما را به جنگ شیشۀ ی ــــمی شکن      سنگ به دست تو شیشه ماف ـک در

 مباش رعشاق، دالورـــــــــــــس بر      مباش ستمگر گی وــــــهمه جن این

 وفا و رــــــــــهمه مه آن یاد کن از      بگذشته ها ز  !ن ای فتنهــــــــیاد ک

 پاک بدون ریا  ه  ـــــــــــــــــــنگ از      ما سوز د ووــــــخ  ساز یاد کن از

 هنگام شبه ب  مــــــــــــکشیدی باده       هم لب به لبه که ب آن ن ازـــیاد ک

 واهی مردم فرارـــــــــخبد ز کرده       که به شبهای تار آن ن ازـــــــیاد ک

 کنار ردو به بوس وـــه مست شده       درخت چنار وه  ــــــــــــــانب دل  در

 سینه ام ای تو درــــــــج بود  گرم       ان عاشق دیرینه امــــــــکه هم من 
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 سیاه وزـــــــــــــــبا قد موزون و بل      نیمه راه که تو در آن ن ازـــــیاد ک

 لب من گواه ز وــــــــــت  هست لب     ردی گناه ـــک بوسه و به من  دادی 

 دندان توست ز داغ  نـــم  بــل بر      لرزان توست سینۀ  من دـــــــــشاه

 دیگران سر  به  ادیـــــــــــبنه سر      دیگران و رفتی به برــــــــکه ت این

 دیگران همنظر  و  دمــــــــــــــهمق      دیگران همسفر فس وـــــــــــــــهمن

 آغوش من در ست  الیـتو خ  جای      چ فراموش منـــــــــــمی نشوی هی

 میان دل است  به  الیــــخ جای تو      دا مشکل استـــــریدن به خب تو از

 همه تحصیل ازان حاصل است این      من قایل است  تۀـــگف  عشق به این

 توام که من از ازــــــــــــب بیا،  باز

 توام ن ازــــــــــکف  به  سر تا بنهم 
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