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  امروزاتيرباع
 
 
 ی رهبرلباس

  سازندی می پروير من از دــــ شهدر
  سازندی می زاغ و زغن کبک دروز
 ی سر و پا راهزنیر بــــــ قامت هبر
  سازندی میونه لباس رهبرـــــ گصد

  
******  

  

   هوسیترازو
  استني سنگ ار صفاـــــب  ما ۀ  شانبر
  استنيدا سنگــــــــ احساس خۀ ژگلوا
  هوس در دست استی نجا که ترازوآ

  استنيرشته ها سنگـــــ خوش فیآوا
  

******  
  

   تبریهمپا
 ميسروستان یر راهــــــــــ تبیهمپا
 ميراوت چمن بستانــــــ ز طجان تا
 ميدين گردـ و زغ رد لب هر زاغو
  مي هزار دستانکيخ ـــــ تلی راوما

 
******  

  

 ی مشترطبع
 ميدي گردی برشي که از خوروز زان
 ميدي گردی کالس دلبرردــــــــــــشاگ
 ميدي و آن رقصني بس که به ساز ااز
  ميديگرد یع مشترـــــــــــــ طبۀستيبا
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******  
  

 چهيباز
 ميدي رو برو گرد  عشق اگر چهبا

 ميديگو گرد و  سر راه گفتسنگ
 ندي گویم بچه ها   کوچه تمام در
 ميديدو گردـــــــ دستان عۀ چيباز

  
******  

  

 شهي اندیتباه
  داردیتباه  شهير  ات از شهيدـــان
  داردی واهۀشيوس تــــ دست هدر
 م ارباب صفا خندان استــــ ماتدر
  داردیر گواهـــــــ و در شهواريد

  
******  

  

  بهاریپهلو
  بادی ا ی نشست  سر راه  سنگبا

  بادی ایشکست  را  ربها  یپهلو
 که در گلشن ما  تنت باد   بهآتش
   بادی ای را به رخ چلچله بستدر

 
******  

 

   حالوتیپهنا
  نشوداي ما همدل درۀدـــــــــــي دتا
 الع ما نشودــــــــــــ طقي رفقيفتو
 مي دست به دست قطره ها نسپارتا

   نشودداي هویالوتــــــــــ حیپهنا
 

******  
  

 گرانيراه د
 مي دوزی مگرانيد   راه  به   که یچشم
 مي دوزی کمان م  وري ت  ی جان خودبر
  ماست يی رسواۀ  نقش   کسان تار    با
  ميدوز ی جان مۀ که بر چهر پرده   رـه

 
******  

  

  شفایدارو
 ميديشما گرد   ی شادــــــۀ يماسر
 ميدي آشنا گرد شي خو مــــــ با غتا
 ديديچي نسخه که بر مردم ما پنيز
 ميدي شفا گردیو ز دارزارــــــــيب

 
****** 

  


