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  پريشان خاطر
   ؟  نميدانم چه ميگويمالنه  می گويمـــنميدانم  چه ميگويم     و يا  طف ؟  سخن  فرزانه  می گويم

  نميدانم چه ميگويم  می گويم ،  رانهــــميهن را چه   پيش آمد ، نميدانم     شده  ويگلزار  گل  و 

   صبرانه می گويم ، نميدانم چه ميگويم ه بیـجز فيض وحدت نيست     چ درمان مابي عالج درد

  چه ميگويم ه  می گويم ، نميدانم  افسان زبس سوز پريشان حالی ميهن  دو چندان  شد     به خود

   نميدانم  چه ميگويمبيتابانه  می گويم ، ه  ــــم را     چ بی درمان مرد بهر کس  قصه  های درد

  چه ميگويم می گويم ، نميدانم انه ــگلشن نيست     من از غمخ تاب سير بزم باغ و راغ و دلم را

  چه ميگويم  از  بيگانه  می گويم ، نميدانم رــ    گآشنايان   بر  زبان  من   نمی  آيد    ز شکايت

   چه ميگويم و زاری ها     قفس  را  النه   می گويم ، نميدانم اگر چون بلبل  شوريده  با  فرياد 

  چه ميگويم  افتخار ما     دو سه   ديوانه  می گويم ، نميدانم   تاج اک ،ـ  زد  بر  خهنمی دانم  ک

  ه می گويم ، نميدانم  چه ميگويمـل و زنجير بر گردن     به   پا   زوالنـُـزن  محروم ميهن را غ

   مردانه   می گويم ، نميدانم  چه ميگويمر ــير  می ترسم     مگــ تکف  ۀآهنگ  نامردان   از  من

  چه ميگويم  اين  شکرانه می گويم ، نميدانم ن ايمانست     بهــُحب وطن ای دوستداران  رک اگر

  چه ميگويم   می گويم ، نميدانم هـگاه چنداول     گه  از  باران واجه صفا، گه چلستون وـخ زگه ا

   چه ميگويم  گويم ، نميدانمم   پروانه   میـــالی آزادی     غ ليۀ خفت ونــــخ به  شمع  پاک  در

  چه ميگويم م من چه ميجويی     به  هر  پيمانه   می گويم ، نميدان  کالم از پريشان خاطرم ربط

  آهنگ جنون خيزد هر کالمت شور از» اسير«

  ميگويم نميدانم  چه   گويم ،    می  هـترا  ديوان

  


