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  هـــوچکـ

  ويرانه نبود وچۀــــــــــخانه در آن ک يک    بود    انه نو آن خ ردم ــــــــــــک ذره گـکوچ در

  روانه نبودـــــــــــــــــپ ه وستورُ ن نلُب ـآن گ       بوده نانانـــــــــــــــــج ز ورـــرشکن پآن مس

  اد نمودمود بـــــــخ بر سر  درش خاکی ز  اد نمودم     وشش يـام خن  اد زدمريــــــــــــــــــف

  اموش نمايدـــــــــــخـروخته ـــاف شِ ن آتوي  نمايد     گوش   اد دلمريـــــــــــــــف ه که بو آنکــ

  و بيداد نمودم  ردمـــــــــــا کـوی سمرو س   نمودم     يادرــــــــــــــفــ هکوفت دره ه بصد حلق

  بيزار زمان آمده  ه ز اوضاعــــــــــک گفتا  يدار     د پدبگردي انه ــــــــــــــــی خـيک يری زپ

  ز سخن کردـــــــــــبه آغ وز پرس نۀـبا سي  لطف بمن کرد      نظرِ   مـــــــــــــــرحت اری زب

  دام نباشـــــــــــــــــب و در ،ندمه رفتان ھآن   د    ام نباشانه بدين نــــــــــــــــــا که درين خگفت

  ستندا و ھيوJ ھمه رَ ــــــــــــــھ�ب از دام  د      ھا ھمه رفتناـــــــــــــــــکج ا به ت دنش معلوم

  م رستن شانو ھ رھاـوف و خطـــــــخ از   رفتن شان     انه ســــــــــــکس ز چ بودواقف ن

  نه اغيار ه بماندستــــــچار درين کونی ي   ار    دگر بند ـاز نگشتــــــــــــه بـــھم د وـــرفتن

  جورتن مھ ندی نرسد برزـــــــگ تا رنج و  وی دور     ـوچه شـــــک  ينزا  ودت تا کهببھتر 

  استعشق من مسکين  آمال و بۀــــاين کع       ن استيآذپرزرق و پر نیبي میھکه را ن ــاي

  ريان استــــــــگ صدگونه پيام من از ديدۀ     وبان است  ـــــــخآيت   اين مسکن معشوقم آن

  عذرائی و  وامق خشت درش يادی از ھر   ليخائی    دی زآن عشق زاي رشب و بوم  رـــــھ

  الم تنھائیـــم در عــــــــاندم و کوه غمن م   بست     را در نخوت و من با حال برفت از در

  حالت دشواری زين   ن شکوهــــمک رائق تو

  شکيبائی و ا صبرـــــــــس تو بسازی بزين پ

  


