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   رسـد رسـد رسـد رسـدمژده دهـــــــید باغ را بوی بهـــــار میمژده دهـــــــید باغ را بوی بهـــــار میمژده دهـــــــید باغ را بوی بهـــــار میمژده دهـــــــید باغ را بوی بهـــــار می                    .. .. .. .. رســدرســدرســدرســدآب زنید راه را هین کــــــه نگار می آب زنید راه را هین کــــــه نگار می آب زنید راه را هین کــــــه نگار می آب زنید راه را هین کــــــه نگار می 

  ددددــــرسرسرسرسمی می می می     ـور نثارـور نثارـور نثارـور نثارکــــــز رخ نوربخش او نــــکــــــز رخ نوربخش او نــــکــــــز رخ نوربخش او نــــکــــــز رخ نوربخش او نــــ .. .. .. ..                    چهــــــــار راچهــــــــار راچهــــــــار راچهــــــــار را    راه دهـــــید یار را آن مـه دهراه دهـــــید یار را آن مـه دهراه دهـــــید یار را آن مـه دهراه دهـــــید یار را آن مـه ده

  رسـدرسـدرسـدرسـددمــــد سنجق یار می دمــــد سنجق یار می دمــــد سنجق یار می دمــــد سنجق یار می عنبر و مشک می عنبر و مشک می عنبر و مشک می عنبر و مشک می                     .. .. .. .. چاک شدست آسمان غلغله ایست در جهانچاک شدست آسمان غلغله ایست در جهانچاک شدست آسمان غلغله ایست در جهانچاک شدست آسمان غلغله ایست در جهان

  رسدرسدرسدرسدرود مــه به کـنار می رود مــه به کـنار می رود مــه به کـنار می رود مــه به کـنار می می می می می     غم به کــــنارهغم به کــــنارهغم به کــــنارهغم به کــــناره            ........            رسـدرسـدرسـدرسـدرسد چشم و چراغ می رسد چشم و چراغ می رسد چشم و چراغ می رسد چشم و چراغ می     میمیمیمی    رونق باغرونق باغرونق باغرونق باغ

  رســدرســدرســدرســدمی می می می     ایم پس شـه ز شکارایم پس شـه ز شکارایم پس شـه ز شکارایم پس شـه ز شکار مــا چه نشسته مــا چه نشسته مــا چه نشسته مــا چه نشسته         .. .. .. ..        رودرودرودرودمی می می می     رود ســــوی نشانهرود ســــوی نشانهرود ســــوی نشانهرود ســــوی نشانهتیر روانه مي تیر روانه مي تیر روانه مي تیر روانه مي 

  رسـدرسـدرسـدرسـدرود غنچه ســـوار می رود غنچه ســـوار می رود غنچه ســـوار می رود غنچه ســـوار می  ســــبزه پیاده می  ســــبزه پیاده می  ســــبزه پیاده می  ســــبزه پیاده می         ........             کـــنـد کـــنـد کـــنـد کـــنـدکند ســـــرو قیام مـیکند ســـــرو قیام مـیکند ســـــرو قیام مـیکند ســـــرو قیام مـیباغ ســالم می باغ ســالم می باغ ســالم می باغ ســالم می 

  رسدرسدرسدرسدشـد عقل خمـار می شـد عقل خمـار می شـد عقل خمـار می شـد عقل خمـار می      روح خراب و مسـت روح خراب و مسـت روح خراب و مسـت روح خراب و مسـت         .. .. .. ..        خــورندخــورندخــورندخــورندچه شـراب می چه شـراب می چه شـراب می چه شـراب می     خلوتیان آســمان تاخلوتیان آســمان تاخلوتیان آســمان تاخلوتیان آســمان تا

  چون برسی به کوی ماخامشی است خوی مــاچون برسی به کوی ماخامشی است خوی مــاچون برسی به کوی ماخامشی است خوی مــاچون برسی به کوی ماخامشی است خوی مــا

  رسدرسدرسدرسد گفت و گوی ما گرد و غبار می  گفت و گوی ما گرد و غبار می  گفت و گوی ما گرد و غبار می  گفت و گوی ما گرد و غبار می زان که ززان که ززان که ززان که ز
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