
 

 من چو صدم؟
 دیگر منی ایمب را  حیف کو خود  تالش حرام خوامب چو صد در گر

 دور زدهیای مغ، خوش ومرسور  غرورـم و    ودمـب  آ زاده  کو ن ـم

 انـغـاف زغریت    رــپ   نو امـ سی   کوىساران  وــچ  بلند  نـم مهت 

 وامق و   جمنون و   زفرىاد  بو  عاصق  دلـب و  ودم ــب  دل اىل 

 ذومق ود ــب مو ـغـه  و  آ واز زـغـه  صومق  صعر و صاعری  و  مرصع

 ومبـخ  ۀـاهـخ ،  ودـب  و امـاهــخ  مــحبوبـ م    اکــخ ،   ودــب  هیمنــم

 ودـب   زارمـى  تان ـ دوس    ۀـلـمج  ودــب    ارمـتبـ اع   و  ود ــب  هیمن ـم

 ُضعف و هو بو لب آ ىیهو بو تن   گاىی  مرا بدل   ترس  هبود  ىیچ

 چندی مه   و صيرت بود  عزمت   چندی عرشمت   بود و  مرا عیش 

 هیست صيرمت هیست وانم وصأ من  چو صدم پس، چرا احوامل هیست؟

 اکنون   اپدیدـه گض تو   هجان در اکنون  اامیدـه  و   زار و  تو ـ خس 

 مغرور دیگر   هو ممن رسبلند و هو پرهور هظر   ، هو خنده لب   بو  هو

 ممن  از این طرز زهده گاین  سری  منـم   واین ـاتـه  ار ـتـ رف ــگ    الــح

 ریـیـ پ   م ـغ و   دهـنـ آ ی   رس ــت تهنایئ  ز ود ــب  رس ــت ش ـدل  در

 رــگـدی   جخالمت  نـتـ ض ـ وی ـخ نزد  رـگــدی  م ـتـ رب ـغ  دـیـ ق   در  تو ـ بس 

 هیس مت این یکی خشط دوش کامن هیس مت   توانان  و  زار   مهنی   من

 اکرش آ ن   و این   بو هنادن  رس هیس مت من این کو حمنت است ابرش

 من از  هیست  گریو  ز پر دیدۀ  هیست از من زخنده   لب دور این 

 ظید، هیس مت می تپد زار بدام چو ، هیس مت اده است بو قیدکو افت ن ای

 ای درىواست آ خر؟ درزمنی است من کجاست آ خر؟ پس چو صد خشط

 دامن ،  خرب یب   رفتو هجان   از اینقدر دامن من  ،  هیست او زهده 

 یک مرا کضت و برد زبنی اکمل؟
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