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 نفحات غزلم را یانگيز نمودتو دل
 كلمات غزلم را یتو پديدار نمود

 من نبودم كه سرشتم ، من نبودم كه نوشتم
 غزلم را جمالت یتو به يك غمزه نوشت
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 چرا جستجو یمن شیپ شهیهم یوقت

 چرا گفتگو یمن روز و حال به واقف

  ستین ازین چمیه و تمامم تو ادی با

 چرا آرزو ، یمن یآرزو اصل تو

  منند یخانهیم تو یچشمها یایدر

  چرا سبو و جام یکوچه به یآوارگ

  ستیشکستن انیرونهیآ حسن که آنجا

 چرا رونهیآئ تو جمال از کندن دل

 توست یرو ز عالم دو یآبرو که یوقت

  چرا آبرو ای و ننگ و نام فکر در

 یادهیآرم دلم و جان انیم ، جانا

  چرا کو به کو بروم یزندگ دنبال

  امنشسته یخموش کرانیب به یوقت

 چرا گفتگو ثمریب چاه به رفتن
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  را گفتار کندیم کم یعاشق

  را پندار یپرده دیزدایم

  اشمانهیپ نیاول با یعاشق

 را اریهش مردم سازد مست

  بیطب نیکا کنیم عشق یسو به رو

  را ماریب کندیم درمان زود

  شور و یشاد از زیلبر کندیم

 را غمبار یافسرده ینهیس

  شیخو بار افکن عشق سمند بر

  را بار نیا بردیم آسان عشق

  عشق دستان را کوه شکافدیم

  را وارناهم ، هموار کندیم

 یامانده قیحقا وارید پشت

  را وارید نیا عشق شکافدیم

  دوست خلوتگاه به محرم یشو تا

  را اسرار یحلقه دیگشایم

  عشق بِه سازدیم زنده را مردگان

  را داریب ، دارتریب کندیم

  شیخو عالمتاب خورشید با عشق

  را تار شبان گرداند روز

  بشکند را دلت زندان عشق

  را انوار آن بر ندبتابا تا

  توست شیپ ینخواه و یخواه چه هر

  را بازار و کوچه ینگرد پس

  نهیآ همچون خاموش یشویم
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  را دلدار یچهره ینیبب گر


