
 

 
 
 

گل سرخی بدیدمدر آن باال   
ریدمپ سویشاوج آ سمان ز  

 بدیدم سخت بالی الی گلبرگ
و نیرنگنگاهش مکردرنشسته   

  گرد شیرینزان گوارا او خورد ب
یار دیرینزان  مرا سهمینماند   

 نماندم چاره ای جز ترک آن باغ
زاغ که گر مانم شوم من طعمه  

 چو از گل ها چنین سردی بدیدم
با غبان این را شنیدمبه گوش از   

یابیکه تو دیگر ز گل لطفی ن  
  حالیر وبالت ندارد رنگ و پ

 چو راز سردی گل را شنیدم
بدیدمیکباره سقوط خود به   

وشمپ چشمرا  گلباغ بباید   
آنجا بکوشمبه مردابی روم   

از باغ جستمشهد گل  هنخورد  
نشستمدر صحرا شدم آواره   

بستهبالنه در به رفتم س آن پ  
خستهبال با آن ز خاطررفته   

دستهدسته روزگاری م بیاد  
 کنار الله و نرگس نشسته
 به گلها تو بگو ای باغبانم

 که منهم چون شما تنها نمانم
 میان گلعزاان هم گلی هست

مستسرلولی  من ان ذیرایپ  
ژمرده گردندپالجرم بدانند   
  وزد آ واره گردندهم نسیمی 
نماند دیگرنشانیآنها چو از   

بلبل ماند و نی شادمانی نه  

 

روانه سر گردانپ  
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روازم به بستانپروانه به پچو  
زاغ و دستانقنا ری  مبهمراه  

ای در بندپهمه از بهر روزی   
 به لطف دانه یا گل آ رزو مند

آ رمیدمزیر برگی شبی در   
ریدمپسوی گلی آرام  سحر   

 چو روی شاخه الدن رسیدم
 بجز مور و ملخ دیگر ندیدم
 بگفتا تو چرا من را گزیدی

موران ندیدیمگر تو خیل آن   
بلسنشدم شرمنده رفتم سوی   

 بدیدم در کنارش خفته بلبل
 به او گفتم منم آ سوده ای گل
 ندانستم کنارت مانده  بلبل

گل من نشینم روی هربگفتم   
 به صدر مجلسش بلبل ببینم
 برفتم تا به مریم من رسیدم

بدیدم انبدورش جمع زنبور  
زنان از هوش رفتمرپز بویش   

هرشان آرام جستمزز نیش و   
نازرواز آ مدم تا خانه پبه   

 بدیدم غنچه ها گشته همه باز
شنیدمهر آنجه من ز وصف او   

  یدم بد او خوابب هم من شبها
به آ رامی نشستمکنارش من   

توبه شکستماوشهد عشق به   
تودیدن بگفتا من نخواهم   

 خیال من نشاید در سر تو
هم بی ثمر من دور گشتمز ناز  

 چو شمع روشنی خاموش گشتم
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