
   

 
ال  وجود است  عشق  اق

شسته در دل   
   که پيیوند زنمي

تاب   قلب خود  در
ه نيیاز است    عشق را 

 که فريیبد  رگ
ک ىب فرهنگ ل   م

 که بيیازارد
 دل تو  نريگ

ست     عشق ان ن
شه ز سنگکه ايید رس     ش  
  که مشعی روشن          

 که سپارد شع     
ش دی رس  دست 

ه نربد  ک شا ن   هيیچ خلت 
ت از تزي ترب    
منود   غزاىل 

ه خود هدف  س
 تري صيیادی خست

 عشق صاف است و لطيیف
ر زو اری از هر   
  ما زنده به عشقمي
مي ش اک   از 

ب که معشوق کنار است  در
ش  از موهب

اكم است  م   گردش ا
ا فظ  عشق است خسن 

 عشق دولت موال
خواهی ه م  جز عشق 

زه گل رعنا  ای 
ان داد   ٓکس که مبا  
ا داد  عشق نزي در ان 

ىس بندمي  ما دل به 
مي   زنده به عشق هس  
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   عشق حس جعيیىب است 

اری است رنده   ل     که در 
  پيیامی است  

س   که در عطر گل 
ب شسته ىب   

   حسر ايید و  بيیدار شود
اشق از خواب   بلبل 
  به او فاش کند     

روا  راز گىل ىب 
ان  عشق رازی است 

دانه پاکدل در      
ه      ا کسرت در خف  

زيد ار ايید و   
ک ر  ن در   به 

سميی استعشق  رم  وسوسه   
 که بوسد

ن گل در حصرا   
   عشق حس لطيیفی است

 که   گردش چشم
ه در دل کند و  رخ
روا   النه کند ىب 

 عشق در خواب خوش نو زدای است
رسد الالىي گوشش   که 

ت تبدار جواىن است        عشق لک
 در سني سالمی

رت مهسايیه مست  به ان د
گاه ب رعشق انباشته در موج   
ر در که رسد درماىن ريه   

اىي ب  عشق حىس است که 
ا  دارد مهراه چو چشم ب

   در عبور از ره دوری  تنها
ک ماهی است  عشق درحرست  

ىئ  که ز رودی رسد به در
وری است  عشق خواب 

راىن  ن  ٓغوش   در 


