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ه ـ ـ ـ ـ ـو
مرميا عيسی جان بالمکان عروج منود قفس وجود از طري حممود خالی
ماند و بلبل قِدم بصحرای عدم رو منود و عندليب اهلی بر سدرهٴ راّبنی
عزت بر دريد و مهای رفعت از شاخسار هبجت برپريد
خبروش آمد سرادق ا
افالکهای بلند بر خاک تريه بنشست و نعرهها از دل پر درد برخاست آب
گوارا خبون تبديل شد و صحن فردوس برين خبون آميخته بلی تري قضای اهلی
را سينه منري دوستان اليق و کمند بالی انمتناهی را گردن عاشقان شائق هر
کجا خدنگی است بر صدر احباب وارد آيد و هر جا غمی است بر دل
اصحاب انزل گردد عاشقان را چشم تر ّبيد و معشوقان را انز و کرمشه شايد
حبيب اگر صد انله سرايد حمبوب بر جفا بيفزايد اگر شربت وصال خواهی
تن بزوال در ده و اگر مخر مجال طلبی در وادی حرمان اپ نه مرميا حزن را
بسرور بچش و غم را از جام فرح درکش اگر خواهی قدم در کوی طلب
گذاری صابر ّبش و رخ را خمراش و آب از ديده مپاش و از بی صربان مباش
پرياهن تسليم پوش و از ّبدهٴ رضا بنوش و عاملی را بدرمهی بفروش دل بقضا
در بند و حبکم قدر پيوند چشم عربت بر گشا و از غري دوست درپوش که
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عنقريب در حمضر قُدس حلقه زنيم و حبضرت انس رو آرمي و از بربط عراق
نغمه حجازی بشنومي و ّب دوست ملحق شومي انگفتنی بگوئيم و انديدنی
بهبينيم و انشنيدنی بشنومي و آبهنگ نور هيکل روح را برقص آورمي و در
حرمي جان بزم خوشی بيارائيم و از ساقی جالل ساغر مجال برگريمي و بياد رخ
ذواجلالل مخر بيمثال در نوشيم چشم را از آب اپک کن و دل را از حزن
بروب و قلب را از غم فارغ منا و آبهنگ مليح بر خوان
گر تيغ ّبرد در کوی آن ماه گردن هنادمي احلکم الل
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