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 چشم بسته 

 چشم بستندم كه دنيا را مبين  

 دل ز دنيا كنده ام من پيش ازين  

 مال دنيا مال دنيا اي كريم  

 با تو در دنيا و عقبا ننگريم  

 ديده ام بس چشم باز بي حضور  
 مانده از ديدار آن دلدار دور 

 وي بسا خلوت نشين پكباز  
 درگاه راز چشم بسته رفته تا 

 آن كه چشمم داد بينايي دهد  

 سينه را انوار سينايي دهد  

 
 
 
 
 
 
 
 

 شمع و سايه 

 دوش در عزلت جان فرسايي

 داشتم همدم روشن زايي 

 شمع آن همدم ديرينه ي من  

 سوختن ها را ايينه ي من  
 همه شب مونس و دمسازم بود

 همدم و همدل و همرازم بود  

  چو من گرم مي سوخت و مي ساخت 

 مستي خويش همي باخت چو من  
 گرچه آتش همه شب در تن داشت 
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 نه فغان داشت و نه شيون داشت  

 گرچه مي داد سر خويش به باد  
 خنده مي كرد و به پا مي استاد 

 تا سحر سوختني چون من داشت 

 شب تاريك مرا روشن داشت  

 همه شب سوخت و آواز نكرد  

 به شكايت دهني باز نكرد  

 شمع از سوختنش پروا نيست  
 كه درين سوختن او تنها نيست 

 مرگ اگر آخر اين ره چه اوست  

 نيز پروانه ي او همره اوست  

 به ازين چيست كه دو يار به هم  

 ره سپارند سوي ملك عدم  

 نه يكي مانده گرفتار و نژند  
 و آن دگر رفته ، رها گشته ز بند 
 من به عشق كه بسوزم شب و روز 

 به اميد كه بسازم در سوز  
 كه خورد غم چو در ايم از پاي 

 خود كه گريد چو تهي سازم جاي  

 گر بسوزند پر و بال مرا  

 كه خورد هيچ غم حال مرا  
 شب تنهايي و روز غم من 

 كيست جز سايه ي من همدم من  

 سايه را وش حكايت ها بود  

 شكوه ها بود و شكايت ها بود  

 يشان مي گفت قصه مي گفت و پر 

 تب مگر داشت كه هذيان مي گفت 
 كس شنيدي سخن سايه شنفت ؟

 من شب دوش شنيدم ، مي گفت  

 اي تن خسته ي رنجور نزار  
 اي به جان آمده از يار و ديار 

 چند كاهد ز غم و رنج تنت  

 كه تنم كاست ازين كاستنت  

 شاعر سوخته دل درد تو چيست  

  اي گل تازه رخ زرد تو چيست 

 نوز نشكفته چرا پژمردي 
 شاد ناگشته ز غم افسردي 

 شد خزان تازه بهار تو چرا  

 زود آمد شب تار تو چرا  
 عشق ناباخته بد نام شدي 
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 دل نپرداخته نكام شدي  

 كس نديديم به نكامي تو  

 عاشقي نيست به بدنامي تو  

 دگران از مي غفلت مست اند  

 فارغ از هر چه بلند و پست اند  

 مي ز هر جام كه شد مي نوشند  
 با بد و نيك جهان مي جوشند 

 نه به مانند تو نازك بين اند  

 هر كجا هست گلي مي چينند  

 هر شبي با صنمي دمسازند  

 هر دمي دل به كسي مي بازند  

 كام خود از گل و مي مي گيرند  

 نه به نكامي تو مي ميرند  

 گردش چرخ كسي راست به كام  
  حاللي ز حرامكه ندانست

 تو همه عمر غم دل خورده 

 خسته و سوخته و افسرده  

 نوز ناگشته جوان پير شده  

 اول عمر و ز جان سير شده  

 مردمي كرده به نامردم ها  

 نيش ها خورده ازين كژدم ها  

 دوستي كردي و دشمن گشتند  
 همه بر چشم تو سوزن گشتند 

 با همه خلق جهان يار شدند  

 ند به تو مار شدند چون رسيد 
 آشناي همه وتنهايي

 راستي را تو مگر عنقايي 
 شمع اشكي دو بيفشاند و بمرد 

 روشنايي بشد و سايه ببرد  

 باز من ماندم و اين شام سياه  
 آه از بخت سيه كار من ، آه 
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 آواز ماه 

 مي گذرد آن بت ناز آفرين 

 در دل عشاق نياز آفرين  

 رده كتاب زير بغل تنگ فش 

 عمر مرا جلوه دهد در شتاب  
 زلف رها كرده به رخ ناز را 

 سايه زده نرگس غماز را  

 خرمن مو ريخته بر شانه ها  

 كرده پريشان دل ديوانه ها  

 فربه و پرورده تن ، اما چنان  

 كه ش به تناسب نرسيده زيان  

 بر تنش آن نرم كتان سفيد  

 جامه ي مهتاب بر اندام بيد  
 رهنش تنگ فشرده به تن پي

 لطف تنش برده دل از پيرهن 
 تافته ي بر چهره ي وي آفتاب 

 گونه ي مس يافته آن سيم ناب  
 سينه ي چون اينه تابان او 

 تافته از چك گريبان او 

 نرم برون آمده از آستين  
 بازو يا مرمر و عاج است اين 

 گردن سيمينش چون شير پك 
 زير گلو اينه ي تابنك 

 ش چون شهد و شكر دلپذير لعل
 چشمش آهو روش و شير گير 

 ساقش افسون گر و آشوب ساز 
 بر سر آن دامان در رقص و ناز
 گونه اش از تاب گل انداخته 
 رخ چو دل سوختگان ساخته 

 طرفه غزالي ست همه لطف و ناز  

 از غزل سايه بود بي نياز 
 شعر مرا از رخ او آبروست 
 ت شعر مجسم قد و باالي اوس

 دختر دانش طلب مكتبي  

 وين همه رعنايي و شيرين لبي  
 شب شده و شيفته اي بي قرار 
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 رفته پي دل به سر كوي يار  

 سايه صفت در بن ديوار او  

 مانده در انديشه ي ديدار او  
 و آن با عاشق كش عابد فريب 

 فارغ ازين منتظر ناشكيب  

 آمده بنشسته لب پنجره  

 زين منظره فتنه به پا كرده ا 

 در رخ مه يافته دل خواه را  

 سر داده نغمه ي اي ماه را  

 زهره بدان نغمه شده پاي كوب  

 آمده در رقص دل سنگ و چوب  
 باد پريشان دل و سودا زده 

 چنگ در آن زلف دل آرا زده  

 بويي دزديده از آن گيسوان  

 تا بر گل ها ببرد ارمغان  

 ماه بر او خيره و دلباخته  
 يش جمالش سپر انداخته پ

 واله ي آن دلبر ترسا شده 

 عشق در او طاقت فرسا شده  

 طرفه پلي ساخته از خشت سيم  

 تا برد اين نغمه به گوشش نسيم  

 ماه بر او خيره شد او به ماه  

 آه چه غوغاست درين دو نگاه  

 چشمش بيماروش و نيم خواب  

 سايه ي مژگان زده بر آفتاب  
 ده و خامش شده لب به هم آور

 نغمه و آواز فراموش شده 
 خوش به هم آميخته ناز و نياز 

 رفته در انديشه ي دور و دراز  

 رنگ ز روي مه گردون پريد  

 گشت پريشان و هراسان دويد  

 ديد كه از اشك رخش تر شده  

 الله ي رويش ورق زرد شده  

 حوله فرستاده به دست صبا  
 گفت رخش پك كن اي مرحبا 

 ار من و جان جهان است اين ي 

 چشم و چراغ و دل جان است اين  

 خيز و ز نازك بدنش ناز كش 
 تا نخورد غصه دل نازكش 
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 آه ازين ماه بداريد دست 

 دختر عاشق كش عاشق شدست  

 
 
 
 

 بهار غم انگيز 

 بهار آمد ، گل و نسرين نياورد  

 نسيمي بوي فروردين نياورد  

 ست پرستو آمد و از گل خبر ني 

 چرا گل با پرستو همسفر نيست ؟ 

 چه افتاد اين گلستان را ، چه افتاد ؟ 

 كه ايين بهاران رفتش از ياد  

 چرامي نالد ابر برق در چشم  

 چه مي گريد چنين زار از سر خشم ؟ 

 چرا خون مي چكد از شاخه ي گل  

 چه پيش آمد ؟ كجا شد بانگ بلبل ؟ 
 ؟ چه درد است ؟چه درد است اين ؟ چه درد است اين 

 كه در گلزار ما اين فتنه كردست ؟ 

 چرا در هر نسيمي بوي خون است ؟ 
 چرا زلف بنفشه سرنگون است ؟
 چرا سر برده نرگس در گريبان ؟

 چرا بنشسته قمري چون غريبان ؟

 چرا پروانگان را پر شكسته ست ؟ 

 چرا هر گوشه گرد غم نشسته ست ؟ 

 چرا مطرب نمي خواند سرودي ؟ 
 ا ساقي نمي گويد درودي ؟چر

 چه آفت راه اين هامون گرفته ست ؟ 

 چه دشت است اين كه خكش خون گرفته ست ؟ 

 چرا خورشيد فروردين فروخفت ؟ 

 بهار آمد گل نوروز نشكفت  

 مگر خورشيد و گل را كس چه گفته ست ؟ 

 كه اين لب بسته و آن رخ نهفته ست ؟ 

 مگر دارد بهار نورسيده  

 چو ما در خون كشيده ؟دل و جاني  
 مگر گل نو عروس شوي مرده ست 

 كه روي از سوگ و غم در پرده برده ست ؟ 
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 مگر خورشيد را پاس زمين است ؟ 

 كه از خون شهيدان شرمگين است  

 بهارا ، تلخ منشين ،خيز و پيش اي  

 گره وا كن ز ابرو ،چهره بگشاي  

 بهارا خيز و زان ابر سبك رو  

  سبزه ي نو بزم آبي به روي 

 سر و رويي به سرو و ياسمن بخش 

 نوايي نو به مرغان چمن بخش  

 بر آر از آستين دست گل افشان  

 گلي بر دامن اين سبزه بنشان  

 گريبان چك شد از ناشكيبان  

 برون آور گل از چك گريبان  

 نسيم صبحدم گو نرم برخيز  

 گل از خواب زمستاني برانگيز 
 مشوش بهارا بنگر اين دشت 

 كه مي بارد بر آن باران آتش  

 بهارا بنگر اين خك بالخيز 
 كه شد هر خاربن چون دشنه خون ريز 

 بهارا بنگر اين صحراي غمنك 

 كه هر سو كشته اي افتاده بر خك  
 بهارا بنگر اين كوه و در و دشت 

 كه از خون جوانان الله گون گشت  

 بهارا دامن افشان كن ز گلبن  

 ن را غرق گل كن مزار كشتگا 

 بهارا از گل و مي آتشي ساز  

 پالس درد و غم در آتش انداز  

 بهارا شور شيرينم برانگيز 

 شرار عشق ديرينم برانگيز 
 بهارا شور عشقم بيشتر كن 

 مرا با عشق او شير و شكر كن 
 گهي چون جويبارم نغمه آموز

 گهي چون آذرخشم رخ برافروز 
  كن مرا چون رعد و توفان خشمگين

 جهان از بانگ خشمم پر طنين كن  

 بهارا زنده ماني ، زندگي بخش  

 به فروردين ما فرخندگي بخش 
 هنوز اينجا جواني دلنشين است 

 هنوز اينجا نفس ها آتشين است  

 مبين كاين شاخه ي بشكسته خشك است  

 چو فردا بنگري ، پر بيد مشك است  
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 مگو كاين سرزميني شوره زار است  

 ردا در رسد ، رشك بهار است چو ف 

 بهارا باش كاين خون گل آلود  

 بر آرد سرخ گل چون آتش از دود  

 بر ايد سرخ گل ، خواهي نخواهي  

 وگر خود صد خزان آرد تباهي  
 بهارا ، شاد بنشين ، شاد بخرام 
 بده كام گل و بستان ز گل كام 
 اگر خود عمر باشد ، سر بر آريم 

  گماريم دل و جان در هواي هم
 ميان خون و آتش ره گشاييم 
 ازين موج و ازين توفان براييم 
 دگربارت چو بينم ، شاد بينم 

 سرت سبز و دل آباد بينم 

 به نوروز دگر ، هنگام ديدار  

 به ايين دگر ايي پديدار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساقي نامه

 بيا ساقي آن مي كه جام آفريد 

 به من ده كه جان جامه بر تن دريد  

 كجا تن كشد بار هنگامه اش  

 كه او جان جان است و جان جامه اش  

 بيا ساقي آن مي كه خون حيات  

 ازو شد روان در رگ كاينات  
 به من ده كه خورشيد رخشان شوم 

 ز گنج نهان گوهرافشان شوم  
 بده ساقي آن مي كه جان بهار 
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 ازو جرعه اي خورد و شد پرنگار  

 فت به مستي شب در گلستان بخ 

 سحر رنگ و بو گشت و در گل شكفت  

 بده ساقي آن مي كه هستم هنوز  
 همان عاشق مي پرستم هنوز 

 به مستي كه جان در سر مي كنم  

 همه عمر در پاي خم طي كنم  
 بيا ساقي آن مي كه چون گل كند 

 همه باغ پر بانگ بلبل كند  
 به من ده كه چون گل بخواهم شكفت 

  نهفت كه راز شكفتن نشايد 

 بيا ساقي آن مي كه چنگ صبوح  
 بدين مايه سر كرد آواز روح 

 به من ده كه اسب سخن زين كنم 

 سرود كهن را نو ايين كنم  
 نواسنج خوش خوان من ياد باد 
 كه چندين نواي خوشم ياد داد 

 برفت و برفتند از خود برون  
 سراپرده بردند در دشت خون 

 نگه كن كه راه دلم چون زدند  

 كه اين زخمه در پرده ي خون زدند  
 بيا ساقي آن مي كه چون بنگريم 

 ز خون سياووش ياد آوريم  

 به من ده كه داغ دلم تازه شد  

 سر دردمندم پر آوازه شد  

 از آتش گذشتند با جان پك  

 كه پكان از آتش ندارند بك 
 وليكن بدي چون كند داوري 

 ز نيكان همان طشت خون آوري  
  آن خون فرو ريختن ستم بود

 سزاي ستمكاره آويختن 
 بيا ساقي آن مي كه دفع گزند 

 ازو جست فرزانه ي دردمند  

 به من ده كه با داغ و دردم هنوز 
 سر از جيب غم بر نكردم هنوز
 دريغ آن گرانمايه سرو جان 

 كه ناگه فرو ريخت چون ارغوان  

 چه پر خون نوشتند اين سرگذشت  

 پر خون نگشت ؟دلي كو كزين غصه  

 خردمند ديرينه خوش مي گريست  
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 اگر مرگ داد است بيداد چيست ؟ 
 بيا ساقي آن مي كه چون روشني 

 به روز آرد اين شام اهريمني 

 به من ده كزين دامگاه هلك  

 بر ايم به تدبير آن تابنك  

 جهان در ره سيل و ما در نشيب  

 بر آمد ز آب خروشان نهيب  
 اي شب آشفتگان كه خواهد رسيد ، 

 به فرياد اين بي خبر خفتگان ؟ 

 مگر نوح كشتي بر آب افكند  

 كمندي به غرقاب خواب افكند  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يادگار خون سرو 

 دال ديدي كه خورشيد ازشب سرد 

 چو آتش سر ز خكستر بر آورد  

 زمين و آسمان گلرنگ و گلگون  

 جهان دشت شقايق گشت ازين خون  

  شب خونين سحر كرد نگر تا اين 

 چه خنجر ها كه از دل ها گذر كرد  

 زهر خون دلي سروي قد افراشت  

 ز هر سروي تذروي نغمه برداشت  

 صداي خون در آوز تذرو است  

 دال اين يادگار خون سرو است  
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 سماع سوختن 

 عشق شادي ست ، عشق آزادي ست  

 عشق آغاز آدمي زادي ست  

 داشتن است عشق آتش به سينه  

 دم همت بر او گماشتن است  

 عشق شوري زخود فزاينده ست  
 زايش كهكشان زاينده ست 
 تپش نبض باغ در دانه ست 

 در شب پيله رقص پروانه ست 

 جنبشي در نهفت پرده ي جان  
 در بن جان زندگي پنهان 

 زندگي چيست ؟ عشق ورزيدن  

 زندگي را به عشق بخشيدن  

 ق مي ورزد زنده است آن كه عش 

 دل و جانش به عشق مي ارزد  
 آدمي زاده را چراغي گير 

 روشنايي پرست شعله پذير  

 خويشتن سوزي انجمن فروز  

 شب نشيني هم آشيانه ي روز  

 آتش اين چراغ سحر آميز  

 عشق آتش نشين آتش خيز 

 آدمي بي زالل اين آتش  
 مشت خكي ست پر كدورت و غش 

 گل است تنگ و تاري اسير آب و  

 صنمي سنگ چشم و سنگ دل است 
 صنما گر بدي و گر نيكي 

 تو شبي ، بي چراغ تاريكي 
 آتشي در تو مي زند خورشيد 
 كنده ات باز شعله اي نكشيد ؟

 چون درخت آمدي ، زغال مرو 
 ، پخته باش ، كال مرو ميوه اي 

 ميوه چون پخته گشت و آتشگون  

 مي زند شهد پختگي بيرون  

 سيب و به نيست ميوه ي اين دار  
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 ميوه اش آتش است آخر كار  
 خشك و تر هر چه در جهان باشد 

 مايه ي سوختن در آن باشد  

 سوختن در خواي نور شدن  

 سبك از حبس خويش دور شدن  
 بود كوه هم آتش گداخته 

 بر فراز و فرود تاخته بود 

 آتشي بود آسمان آهنگ  

 دم سرد كه كرد او را سنگ ؟ 
 ثقل و سردي سرشت خارا نيست 

 نور در جسم خويش زنداني ست  

 سنگ ازين سرگذشت دل تنگ است  

 فكر پرواز در دل سنگ است  

 مگرش كوره در گذار آرد  

 آن روان روانه باز آرد  
 يي تنگسنگ بر سنگ چون بسا

 ب جهد آتش از ميان دو سنگ  

 برق چشمي است در شب ديدار  

 خنده اي جسته از لبان دو يار  

 خنده نور است كز رخ شاداب  

 مي تراود چو ماهتاب از آب  

 نور خود چيست ؟ خنده ي هستي 
 خنده اي از نشاط سرمستي 

 هستي از ذوق خويش سرمست است  

 رقص مستانه اش ازين دست است  
 ور در هفت پرده پيچيده ست ن

 تا درين آبگينه گرديده ست  

 رنگ پيراهن است سرخ و سپيد  

 جان نور برهنه نتوان ديد  
 بر درختي نشسته ساري چند 

 چند سار است بر درخت بلند ؟ 

 زان سياهي كه مختصر گيرند  

 آٍمان پر شود چو پر گيرند  
 ذره انباشتي و تن كردي 

  كردي خويشتن را جدا ز من 

 تن كه بر تن هميشه مشتاق است  

 جفت جويي ز جفت خود طاق است  

 رود بودي روان به سير و سفر  

 از چه دريا شدي درنگ آور ؟ 
 ذره انباشي چو توده ي دود 
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 ورنه هر ذره آفتابي بود  

 تخته بند تني ، چه جاي شكيب ؟ 

 بدر اي از سراچه ي تركيب  

 مشرق و مغرب است هر گوشت  

 آسمان و زمين در آغوشت  

 گل سوري كه خون جوشيده ست  

 شيرهي آفتاب نوشيده ست  

 آن كه از گل و گالب مي گيرد  

 شيره ي آفتاب مي گيرد  

 جان خورشيد بسته در شيشه ست  
 شيشه از نازكي در انديشه ست 

 پري جان اوست بوي گالب 
 مي پرد از گالبدان به شتاب 

 ند الله ها پيك باغ خورشيد 

 كه نصيبي به خك بخشيدند  

 چون پيامي كه بود ، آوردند  

 هم به خورشيد باز مي گردند  
 برگ ، چندان كه نور مي گيرد 

 باز پس مي دهد چو مي ميرد  

 وامدار است شاخ آتش جو  

 وام خورشيد مي گزارد او  

 شاخه در كار خرقه دوختن است  

 در خيالش سماع سوختن است  
 زم ياران است دل دل دانه ب

 چون شب قدر نور باران است  

 عطر و رنگ و نگار گرد همند  
 تا سپيده دمان ز گل بدمند 

 چهره پرداز گل ز رنگ و نگار  

 نقش خورشيد مي برد در كار  

 گل جواب سالم خورشيدست  

 دوست در روي دست خنديدست  
 نرم و نازك از آن نفس كه گياه

  سر بر آرد ز خك سرد و سياه 

 چشم سبزش به سوي خورشيدست  

 پيش از آتش به خواب مي ديدست  

 دم آهي كه در دلش خفته ست  

 يال خورشيد را بر آشفته ست  
 دل خورشيد نيز مايل اوست 

 زان كه اين دانه پاره ي دل اوست 

 دانه از آن زمان كه در خك است  
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 با دلش آفتاب ادرك است  

 سرگذشت درخت مي داند  

 وشته مي خواند رقم سرن 

 گرچه با رقص و ناز در چمن است  

 سرنوشت درخت سوختن است  

 آن درخت كهن منم كه زمان 
 بر سرم راند بس بهار و خزان 

 دست و دامن تهي و پا در بند  

 سر كشيدم به آسمان بلند  
 شبم از بي ستارگي ، شب گور 

 در دلم گرمي ستاره ي دور 
 آذرخشم گهي نشانه گرفت 

 تگرگم به تازيانه گرفت كه  

 بر سرم آشيانه بست كالغ  
 آسمان تيره گشت چون پر زاغ 

 مرغ شب خوان كه با دلم مي خواند  

 رفت و اين آشيانه خالي ماند  

 آهوان گم شدند در شب دشت  

 آه از آن رفتگان بي برگشت  

 گر نه گل دادم و بر آوردم  

 بر سري چند سايه گستردم  

 فرود آمد دست هيزم شكن  

 در دل هيمه بوي دود آمد  

 كنده ي پر آتش انديشم  

 آرزومند آتش خويشم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خون بلبل 

 بهارا چه شيرين و شاد آمدي 

 كه با مژده داران داد آمدي  
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 بده داد ما را كه خون خورده ايم  

 ستم هاي آن سرنگون برده ايم  

 بدر برده از دست بيدادگر  

  خون جگر دلي در بدر ، غرق 
 دلي ، مانده صد زخم خنجر در او 

 دلي ، كين خون برادر در او  

 دلي ، در عزاي عزيزان به در  
 نداني كه نامرد با ما چه كرد 

 گرفتند و بردند و آويختند  

 چه خون ها كه هر صبحدم ريختند  
 ندادند رخصت كه بيوه زني 

 بر آرد ز سوز جگر شيوني  

 اشتند نه آن سوگواري كه نگذ 

 كه ازگريه هم باز مي داشتند  

 بهارا ببين اين دل ريش ريش  

 بال برده از طاقت خويش بيش  

 دلي كش به صد درد آغشته اند  

 دلي كش به هر صبحدم كشته اند  

 بهارا من از اشك پنهان پرم 
 كه اين گريه ها را فرو مي خورم 

 كجا بودي اي كاروان اميد  

 كشيد كه عمري دلم انتظارت  

 چه آوردي از راه دور و دراز  

 بگو آنچه بود از نشيب و فراز  

 بهارا بر اين دشت گلگون گذر  
 كه گيري ز خون شهيدان خبر 

 بپرس از شقايق كه چون مي دمد  

 كه جاي گل از خك خون مي دمد  

 تو رفتي و روي چمن زرد شد  

 دل باغبان تو پر درد شد  

 گل ارغوان تو بر خك ريخت  
 پرستو ازين بام ويران گريخت 
 تو رفتي و آمد زمستان سخت 

 به سوگ تو گردون سيه كرد رخت  

 فروخفت خورشيد و يخ بست آب  

 سر بخت بستان گران شد ز خواب  

 مگر گردبادي در آمد ز راه  

 كه شد روز روشن چو شام سياه  

 تگرگ از درختان فرو ريخت برگ  
  درو كرد اين كشته را داس مرگ
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 فرود آمد آن برق با بانگ سخت  

 به جا ماند خكستري از درخت  

 تو رفتي و اين باغ ماتم گرفت  
 سر سرو آزادگي خم گرفت 

 اجاق شب افتادگان سرد شد  

 سر مرد پامال نامرد شد  
 تو رفتي و داغ تو در سينه ماند 

 به دل آتش عشق ديرينه ماند  

 نگر تا شب تيره چون سوختيم  

  ز جان خود افروختيم چراغي 

 نگردد جهان تا نگردد جهان  

 بد و نيك گيتي نماند نهان  
 نگفتيم كه يك روز سر بر كنيم ؟

 جهان را به ايين ديگر كنيم  

 به ايين ديگر بر آرد بهار  

 گلي بي غبار غم روزگار  

 بهارا بيا كĤن زمستان گذشت  

 گل و الله پر كرد دامان دشت  
 ر كار گل بيا تا ببينيم د

 ز شبنم بشوييم رخسار گل  
 بهاري نو آمد به صد دلبري 

 بيا تا ازو گل به دامن بري  

 بهارا ببين تا چه پرورده ايم 
 ز خون دل خود گل آورده ايم 

 فرو برده در سينه ي خويش چنگ  

 گلي نو بر آورده خورشيد رنگ  

 بهاري بدين نازنيني كجاست  

 است كه اين خون بهاي شهيدان م 

 بهارا نديدي تو آنرستخيز  
 كزو چشم و دل بود خونابه ريز 

 ز هر سوي برخاست بانگ درشت 

 گره كرد خشم خروشنده مشت  

 چو مشت تهي پر شود كوه كيست  

 كه را پيش سيل است ياراي ايست ؟ 

 همان آب كو سر فرو افكند  
 چو انبوه شد كوه را بركند 

 سرافتادگان چون سر افراشتند 

 ز آن خيره سر تاج برداشتند ا 

 فر ماند شمشير از موج خون  

 ستمكاره چون تاج شد سرنگون  
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 در آن تير باران سپر سينه بود 

 كه از تير در سينه ترسي نبود  
 به خون شهيدان پيروزگر 

 كه شمشير بر خون نيابد ظفر 

 بهارا ببين كاين خط سرنوشت  

 برادر به خون برادر نوشت  

  تا بگريم چو ابر بهارا بهل 

 كه از دست دل رفت دامان صبر  

 نديدي تو آن كودك شير خوار  
 كه غلتيد بر خك اين رهگذار 

 ز پستان مادر كه خون مي چكيد  
 پي شير مي گشت و خون مي مكيد 

 نديدي تو آن نو عروس جوان  

 ز خون كرده آرايش گيسوان  

 نياسوده در بستر آرزو  

  كو فروخفت بر خك خونين 
 نديدي تو آن درد بيدادگر 

 پسر غرق خون روي دست پدر  

 از آن نعره ي درد و فرياد كين  
 بلرزد دل كوه و پشت زمين 

 همه تن نباشم چرا گريه نك 

 كه صد شاخه از من جدا شود چو تك  

 چرا خون نبارد از اين سرگذشت  
 كه يك عمر در خون و خنجر گذشت 

 ر بهارا نگه كن كه بر شاخسا 

 چه مي خواند آن مرغ آزادوار  

 اگر خون بلبل نجوشد به باغ  

 كجا از گل سرخ گيري سراغ ؟ 
 گل سرخ ، نو مي كند ياد دوست 

 كه رنگ گل سرخ از خون اوست  

 بهارا گل تازه را ياد ده  

 ز سرو كهن ، خسرو روزبه  

 شبي با رفيقي در آمد به راز  

 در خانه كردم به رويش فراز 
  رخ و مهربان ديدمش گشاده

 گرفتم در آغوش و بوسيدمش  
 عصا را به كنج سرا تكيه داد 

 كله برگرفت و قبا برگشاد  
 نگه كرد پيش و پس خانه را 

 ره آمد و رفت بيگانه را  
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 سرا بود ايمن ، سبك دل نشست 

 سالح و كالهش به نزديك دست  

 زهر در سخن هاي بايسته گفت  
  شكفت شب تنگ ما را گل از گل

 سبك خيز و آهسته رفتار بود 

 پر انديشه و گرم گفتار بود  

 دو چشمم به ديدار او خو گرفت  

 دلم از دليريش نيرو گرفت  

 دليري كه فخر دليران بدوست  

 ازو هر چه آمخته داري نكوست  

 كه آن پايدار ! زهي پايداري  
 وفا را به سر بردي تا پاي دار 

 ردنش گذشت ازس ر و خم نشد گ 

 سرافكندگي ماند با دشمنش  

 به مردانگي مرگ را كرد خوار  

 زهي مرد و آن مرگ با افتخار  

 كسي را بدين مايه ارزندگي ست  

 كه مرگش گشاينده ي زندگي ست  

 بهارا به ياد آر از آن سرو ناز  

 كه افتاده هم سرفراز است باز  

 در آن واپسين دم كه دم در كشيد  

 ر هوا مي شنيد نسيم تو را د 

 تو را پيش مي ديد آن خوش خبر  
 كه بر مي دمي ي نهان از نظر 

 تو را مي ستود ، اي بهار شگفت  

 كه باد تو كنون وزيدن گرفت  

 درود تو هنگام بدرود گفت  

 كه باغ تو در چشم او مي شكفت  

 بيا تا مزارش پر از گل كنيم  

 چنين ، يادي از خون بلبل كنيم  
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 خواب اينه 

 نقش او در دل چه زيبا مي نشست 

 سنگدل ايينه ي ما را شكست  

 اينه صد پاره شد در پاي دوست  

 باز در هر پاره عكس روي اوست  

 اينه درعشق بازي صادق است  

 اينه يك دل نه ، صد دل عاشق است  

 سال ها ايينه بي تصوير ماند  

 آه كاين بي روشنايي دير ماند  

 ده در كنج شبستان ناصبور مان 
 ديده ي بيدارش از ديدار دور 

 روزگارش چهره پوشيد از غبار  

 تا چه ماند از غبار روزگار  
 شامگاهان با شفق خون مي گريست 

 صبحدم بي مهر افزون مي گريست  

 از گذار سايه هاي ابر ودود  

 فكر رقص شعله اش در مي ربود  

 ناگهان برقي زد آن چشم سياه  
 اينه لرزيد در دل زان نگاه 

 گفت اينك وقت ديدارم رسيد  

 سرمه ساي چشم بيدارم رسيد  

 آه اي ايينه اين روز تو نيست  
 پشت اين صبح دروغين تيرگي ست

 اي غريب افتاده ي برگشته روز 

 كار دارد با تو اين هجران هنوز  
 اشك ها خواهد هنوز از ديده ريخت 

  گسيخت تارها از جان و دل خواهد 
 ديده بر هم نه كزين صبح نخست 

 جز سيه رويي نخواهي باز جست  
 بخت ديداري ندارد اينه 

 ديده بر هم مي گذارد اينه  

 خواب مي بيند كه سر زد آفتاب  

 بازشد لبخند نيلوفر بر آب  

 خوبرو آمد به آرايش نشست  
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 روي خوب آرايش ايينه است 

 چون گره بند شب از گيسو گشود  

 وج ابريشم به دوش آمد فرود م 

 از بنا گوشش سحر بر مي دميد  

 صبح روي شانه اش مي آرميد  

 سينه اش ايينه دار مهر و ماه  

 مانده در چك گريبانش نگاه  

 جنبش چالك بازو بي شتاب  

 پيچ و تاب رقص نيلوفر بر آب  

 سرمه ساي چشم مستش دست ناز  
 سرمه از چشمش سياهي جسته باز

 گون بر لب چون غنچه برد دست گل
 غنچه را گل كرد و گل بر گل فشرد 

 اينه حيران ز روي فرخش 

 سيب سرخ بوسه مي چيد از رخش  

 آه ، اي ايينه جان ايينه جان 
 نيست از خواب تو خوش تر در جهان 

 خواب خوش ديدي ، ولي آن زيب و فر  

 مي كند بيداريت را تلخ تر  

 ند آخر از سيبي دلت خون مي كن 

 زين بهشت نيز بيرون مي كنند  

 مايه ي درد است بيداري مرد  

 آه ازين بيداري پر داغ و درد  
 خفتگان را گر سبكباري خوش است 

 شبروان را رنج بيداري خوش است  

 گرچه بيداري همه حيف است و كاش  

 اي دل ديدار جو بيدار باش  
 هم به بيداري تواني پي سپرد 

 مقصودي نبرد خفته هرگز ره به  
 پر ز درد است اينه ، پيداست اين 

 چشم گريان مي نهد بر آستين  
 هر طرف تا چشم مي بيند شب است 

 آسمان كور شب بي كوكب است  
 اينه مي گريد از بخت سياه 

 گريه ي ايينه بي اشك است و آه  

 در چنين شب هاي بي فرياد رس 

 روز خوش در خواب بايد ديد و بس  
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 سر و سنگ 

 سر به سنگي مي زدم فرياد خوان  

 پاسخم آمد شكست استخوان  

 سنگ سنگين دل چه مي داند كه مرد  

 از چه سر بر سنگ مي كوبد به درد  

 او همين سنگ است و از سرها سر است  

 سنگ روز سر شكستن گوهر است  

 تا چنين هنگامه ي سنگ است و سر  

 قيمت سنگ است از سر بيشتر  

 روزگارا از توام منت پذير  

 گوهر ما را كم از سنگي مگير  
 هر كه با سنگي ز سويي تاخته ست 

 سايه هم لعل دلي انداخته ست 
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