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شعر اول )روز ازل(

روز نخست گرفتم قدحی از ِمی عرافن ز خدا که رد طاعت او 

مست شوم

محفل یار که ثناگو شوم و افرغ از این عاَلم قصیره ی 
عهد بستم رد 

پست شوم

خلوتی با بنده نوازی خدا رباپ کنم روز و شبان، جاویدان

بندگی کنم و آسوده ز شوکت و مکنت و هرچه هست شوم
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با آن همه پیمان که رد زبم خدا با رغبت و شوق من بستم

آسان و بی رنج ربدم از یاد، قراری که رد آن نباشد دنیارپست 

شوم

عاقبت با آن همه زیور و زور که هب دست آوردم رپیشان شده ام

ندارم جز کوی او پناه دگری و نمی خواهم که بیش از این عاجز و 

ست شوم
َ

خ

اکنون که ردمانده و شوریده شدم رب کوچکی من دگر عذری نیست

ُبَود که یاری رنساند ات افزون رت از این که هست، 
َ
رد رسم زبرگان ن

تهی دست شوم.
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شعر دوم )هبوط(

هتیدستی ژنده پوش را دیدم که با صدای بلند در حالی 
خدا  با  می کرد،  جتسم  پرتگاهی  لبه ی  بر  را  خود  که 

سخن می گفت!

تناقض  می گفت!  شکر  گهی  و  می کرد  شکوه  گهی 
جلب  خود  به  مرا  نظر  صدایش،  بلندی  و  سخنانش 
کرد. او ناپیوسته بلند می گفت و من پیوسته آرام در 
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ذهنم می رسودمش…

رد ساحِت این دنیای معدوِم میرنده

گاهن معبود و منم بنده که تویی یا رب ی

تمام بهره ام از ملک و مکنت هستی

گهی سردی اکش است و گهی خنده

گفته بودی دست گرمت را از سرم ربنمی داری!؟

پس چه شد بی خبری که اینگوهن شده ام از ردد آکنده
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من خوب می دانم افتراقت رد خالیق حکمتی دارد

مشو دلگیر از شکوه اهیم که تویی واهب و بخشنده

تدبیر هبوطم را رد انامیدی این تو هستی که می دانی

بگیر دستان سردم را که تویی بینا و بیننده.
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شعر سوم )سلطان(

ای جاِن من رد دِل ما شمع فروزان رخت شعله می کشد

رپواهن شدم ِگرد تو می گردم و از سوختنم باکی نیست

صورِت رپ از مهر تو ای جان چنان حسنی و جمالی دارد

که کوهت کنمت زیبارت از زیبایی تو رد هیچ کجا نیست
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چشمان سیاهت شب اتریک رپ از اخگر و نور است

رد تمنای تو و خواهِش تو نیک بختی نباشد، پس رد چیست؟

خرسند و مسرور ز اینم که تویی آن دل ربای بی نظیرم

خود بگو سلطاِن این وریاهن ی مجنوِن دل گر تو نباشی، پس کیست؟


