
 

 منتظر روي دل آراي توام  گل زهرا {
 2} توام  تمناي  به  دم ز جهانم خسته و هر

 غم هجرت یوسف من همدم شبهاي من است
 دریاي مصفاي توام تشنه ي یک قطره ز

 شده عالم پر زجفا ، شده محزون کرب و بال{ 
 2}  شده دنیا دین خدا ، تو بیا مهدي تو بیا

 شوم غریبانه  بزم  ساکن این کی به  تا{ 
 2}  بیگانه شوم ي تا به کی جرعه کش طعنه

 من  بتخانه ي و کعبه آیت حق ماه من{ 
 2}  شوم پروانه تو عشق تو بیا تا به ره

 به فدایت جان و سرم  ، تو بیا نور بصرم {
 2}  غم هجرت یوسف من ، بشکسته بال و پرم
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