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 در راه حق می خواستم  از او مدد

 تا آفتاب از نو دمید      علی  گفتم
 غم از دل من پر کشید  با یاد او

 چون روز نو آغاز شد   علی  گفتم
 )2(هی زد دلم بر اسب خود   از یاد او
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