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  شم یخو یانــغم پنھ یوـسرخوش زسب
  شم یخو یشانیچون زلف تو سرگرم پر

  
  ش ـیم زكم و بـیوـدر بزم وصال تو نگ

  شم یخو یرانینھ خو كرده بھ حیچون آ
  
   یانـو فغ یـردم بھ خروشـاز نكـب بـل
  شم یخو ـیانــوفـرم راز دل طـن محـم

  
   یو مست یمان شدم از رندیك چند پشی

  شم یخو یمانیمان زپشیست پشی اعمر
  

  ردم ـش جان نسپـلب  شكرخند  از شوق
  شم یخو ـیگران جان ان زـده جانـشرمن

  
  دم بھ ھمھ عمر یش ندیتر ازخو  بشكستھ

  شم یخو یشم و زندانیافسرده دل از خو
  

  م اما ـیا نیدن ۀ بست  ،»  نیام« ھر چند 
  شمیخوـی  انـراســاران خــی ـۀ تـسـبـدل

  
  یار خراسانی

  
  ـی خـویشم ـمن عاشـق  آن رهبــر  نورا ن

  ـویشم    ــانـی خـعـرف ۀ آن دلبــر وارستــ
  عمـري است غمیـنم  ز  پریشانـی آن  یار
  هـر چنـد که  محزون ز پریشانی خویشم  

  ـده ام  سخـت  گرفتـار در دام  بـالیت  ش
  امـواج  بـالي  دل  طوفــانــی  خـویشم  
  چون نقـش نگـارین تو بر دیـده در افتــد 
  گمگشتــۀ  این دیـدة  بـارانــی خـویشم 
زان لحظه که مجنون شدم از زلف سیاهت 

  انی خـویشم ـدر کوهم و در دشـت  و بیـاب
  از شـوق وصال تو چه ویرانـه شد  این دل 

  رانی خویشم ـچندي است که شاد ازدل وی
  یک لحظه پشیمان نشدم از غم آن دوست

  انی خـویشم ـعمري است که مشغول نگهب
  دل کنـده ام از عـالـم دنیــایـی  و لیکـن

  ـی خـویشمـدلـبستــۀ آن  یـار خـراسـان
  تـوفیـق زیـارت بـه جمـالـش نـدهنــدم

  شمی خـویـاین غــم به که گویم غم پنهان
زان  روز  که  در  بنـد  نگـاه  تـو  اسیـرم 
  افسـردة  دیـدارم  و   زنـدانــی  خـویشم

سرباز  و  نگهبـانـم  و هم حامـی جـان از 
  جـمهـوري  اسـالمـی ایـرانــی خـویشـم
  من گـرچـه در ایـن دایـره شاعـر نیم امـا 

  مویشنـادانـی خ  شعریش به تضمیـن گـر
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