
 بیکران و موج در موج است             دامن دریاي بی ساحل
 اوج است در گاه پایین ، گاه          موج همچون بال مرغابی

 موج ، شکلی تازه می گیرد                دریا ي دم به دم در پهنه

 موج را اندازه می گیرد              یک نفر با خط کشی کوچک
 روز و شب بیهوده می تازد               در پی هر موج ، سرگردان

 )2(سهایی که می سازدفقدر                تا بریزد موج دریا را

 ار موج پرواز استانکه کز          در قفس ، دریا نمی گنجد
  )2(دشمن ما آن قفس ساز است               ما همان دریاي آزادیم
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