
  وقتی به دنیا آمد او ، خورشید در کنجی خزید{ 
 )2( }بر صورت مهتابیش ، بال فرشته می وزید 

 تا چشم خود را باز کرد ، با آن صداي بال ها {

 )2( }در ال به الي  بالهامانند نیلوفر شکفت 
 یک شب تمام آسمان ، بر قلب او آمد فرود

 )2( آسمانی تازه بودخود سینه اش ،  پسدیگر از آن 

 و آیه آیه آیینه ، در روبروي آفتابا
 )2( در البه الي یک کتابو سوره سوره آسمان ، ا

 و آنکه یک شب ماه را ، با چشم هاي خود شکافتا
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