
من پيِر مي فروشم در كلبة خرابات       من پيِر مي فروشم در كلبة خرابات       من پيِر مي فروشم در كلبة خرابات       من پيِر مي فروشم در كلبة خرابات       
ام چو دل را اندر شراب عيسي          ام چو دل را اندر شراب عيسي          ام چو دل را اندر شراب عيسي          ام چو دل را اندر شراب عيسي           خواباندهخواباندهخواباندهخوابانده

چون نوشم هر دم اين مي در جام آسماني            چون نوشم هر دم اين مي در جام آسماني            چون نوشم هر دم اين مي در جام آسماني            چون نوشم هر دم اين مي در جام آسماني            
من در زمين حقم ني در فضاي اوهام                 من در زمين حقم ني در فضاي اوهام                 من در زمين حقم ني در فضاي اوهام                 من در زمين حقم ني در فضاي اوهام                 
ديدم خدا به چشمم اندر لباس عيسي                ديدم خدا به چشمم اندر لباس عيسي                ديدم خدا به چشمم اندر لباس عيسي                ديدم خدا به چشمم اندر لباس عيسي                

چون مست جام اويم هوشيارم اندرين ره           چون مست جام اويم هوشيارم اندرين ره           چون مست جام اويم هوشيارم اندرين ره           چون مست جام اويم هوشيارم اندرين ره           
تنها جالل و عدلش طالب شدم چو از دل               تنها جالل و عدلش طالب شدم چو از دل               تنها جالل و عدلش طالب شدم چو از دل               تنها جالل و عدلش طالب شدم چو از دل               
پر   شد   كنون    كتابم   از    شرح    حال    عيسي            پر   شد   كنون    كتابم   از    شرح    حال    عيسي            پر   شد   كنون    كتابم   از    شرح    حال    عيسي            پر   شد   كنون    كتابم   از    شرح    حال    عيسي            

ني عابدي به معبد مشغول حفظ آيات                  ني عابدي به معبد مشغول حفظ آيات                  ني عابدي به معبد مشغول حفظ آيات                  ني عابدي به معبد مشغول حفظ آيات                  
شناسم اين ناله و شكايات                   شناسم اين ناله و شكايات                   شناسم اين ناله و شكايات                   شناسم اين ناله و شكايات                    رو نميرو نميرو نميرو نمي زينزينزينزين

فكرم  رود مداوم اندر پي سماوات                        فكرم  رود مداوم اندر پي سماوات                        فكرم  رود مداوم اندر پي سماوات                        فكرم  رود مداوم اندر پي سماوات                        
باشد دليلم عيسي بر او كنم مباهات                      باشد دليلم عيسي بر او كنم مباهات                      باشد دليلم عيسي بر او كنم مباهات                      باشد دليلم عيسي بر او كنم مباهات                      
ديدن بود گواهم ني گفته و روايات                       ديدن بود گواهم ني گفته و روايات                       ديدن بود گواهم ني گفته و روايات                       ديدن بود گواهم ني گفته و روايات                       
ماتم چرا بگيرم از بهر رفع حاجات                      ماتم چرا بگيرم از بهر رفع حاجات                      ماتم چرا بگيرم از بهر رفع حاجات                      ماتم چرا بگيرم از بهر رفع حاجات                      

ديدم حضور او را در سجده و مناجات                ديدم حضور او را در سجده و مناجات                ديدم حضور او را در سجده و مناجات                ديدم حضور او را در سجده و مناجات                
نه    نويسم     از     او     صد     قصه    و   حكاياتنه    نويسم     از     او     صد     قصه    و   حكاياتنه    نويسم     از     او     صد     قصه    و   حكاياتنه    نويسم     از     او     صد     قصه    و   حكايات ورورورور


