
عاشق عشقت ز دل طعنه به دنيا زند          عاشق عشقت ز دل طعنه به دنيا زند          

عالَم مجنون تو خيمه به صحرا زند      عالَم مجنون تو خيمه به صحرا زند      

طالب فيضت همي سر به كليسا زند        طالب فيضت همي سر به كليسا زند        

بهر تو هر بلبلي چهچه زيبا زند               بهر تو هر بلبلي چهچه زيبا زند               

بهر شفا سينه بر دامن عيسي زند           بهر شفا سينه بر دامن عيسي زند           

شاخة دور از تو كي دم ز عطايا زند             شاخة دور از تو كي دم ز عطايا زند             

پير تو در خلوتش ذكر خدايا زند              پير تو در خلوتش ذكر خدايا زند              

زين سبب از راه كين ميخ چليپا زند           زين سبب از راه كين ميخ چليپا زند           

درد وصله به حوا زند               درد وصله به حوا زند                 جامة خود ميجامة خود مي

بر سرم آن مدعي مهر باليا  زند               بر سرم آن مدعي مهر باليا  زند               

كند تكيه به موال زند          كند تكيه به موال زند            ذكر خدا ميذكر خدا مي

كشتي خالي كجا سينه به دريا زند               كشتي خالي كجا سينه به دريا زند               

جا زند        جا زند          سر به زمين كوبد و ضجة بي    سر به زمين كوبد و ضجة بي    

ريشة اين پرده را تيغ مسيحا زند                 ريشة اين پرده را تيغ مسيحا زند                 

 نه   گناهان   من   سر   به   ثريا   زند  نه   گناهان   من   سر   به   ثريا   زند    ورور

دل ز وصاياي تو لَه لَه اَعلي زند               

ليلي عالَم تويي بهر فراغ از رخت         

فيض تو شور و شرر در همه برپا كند          

سرايي كنند           بي تو كجا بلبالن نغمه

شافي هر درد و غم غير تو چون كس نديد  

ايم           تاك حقيقي تويي ما همگي شاخه

پير جهان بر كسان تكيه كند روز و شب    

هر كه جدا از تو شد طينت شيطان گرفت   

اش آلوده شد       آدم مجرم چو ديد جامه

برد      غرش ابليس دهر جان ز كفم مي

پطرس ترسان چو ديد هيبت امواج بحر  

كشتي بي ناخدا غرّه مشو بر خودت           

بندة خاك رهت از ره شرمندگي              

پردة عصيان من كرده جدايم ز تو          

ست  بر   در  و  درگاه  تو   چارة  من  بندگي


