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ایي هدوْعَ ـاهل ـعطی تلٌس اؼت کَ تَ هطّض ًْـتَ هی ـْز
ّ ُط اظ گاُی تَ آى اظاـَ هی گطزز.
تِاض ۶۰۸۰
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تاضید هي
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
تا کَ تپیسٍ ام کَ تا هي ًوی تپس؟
ـثاًَ ـوعی ضّـي هی کٌس
ظیط ؼاق تاضید ـطاب هی ًْـس
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ذؽی تط ایي زیْاضُای تاضیک هی کفن
تا تا تاضید ُوراًَ ـْم
ُورْاتَ هی ـْم
ذْاب هی ـْم
تیساض هی ـْم
ضّظ تْلّسم
صسُا ؼال پیؿ
کٌاض ضّزیؽت کَ اظ کٌاض گًَْ ُاین هی گصضز
هسضؼَ ام اگط اـتثاٍ ًکٌن...
ؼاکت تاؾ!
چیعی ًگْ!
تگصاض تٌْیؽن!
 ...زض ؼاض ،لاض لاض هی کطز
زض ؼاض تْز کْزکین
زلتٌگ تطاظ کفتطُای پؽط ُوؽایَ
کَ تا هي تی ـثاُتی ،اظ تام پط هی کفیسین
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چِاضزٍ ؼالَ تَ ضاتیي ُّّْز پیْؼتن
ّ
کالٍ اظ ؼط ًْ خْاًین ،چَ تیِْزٍ پطیس
تاضید چَ ؼطخ هی ًْـتن
زض عفك ،چَ گْاضا هی ًْـیسم
تاض آتؿ ّ ُعاضاى تیػ زض زّز
تَ ؼالهت ظًی ـسم
اظ لْم عطب
تلْچ گن کطزٍ
تاضیک کفیسٍ ام
اؼطاؾ تاضید پیطم
تَ لطی کَ هی ضلصیسم
ظیط ؼالَء کطزؼتاى
ؼالِاین خط هی ذْضز
کْزکن ضا زض گیالى ظیط پؽتاى گصاـتن
ؼاق تؽتَ
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ؼٌگ تط زُاى ّ ؼیٌَء آشضتایداى ظزم
تا ـاضؼی ـکط تثٌسز ضّی ظتاى ذفکن
تا تاضیرن ضا ترٌساًن
ترٌساًس تاضید
تکیَ گاٍ اؼتْاضم ؼپیساضی تْز
کَ تا تَ آى زؼت ؼاییسم ،صٌْتطـس
ایؽتازٍ تْزم
ـطّ ًطیرتن
زض حواؼَ ای کَ ایؽتازٍ تْزًس
ّلتی ـطّ ضیرتٌس
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز ؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
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ضّی زیْاض تاضید ًمؿ هی ظزم
ّ
اـتیاق ًِاىِ چفواى زذتطم تْی پؽطی هی زاز
هی تطؼیسم
اظ کْزکی کَ ًاگِاى ،یک ـثَ ،ظى ـس
هي ـس
هي...
هازضم زض اـکِایؿ ،هی ضیعز تا هي
کَ تاضید ضا ًفِوین
حاال ـُطـُط تاضاى هی تاضز
تگصاض ـکط ترْاتس
تیساضؾ ًکٌین
ذاًَ ذْز تاضید
ّ
ًوی زاًس ،ضّی زیْاض پاضٍ ای
لن زازٍ تط ترت
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ؼطگطزاى ایٌدا ،تکَّ ای ـال هی گیطز
لؽعٌاهَ ّ تْاـك اهعا هی کٌس
ّ
هي کاـط
عفك کاـط
کاـط کفط
اظ کفط ًٌْیػًٌْ ،یػ
کفط
کفط
ًیؽت
ًیؽت
ذسا ُن ًوی زاًس
تاظٍ
حاال تْ کَ تاضیری!
هازضتعضگن ؼلؽاى ،عاـك هْی حثیة تْز
یال ؼپیس یکسؼت
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ـیطیي تطیي اًاضِ عفك زض هي
هازضم تلمیػ ،عاـك چفواى عثّاغ ـس
ؼیاُتطیي خازّی ـیطاظ
پسضم اّ ضا اظ حفطٍ ُای خْاًی هکیس
ّ
تَ ضیؿ تیؽت ّ چٌس ؼال تاضید ذٌسیس
هي ُن عاـمن
عاـك تاضیری تا گطزًی کفیسٍ ،لسی تلٌس
ّ
ظهطّز چفوِایی کَ زض ًگاُن تَ لکٌت هی اـتٌس
ٌُْظ آًمسض عاـمن کَ هسام تکطاضؾ هی کٌن
ضّی زیْاض
ضّی کاؼص
ضّی ترت
ّ
ایٌدا تَ تاضید زیطّظ کَ اهطّظؼت ّ ـطزاؼت.
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تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
تا ایي تاضید کَ ًوی تپس
چگًَْ تپیسٍ ام؟
کَ ایٌگًَْ هْشیاًَ ذالصَ ام هی کٌس!
تاضیکی ًرؽتیي تاض ًیؽت کَ هی آیس
ؼایَ ای اظ هي زضـثی ضگؿ ضا هی ظًس
تا لٌاضی آظاز کٌس
ّ
تاضید اهفة تَ ؼین آذط هی ظًس تا ًاگفتَ تواًن
اعتطاؾ
خٌْىِ ذْاُفِای تي
تیط چطاغ تطق
ّ
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ؼایَ ای اظ هي کَ تلْ تلْ هی ذْضز
آٍ،
تاضید ِ خاُل
ذسًَگ
ًالْؼی ِ َ
کدای گْضت ،گْضؼتاى هي اؼت؟
چطا تَ ّلت ذساحاـظی گِْاضٍ ات اظ کففِایت آّیعاى اؼت؟
هي ذؽتَ ام
تسخْضی ذْاتن هی آیس
ّ
اّ تا لٌگَ کففی اًاض پاضٍ هی کٌس
اًگْض زض زُاًن هی ًفاًس
تا ؼایَ ای اظ هي ُوآؼْؾ هی ـْز
اظ

لصّت هی گصضزُ ،ویي!
ُویي!

اعتواز تَ زاؼی ایي آتؿ ًساضم
اعتواز تَ اضظًسگی ُای تاغ
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تَ تْ ،تَ ذْیؿ ًساضم
اعتواز تَ اعتواز ًساضم

تا تاز تاضید ،خاتدا ،ذالصَ هی ـْمُ ،ویي!
ُویي!
زؼتِا ،پاُا ،چفوِا هی زّیسًس آى ضّظُا
ّای ی ی تاضید ،تاظ ُن تٌْیؽن؟
تْ کَ هی زاًی!
آى ضّظُا ،اهطّظ!
اهطّظ چفوت ضا تؽتَ ای تا ًساًی!
چیعی تگْ ،هي هٌتظطم
تا ًماـی ضّی زیْاض توام ًفسٍ چیعی تگْ
کْتاٍ هی آیی
کْتاٍ هی گْیی
کْتاٍ هی تیٌی
اظ هي چیعی تگْ
تاضید هي اظ کدا تْز؟
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کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
آُای ی ی آـتاب ،تواـا کي
ضّی ظهیي ؼطق ِ اـتیاق هی ؼلتن
پْؼت ذْـطًگن کَ ُعاضاى ؼال اظ تْ هی ًْـس
زاغ هی ـْز
هطا تثْغ ،زض آؼْؾ تگیط
ًفػ تسًٍ ،فػ تگیط
تَ کْضی چفوی کَ الل گفتَ
ذالیكُ ،ط چَ الیك
تعّیط هی کٌس تاضید
خفٌگ هی تاـس تاضید
ؼایَ ُای هي ُویفَ تَ خفٌگیاتؿ هی ذٌسًس
ذفوگیي آتفففاى هی ـًْس
زض ؼکْت لِط هی کٌٌس
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زّض هی ـًْس
زّضِ زّض
تا آًدا کَ حاـظَ پیطی هی گیطز
حاال ایٌدا چوثاتوَ ظزٍ
چَ زل ذْؾ!
گواًؿ اظ اّ هی ًْیؽن
زضّغ ًوی گْین
هیاى ؼْالِا گاٍ تا اّ هی آهیعم
اها تاضید ُویفَ حمیمت ًیؽت
چفوِایی کَ زیسٍ اًس ،هطزٍ اًس
ّ ؼاعت ـواؼَ زاض ...
آضی ،ؼاعت ـواؼَ زاض
زض خایی ذْاتیس
آضامً ،طم
ّ
کؽی اظ تاضید ًوی پطؼس ،چطا؟
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خایی ذْاًسم "زض ؼطگطزاًی یلَ ـس"
حاال ؼایَ ای هی آیس
یللی هی ظًس
تاًگ ذْؾ گاٍ زلچؽة اؼت
ّلی تاضید اظایٌِا ًوی گْیس!
هي چطا ًوی ًْیؽن؟
ـطزا ًعزیک اؼت
اهطّظ زًسٍء چپِ تاضید ـکؽتَ
ضّیِ ـاًَء ذؽتَ ام اـک هی ضیعز
ظیط زًساًؿ چیعی هی خْز
لیچی تیع هی کٌن
ذْؾ هی تُطم
اهّا ،تاضید هرتصط ًوی کٌن
ًَ ،ایي تاضید هي اؼت
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
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کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
کوی آب تط زیْاض
هی ذٌسم
زاغ کطزٍ تاضید
ؼایَ ای اظ هي زض اًتظاض کؽیؽت
هی آیس
هسام آـفتَ ،هسام ؼطگطزاى
زض اًتظاض تاضّض ـسىِ ِ تاّضی اظ تاضید اظ اّ عثْض هی کٌن
ذْب!
ذْب تَ تاضیدِ اهطّظ
تیگاًَ ای زض ضاٍ
تطاًَ ای تثعیسی
ؼایَ ای اظ هي ،اظ تْ
ذْب ّاژٍ ای کَ ّلت ؼري گفتي زض تٌسهاى هی کفس
ایؽت هی زُین
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ذْب حلمَء زژتاى زض ظًساى
هیاى اًگفت ؼایَ ای اظ هي
ذْب ًوی ضؼس
ضاُؿ زّض
زّضِ زّض
هِتاب زض ایْاى چفن تَ هي هی زّظز
تکطاضکٌاى هی ذْاًن
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
زض ـِط تْی ذفت هی آیس
ّ زٍ کَ ؼایَ ام ضا زّؼت زاـت
اهطّظ کؽل ّ اـؽطزٍ ،هتطّک هی ـْز
حاال ـطزاؼت
کفطُای زیطّظ تاضیرٌس
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زض شُي هي پیکطی عطیاى
ؼطق ًوی ـْم!
ًوی پطم!
ؼایَ ای اظ هي ،ایٌدا تا هگُْا
هی تپس ،هی ًالس ،هی لْلس
ؼایَ ای ُن زض تٌس اًتظاض هی کفس
تَ آؼواى ِ تاضید هی ًگطم
ـمػ کوی ،کوی اظ اّ ـاصلَ زاضم
ـاصلَ چمسض ًعزیک ،چمسض زّض
عثْض اظ تاضید ؼرت اؼت
حتی زض ذْاب
اهفة اّ هِاخطیؽت زض ؼفط
ضاٍ ذاًَ گن کطزٍ
ّ آـتاب
هطزیؽت کَ زیطّظ زض اًتظاضؾ هالـَ ضّی ؼٌاب اًساذتن
پای ـطزا ضّی ـاًَ ای هی چطذس
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هی تطؼن
آى ًگاٍ کَ هطا پیچاًسٍ هی ذْاتس
ذْاب ًیؽت
هثل هي چفوِا ضا تؽتَ
ـایس آـتاتین ،چفن ضا هی ظًین
ّ
ؼایثاى ها زؼتی اؼت زضاظ
کْتاٍ هی ـْز
ـایس ؼایَ ُای ها تاظی هی کٌٌس
تاظی ظى تا هطز ،هطز تا ظى
پػ هی ظًین
پیؿ هی کفین
هؽطّض پا ـفاضی هی کٌین
ؼایَ ُای هاً ،اآضام ،لؽعاى تَ ُن هی ضؼٌس
تَ ضؼْتت ُن زؼت هی کفٌس
زؼتِا ...زؼت هي
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ُطگع اًگفتاًن ایي ُوَ کفیسٍ ًثْزٍ اًس
ضّی تاضید زؼت هی کفن
گطم هی ـْز
ؼطخ هی ـْز
ـة ؼپیسٍ هی ظًس
ؼیگاضی زّز هی ـْز
حاال پطًسگاى هی ذْاًٌس
ًَ ،ًَ ،زضّغ هی گْین
ـکط کٌیس ،پطًسگاى هی ذْاًٌس
هي زلن هی ذْاُس ،پطًسگاى ترْاًٌس تا تاضید خصاب تاـس
هثل لصَ ُا ،هثل ـعط ُای عاـماًَ
حکایت ایي اؼت
زلن کَ زل ًیؽت!
تا ًوی ـْز!
زل هی ذْاُس!
گاٍ کَ ذُلمن تٌگ هی پطز
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زلرْؾُ ،ی هی تاـسُ ،ی هی تاـس
هی ذْاُس زض زاهٌؿ کَ ؼیاُؽت هثل حداب
ضًگی تٌفیٌس
ـایس ،ؼطخ
تی ضًگ ًمؿ هی ظًن تط زیْاض
کفؿ حداب ُن تس ًیؽت
اگط ظیط تاضید هچالَ ًفْم
هچالَ ًرْضًس
هچالَ ًثطًس
هچالَ ًکُفٌس
یازم هی آیس
ـة هطگ ّ التواغِ تلٌسم ضا
ؼایَ ای اظ هي ـطصتی هی ذْاؼت
ـطصت تسٍ ،ـطصت تسٍ
تگصاض ترْاًوت
ّضق تعى
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کوی اظ هي ترْاى
تگصاض تٌْیؽوت
صفحَ ؼفیس اؼت
کوی اظ هي تٌْیػ
پا تطٌَُ هی زّیس ،هی زّیسم
اهّا ،تاضید ؼطز تْز ،هطگ تْز
زض ضا تؽت
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
خایی زض تاضید
ـٌثَ تا پٌح ـٌثَ
چِاض صسا
چِاض زیْاض
چِاض هطز
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چفوِای ؼایَ ام تؽتَ
تطغ ،لرت
لرت ،اؼتْاض
اؼتْاضً ،وٌاک تْز
چٌگِا ضّی ؼیٌَ
پاُا زضیسٍ
هُْا کفیسٍ
لطظ لطظیس
ُوآًدا ،ضّی صٌسلی
ضّی چٌگِا
ضّی تاضید ،تاال آّضز
حاال صس ؼال تعس هگْ ُا گفتَ هی ـًْس
تا ُن تَ تاضید زُي کح هی کٌین
هی ذٌسین
آٍ ٍ ٍ ٍ
تا صسایِ خع خعِ ـوع عوط هی پطز
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چَ کْتاٍ!
چگًَْ ُطـة ُالک هی ـْز
ًگاٍ ژضـؿ کَ زض چفون هی ًفیٌس
تا تَ هی ذْاًس
ُوآؼْؾِ تا اّ ّ ـعلَ ُای لدثاظ ًْـتَ ُاین هی ؼْظًس
پاییع ّ لثاغ ؼطذن
ـعلَ ای هی چطذس
کٌاضپٌدطٍ تا عفٍْ ُای تاز هی لطظین
ظیط ًْض ـوع ،ضّی ِ کاؼصُا
تاضید ضا ضًگ هی زُن
ظهؽتاى ّ لثاغ ِ ؼثعم
پط اظ تاظٍ گی ،عؽ ِط تْت ـطًگی
ضّی کاؼصُا تَ عوك کفیسٍ هی ـْز
تطؾ هی تاضز
تطؾ تکطاض
ـوع تکطاض
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هي تکطاض
ظًسگی تکطاض
ُویفَ ُویي!
ُویفَ ُویي!
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
زض گْـَ ای اظ تاضید هی ضلصن
کٌایَ هی ظًن
زل هی تطم
لثِای ذاهْؾ ،ضؼْا ،هی لطظًس
چفوِا ظیطِ زاهي هی زًّس
تی ضحواًَ هی ضاًن
زّض هی ـْم
ضلص کَ هی کٌن
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ذْزم هی هاًن
تی ـطیة ،ظیثا ،تی زضیػ
حؽس ُا ّ تؽط ُایتاى کَ زّضم هی ضیعیس
تَ تاز هی ؼپاضم
اـتِای تطخؽتگی ُای ِ هطزاًَ یتاى تا عطیاى هی ـْز
تَ حوالتتاى هی ذٌسم
ّ
ـوا ُودٌؽاًن ،تؽط عمسٍ ُایتاى کَ هی تطکٌس
اظ حْصلَ ام ؼط هی ضّیس
آٍ ٍ ٍ
ضّظ تَ ـة هی ـْز
زلن هی گیطز
همصّط آؼواى ِ گطـتَء ایٌداؼت
خایی زض ایي تاضید
زض ُْایی گطگ ّ هیؿ
ؼایَ ای اظ هي ضّاًَء تاک
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ـطاب زض ذن هی کٌس
ؼایَ ای اظ هي ضّاًَء ؼاض
تیػ تط ضگ هی کفس
ُفتاز ؼال تعس
یکی تاض تط زّؾ
تی ذاًَ ،ـِطعْض هی کٌس
تاضیدِ ؼطگطزاى ،چطتؿ گطـتَ
تا تک ؼطـَ ام هی پطز
زض ـةِ تاضیک ضّـٌؿ هی کٌن
ًین ًفػ هی ًالس
"ذْاب ًساضی زذتط؟ "
احوك!
احوك ًوی زاًس ،هي ؼالِاؼت زض تاتْت ذْاتیسٍ ام!
حاال یازُا هی آیٌس
اّلیي ؼطّزٍ ُا
" تا تْ ضّییسم ،تا تْ ـکفتن "
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تطای اّ...
ؼایَ ای اظ هيُ ،ویفَ تا اّ ،عاـك اّ
ًَ ،ؼایَ ای اظ ها ،عاـك ها
زیْاًَ تْزین
اضزک ُا ضا ،کثْتطُای حیاغ ـِطزاضی ضا
تي ها ضا ّ زّؼت زاضم ضا زّؼت زاـتین
ضّظ ذٌسٍ
ـة ًؽوَ
ها تْزین ها
آٍ ٍ ٍ ٍ ٍ
حاال کَ تاضید چطتؿ پطیسٍ ـْخ هی ـْم
ـْخ ،حیطاى ،زض اّج هاتن ُا
اظ اؼترْاًن تیطّى هی پطم
ؼط تَ ؼط ُویي تاضید
ایي ًاکػ هی گصاضم
اظ تَ زل هی ذٌسم
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عمطتَ ُا کَ زّض هیساى هی زًّس
تفٌَ هی ـْم
ـیطلٍِْ هی ذْاُن تا ـیطیٌی
کؽی ًوی آّضز
کؽی ًیؽت کَ تیاّضز
ًپطؼیس چطا؟ چؽْض؟ چگًَْ؟
اظ حْصلَ ام ُی ؼط هی ضّم
اظ ؼط هی ًْیؽن
پاضٍ هی کٌن
هِن ًیؽت زض ؼطم چیؽت!
تاال ،پاییي
ضاظیً ،اضاظی
زل ذْؾ هی کٌن
ّلی ُویي خاؼت کَ تاال هی آّضم
ؼط هی ضّم
ّ
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کؽی ًوی گْیس
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
اهطّظ تَ تاضیدِ ضّظی پْچ
تَ ؼالهتی ـوا هی ًْـن
ؼطهؽت هی ـْم
ضزّ پطؼَ ُایی زّض هیساى
ضزّ اًگفتاًی ضّی ـیفَ ُا
اهفة ُوَ ًوٌاکً ،وٌاک
ؼط کَ ضّی گطزى هی چطذس

31

چفن اًساظِ زیگطی هی خْیس
اهّا زض تطُْتِ ایي تاضید تا ّضق هی ظًن
لثرٌس ،پْظذٌسی تلد هی ـْز
زض ضاٍِ ـة ،لاؼع ّ تطًسٍ ،ـاذؽاضی هی تیٌن ،ؼثع
تَ تواـا کَ هی ًفیٌن
آّاظم زُاى تاظ هی کٌس ،ؼثع تط
ًاگِاى خؽسی ضّی ـاذَ هی پطز
ُْ ُْ هی کٌس.
ًگاُؿ هی کٌن ،زّض هی ـْم
تَ تاضید اهطّظ ،زیطّظ ضّظیؽت
کَ تَ ـطزای کْزکاى هی اًسیفن
تَ ؼایَ ُای تیفواض هي
هسام تط پیفاًی تاضید ذػ ًْـتَ
ذؽِا ،آٌُگِ ضًگیي کواى
زؼت زض زؼت زض ضلص
زذتطاًی ،پؽطاًی ،چفن زض چفن
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زًثال ُِن ،تا ؼتاضٍ ُا زّّّ زّّّ
تاضید تا ها هسام تٌس تاظی هی کٌس
اظ خؽسِ ّضـکؽتَ ،تا ذػ خاتدا
اظ صساضت ـتْا ،تا صازضات ذاى
هصازضٍ پفت هصازضٍ
گاٍ ضّظ ضّـي کْزتا هی کٌس!
اهفة آؼْؾ گفْزٍ ،هی لطظم
ُفت تاض ُفت ،ضّی ِ ُفت ؼیٌَ ،ؼثع هی ًفاًن
تَ پٌداٍ هی ضؼن
ًفاى تَ ًفاًَ ُا ی ًسا هی ظًٌس
تطای ؼِطاب کَ تَ هطگ لثرٌس هی ظًس
تَ ؼایَ ام کَ ؼْذتَ ـطیاز هی ظًس!
چَ تی تاب هی ـْم!
ٌُْظ چوْـن ،اظ زیْاضُا هی پطم
اظ گلِای ّحفی چیسٍ
تط پیفاًی عکؽِا هی ظًن
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ًٌگت تاز! ًٌگت تاز
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
اهفة تطای ذْاتِای پطیسٍ ام
تَ لکٌتِ تاضید چفوک هی ظًن
تاضیرن تا هي حطؾ ًوی ظًس
کٌاضِ تازتازکِا تطای تاز ؼْت هی ظًس
اهفة تطای زؼتی کَ تفگي هی ظًس
لة تؽتَ تا گواًِای زّض
ـایس ضیفرٌس هی ظًس
ُی پَط هی ظًن
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
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تا کدا؟
ٌُْظ تطؾ تٌس هی زّز
گواًؿ تِاض ضا تلٌگط هی ظًس
ضّی ذؽْغ ،خْاًَ ُا
التالی عسؼِای زض آب
هْخی اظ ـطاضٍ ُا ،کطـوَ ُا
ؼایَ ُای هي ٌُْظ پفت هیلَ ُا
پفت زضُا آضظُّای چاک ،چاک
ذیالتاى ؼْذتَ تال کثْتطاى؟
تْی تِاض هی آیس
تَ تْؼَ ای ،ـیطیي زُاى
تطای تاؼچَ گل ،گل
تلٌس تلٌس ـکطُا ضا کْک هی ظًن
ذام هی ـْم ،ذْاب هی ـْم
تا تْی هفک ّ عٌثط ،تیساض ،پطیسٍ
زؼت تَ ؼیٌَ تاز هی تطم
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تْ هی کفن
تْی ًفؽِای خا هاًسٍ زض تؽتط
ّاژٍ ُای ؼطق ـسٍ زض زـتط
ؼؽطُای تطٌَُ ،تٌگسل
هُْای ژّلیسٍُ ،یِاتُ ،یِات!
تا ـْضؾ لصَ ُای زضاظ
ضّی عطـۀ ذیالن هسام زؼتی تکاى
تَ آٌُگؿ هطا پطت ضّی آتِا هی کٌس
ظیط چطذِای هْظّى لَ هی کٌس
تاضید هي اظ کدا تْز؟
کَ تْز؟
کَ ذْاُس تْز؟
تا کدا؟
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