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 ا آرزوه
 
 

 ی عقاب  مانند  که  خواهد  دلم
 ا آسمانه برفراز پر  زنم 

 م آتشین  صدای  با بخوانم 
 ا کهکشانه اوج  فتح سرود 

 د رع  خنده همچون که  خواهد  دلم
 م نهیب  از را  جهان بلرزانم 
 ار  شب  دشت  زار  خار بسوزم

 م لهیب  سوزخانمان  زبرقی
 ر مغرو خورشید  چون  که  خواهد  دلم

 ا ر شب  کام  پاره پاره   نمایم
 خ تاری   لوح  از  نور گرم  زموج
 ا ر شب  نام  جاودانه  بشویم 

 ح صب  اختر  همچون که  خواهد  دلم
 اجستجوه     چراغ     چشم شوم 
 د امی بذر  همچون که  خواهد  دلم

 ا آرزوه زمین  در برویم 
 ی وحش آهوی  چون  که  خواهد  دلم

 م درنورد  دربیابان  بیابان
 ت مس  و  خیزانه  سبک  و   تند   چنان
 م گرد  به  توفان   رسد  نتواند  که
 شسرک موج همچو  که  خواهد  دلم

 ا دری درآغوش  مست  بغلتم 
 ا ر لب  تشنه  هاالله   پیام
 ا دری گوش  در  نفس هر  بگویم 

 رمجم  دود  همچون که  خواهد  دلم
 م برقص  سرکش  بدورشعله

 ر سمند  مانند  که  خواهد  دلم
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 م برقص  آتش  خلوت  بزم   به
 و پرست   مانند  که  خواهد  دلم
 ن آیی جنبش  بهار  پیک  شوم 
 ن م هچهٔ چ بخش   مژده زساز

 ن رنگی  هایگل  همه  آید  رقص  به
 خسر  الله  همچون که  خواهد  دلم

 م فروز صحرا دردل چراغی 
 م قلب  خیز آتش  داغ  زبرق
 م بسوز   را بیابان   وخار  خس

 ق عش  باده  همچون که  خواهد  دلم
 ا ر گان افسرده نفس آرم  جوش   به

 ن شا  تن های رگ  به   جاری شوم 
 ار  مردگان دل دگر جان  دهم
 ساحسا  ارت  زساز  خواهد  دلم
 ا ر ایتازه   نوای  آرم ساز به

 ی ناشناس  دیار بازار  به
  یابلندآوازه  یکدم  کنم 
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