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 ...تماِم جهان را کور و مرا کور

 دیلمی میثم روایی

 خفتن ست یخبر یب

 خفته و

 ش، ییبایاز ز خبر یب

 جهان را کور و مرا کور تمامِ 

 .کند یم

 

 هست یاگر که جهان شوم یم کور

 هست یتو را خبر از جهان اگر

 من در

 د،یتو را آفر که

 دیتو را آفر یِی بایز

 کرد. ت بایز

 

 خواب! ِی  خفته یکردم من، ا ت بایز

 جهان و

 و کور کیتار
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 جهان و

 تو

 .ستین ت یاز جهان خبر که

 هست ت یخبر یاگر از جهان شوم یم کور

 کرده است. ت بایتو را ز دهیآفر که

 

 

 جهاِن مشوش یات ا بخوانم گونه چه

 یا ات که من بخواهم گونه چه

 یا من یِی بایز

 خفته

 .خبر یب و

 

 چیه ندیب یرا نم تو

 تو را یِی بایز

 چیه

 ندیب ینم

 خبر یب هر

 کرده است ت بایخوابانده ز دهیکه تو را آفر یجهان از

 از جهان... خبر یب هر

 .چیه

 

 من! یات ا گونه بخوانم من چه و
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 از جهان! خبر یب یا

 خبر یجهاِن ب یا و

 خواب! یا

 ینیبب گونه چه

 ندیبب و

 کور جهاِن 

 کور! یا ــ

 ام! کرده ت بایخفته که ز یا

 نور گونه چه

 نور ِق یتعل

 عبور یگونه ب زمان چه و

 بماند

 هست یکه جهان اگر

 خفته

 یکه شعشِع الماس گرتیدر آن جهاِن د ندتیب یم و

 در من یا مانده و

 عبور، یب

 نور

 

 از هم پاشد یات که م چهره یب

 شود یات که بخار م تن یب و

 یشو یم ریتکث

 لحظه! یا
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 عبور! یا

 

 

 ام از الماس یکوه

 از هر کوه خبر یب و

 تابم یخود م در

 .رمیم یم و
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