
 

 آتشی در سینه دارم

 مرتضی نی داوودآهنگساز:  حسین پژمان بختیاريسرا: ترانه  همایون شجریان و ... خواننده: قمرالملوك وزیري،

 ی در سینه دارم جاودانیآتش

 عمر من مرگیست نامش زندگانی

 سپارمرحمتی کن کز غمت جان می

 بیش ازین من طاقت هجران ندارم

 هی بر سرم پاي اي پري از وفاداري ی نَکِ

 ام زاريشد تمام اشک من بس درغمت کرده

 نوگلی زیبا و خوش حسن و جمالی

 عطرآن گل رحمت است و مهربانی

 ناپسندیده بود دل شکستن

 رشته الفت و یاري گسستن

 ی کنی اي پري، ترك ستمگريکِ

 فکنی نظري، آخر به چشم ژاله بارممی

 گرچه ناز دلبران دل تازه دارد

 ناز هم در دل من اندازه دارد

 بر حال زارم کنیمی، نمیحُرَه تَگَهیچُ

 جز دمی که بگذرد که بگذرد از چاره کارم

 دانمت که بر سرم گذر کنی به رحمت اما

 مزارم از سر غم گیاه برکشد که زمانآن

 مهري عیان استاز نظرهاي تو بی

 گداز است آن نظر که آرام جان استجان

 زبانیسیل اشکم با زبان بی

 با تو گوید راز عشقم گر چه دانی

 بینمپري من در وجودت نمیاي عاطفه

  مسکینم جان بر تو مه اي رحمتی کنی کی
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