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  مامتي نوحه
  هو    سرور      كا     دل    ك     نيب   مي    هو   حسني  وه    هو   حسني   مي 
  فاطمة         ه         نام       كا       ما      مريي      هو    نور      آنكهو     كي      علي     مي 

  دو ن           م كلثو             و          زينب     ه    مريا           حسن       ائي         عّباس     ه 
  مي   حسني    هو   وه   حسني   هو    تن     خس   ه       ساـ      ساـ   مري 

  
            ليئ      رزا   س      شه    مي     رن   گئ     الٌدل          دونو         ك            ينب ز  
  سك     ال           تاب   كي      زمخو    دونو     كيئ      فنا        كو     دي         دمشن      ئيـك

  پر      جان         مامو       قاربان     ئ   هو    پر   الش     اْئ        شه       ك          ام     دل 
  حسني    هو   وه   حسني   هو   مي

  پر            ترائي          هاو         كتا        وه     پر    ائي     مري     ا           ناز        جمه 
  گيا            چال          تنها            چهوٌر       جمه     گيا              كمر            وه        كر      توٌر        مريي

  گئ      لب   هي      تشنه    س    وه جها    مري      حرم    اهلِ       پياس           ه   ر
  مي   حسني    هو   وه   حسني   هو

  مي شادي رچات هي ايس وقت    هي     تاْ       الشِ       پ          الشِ        يها
  ديا     كر       چهلين     س      و   تري      اُس    هوا                  بنا                  دوهلا            اهللا   عبد 
  گيا       مچ     مي    ر گه         كُهرام        يها    گيا         ره       پتا  ٌرـت               دوهلا              وها

  مي   حسني    هو   وه   حسني   هو
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  چكا     كهو         كا        آنكهو     نور     مي       چكا    رو   پ     موتكي       پسر     مي
  گيا       ره        ك         ام      كو       دل    مي     گيا     پهل     كا      برچهي   پ       جگر   وه

  گرا     جا      مي     گود    كي     قضاء        وه     كا     ضعيفي     مري     ا       عصاء   جو 
  مي   حسني    هو   وه   حسني   هو

نيو        اي    لقه مه              سا             ننها         ايك          مريا   ا          چال     وه          گهو
  گيا        ٌدهل        پ          هاو     صغري       وه      گيا    چل      پ        حلق            تري         ايك 
ي   مي بن   ِاس   فگار     دل    هو    اْيا         ك        بنا        مي    مزار   ايك  سي چهو

  مي   حسني    هو   وه   حسني   هو
  گاؤ  ب               كتنا                         خون           مريا    گ  تاؤس              كتنا                           اور            جمه
  فگار    ه       س      تريو        جسم   مريا     هزار        ئيــك       مت     هو    اكيال       مي
ها            كتين              الشِ          مي   چكا       گوا          اپن              عزيز               مي     چكا            اُ

  هو  مي   حسني    هو   وه   حسني 
  بندگي                  مريي              اْخري              وه    گهٌري        وه      كي         عصر    قريب       ه

  ُجدا      هو      مي     سجد     سر      مريا    ادا      ا كي         وعده          ا            هو                جو 
  هائينگچٌر             پر        نيز       سر         مريا     دوٌرائينگ      گهوٌر      پالش       مريي 

  مي   حسني    هو   وه   حسني   هو
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  هو                  قبول              موال              هديا            مريا    هو       حصول          دعائي            وه        مريي 
  گهو ر      سر         پ       حسني       درٍ                 اْرزو       ي        اپين          " شارق"              ه

  يهي       بس       ك         موال       پ      لبو   هو     دي   برهان       موال         هو        ساـ            اور
  حسني  حسني   حسني  يا  حسني  يا

  


