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 به    سبزه    درون    الله ی  نو شکفته                            عقیق  است   گویی  به  پیروزه  اندر( د  
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 ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی                        خاری به خود می بندی و مارا ز سر وا می کنی( د  
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