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 د زړه کار
 

 دا د زړه کار دی اللیه،  د زړه کار دی
 کنې زما دلبره خدای که ښاپېرۍ وه

 نه یې سترګي چېري سترګي د هوسۍ وې
 نه یې غاړه چېري غاړه د هیلۍ وه

***** 
 نه په ونه هسکه دنګه تر چنار وه

 نه په مخ کي تکه سپینه تر سپوږمۍ وه
 نه یې پښې السونه جوړ وو له مرمرو

 ې مال د کوم مېږي تر مال نرۍ وهنه ی
***** 

 خوله او شونډي یې بس شونډي وې او خوله وه
 نه یاقوت وو، نه ډک جام د سرو شرابو
 دوه غومبوري د دې هم بدرنګه نه وو

 خو قسم که وو دوه پاڼې د ګالبو
***** 

 تور وېښته که یې پاسته پر اوږو پلن وو
 لیه، نه ماران ووخو ورېښم نه وو ال

 نه یې چېري کړل خوړل، نه یې چیچل کړه
 نه هم چیري تور بېرحمه جالدان وو

***** 

 په تګ دا هم ډېره ښکلې تله پر الره
 مګر نه په شان د زرکي، د کوتري

 ورو په څنګ کتو د دې هم خپل اثر کړ
 مګر نه یې اورول د اور بڅري

***** 

 ده لور د بنیادم وهنه اشنایه سا
 او هرڅه د دې په شان د بنیادم وو
 نه له هسکه وه راغلې، نه له قافه
 نه هم کورکلی د دې باغِ حرم و

***** 

 نه، په خدای که به یې هیڅ شی هم څه نور وو
 خو چي زړه له ما یوووړ، زړه یې یوووړ

 ته به دې ته یې حیران چي دعه څنګه؟
 خوشال چي ښه یې یوووړ!زه یې دې ته یم 

***** 

 بس د زړه کار دی اللیه، دزړه کار دی
 کنې زما دلبره خدای که ښاپېرۍ وه

 نه یې سترګي چیري سترګي د هوسۍ وې
 نه یې غاړه چېري غاړه د هیلۍ وه 
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