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اکبربری

زما جنت
ده ویلې جنت کي د شیدو ډکي بیالې شته دي
ښکلي شنه باغونه شته خوږې خوږې میوې شته دي
حوري شته غلمان شته دي شوقونه شته مزې شته دي
ډکي د صهبا مستو شرابو نه پیالې شته دي
*****
هلته پریماني ده د هر شي خواره خواري نشته
هلته بد حالي اوناروغي او بد مرغي نشته
هلته د خوښیو او ښادیو هیڅ کمي نشته
هلته مایوسي او مفلسي او تنګدستي نشته
*****
هلته به بې کوره او بې اوره درپه در نه یې
هلته به د ژوند و هریوغم ته برابر نه یې
هلته به قرضداره بې روزګاره او مجبور نه یې
هلته به احتیاج د چا د رحم د نظر نه یې
*****
هلته به تیار درته هزارهزار شوقونه وي
هلته به په مخ کي درته ایښي نعمتونه وي
هلته به بس ته یې او مزې به وي چړچې به وي
هلته به په ښکلو ښائسته حورو عیشونه وي ...
*****
ما ویلې قربان ستا د جنت له دې مزو شمه
جار یې له صهبا  ،جار یې د حورو له سرو خولو شمه
جار یې له باغونو له میوو خوږو خوږو شمه
زه لوږي اخیستی خدای که موړ پدې کیسو شمه
*****
زما چي ساه ختلې وي بیا حوري د جنت څه کړم؟
خوله چي مي شي خاوري بیا خواږه خواږه شربت څه کړم
دلته چي زما عمر خوار و زار او درپه در وي تل
وایه په لحد کي بیا خوښي څه کړم راحت څه کړم؟
*****
ما اوس په نس موړکه ها خوږې خوږې میوې یې ستا
حوري او غلمان او د شید و ډکي بیالې یې ستا
ماته په ژوندیني د ژوندون څه خوشالي را که
واخله پس له مرګه د جنت ټولي مزې یې ستا
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