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 ې سندره په ګودر م
 
 

 ې سنـدره پـه ګـودر مـ
 اوس هم اوریدل کیږي 
 په خیال کې مې غزیږي 

 زانګه مې په غوږ کې ا
 راځي د ژوند نغمه شي 
 تـل پاتـې راسـره شي 

 ې سندره په ګودر م
 غږ شو واز به  اپه یو 

 همـزولـې ټولـیـدلـې
 پر ګودر یوځاي کیدلې 

 جینکو کې میره څوک وه؟ 
 درخـو کـلـه شـبـو وه 

 یا دواړه به شوې مخکې 
 شیریـنـه بـه پـسـې وه 

 کتار به جوړ شو  یلنډ 
 بازار د منګو تود شو 
 سندرې بـه یـې ویـلـې 
 ټـپـې بـه ځـوابـي وې 
 په هر څه  حسابي وې 
 بدرۍ به کړ پرې غږ 

 د لنډۍ راکړه ځواب 
 خوښي مې ال سیوا کړه 

 پـه مـیـن سړي بـه څـنـګه 
 !څوک پوهیږي ژر یـې وایـه
 درخـو بـه شـوه رامخـکې 

 شبـو ورسره غبرګه 
 بیا یې  ویلې داسې 
 نـښـه یـې دا ده ګـلې 
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 :غـوږ شــه ورتــه 
 زه په مین سړي پوهیږم 

 پـر الره ځي د ونـو 
 پاڼـې شـوکـویـنـه 

 غږ کړ   ېکوتـرې بـه پری 
 ځئ ورپسې زغلئ  ـ  ځئ

 ې مـلـنـډې بـه یـې وهل
 خندا کې به یې کړه داسې 
 پر تاسو کړم کوراړې 

 ې سندره په ګودر م
 

 زیړي مازد یګری 
 به په کرار پناه کیده

 منـګي بـه پر اوږو شو 
 د لـمـر خـوره لـمـن بیا 
 د غـره شاته شوه ټولـه 

 تیارې څادر به خپور شو 
 جینکو اتڼ به ټول شو 

 ې سندره په ګودر م
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