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 تازه هوا
 

 کورونا چي پر دنیا خپل وزر خپور کړ
 ښکلي سیمي لوی ښارونه یې سور اور کړ
 سره ورک یې کړل زامن وروڼه پلرونه
 یو له بله یې کړل بیل نیژدې کورونه

 لکونو کي یې تر خاورو کړله الندي په
 په کورونو یې کړي ګډي د غم ساندي
 ناروغان یې ماشومان او بوډاګان کړل
 مېلمانه یې د مرګي لوی ډاکټران کړل

 یو بوډا چي وو څښتن د کړوسیانو
 چي ښخ کړی یې پلټن وو د یارانو
 هم ښادۍ یې وې لیدلي هم غمونه
 پر اوښتي تر نیوي وه زیات کلونه
 ګرفتاره په منګول د کورونا سو

 دی هم بل غوندي اخته په دې بال سو
 په روغتون کي شل پنځه ویشت شپې دېره سو
 په خپل زړه کي د مرګې پر کور مېلمه سو

 د قسمت کارونه ګوره بوډا جوړ سو
 د کرونا له تودې تبي څخه سوړ سو

 چي بوډا رخصتېدی له هسپتاله
 لهیو ډاکټر له لیری راغی د ده خوا

 د تازه هوا مصرف یې ورښکاره کړ
 د یوې ورځي لګښت خواست یې ترې وکړ

 د یوې ورځي دي زر ډالره کیږي
 هغه نوري ورځي نه در حسابیږي
 بوډا سترګي کړلي پټي په ژړا سو
 په سلګیو سو په ساندو واویال سو
 چي ډاکټر ورته کتله وارخطا سو
 پر اوږو یې ټکاوه ورته ګویا سو

 پیسې مو دربخښليچي ته مه ژاړه 
 ګواکي ستا په حق کي هیڅ نه دي لیکلي

 بوډا وویل پیسو ته نه ژړېږم
 ټول لګښت دي درکومه نه وېرېږم
 زه مي ژاړمه د  تېر ژوندون کلونه

 بېخبره مي هېر کړي نعمتونه
 څه کلونه بېخبره وم له ځانه

 څه نعمت خالق راکړی وو ارزانه
 ما دا څه عمرونه تېر کړله بېځایه
 دا زه څومره بېخبره وم له خدایه
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 چي تازه هوا مي هره ورځ لرله
 چي مي دري نیوي کلونه کشوله

 خدای راکړې هره ورځ تازه هوا وه
 په ښارونو په دښتونو کي وړیا وه
 یوه ورځ راته دا فکر پیدا نه سو

 مي زړه په شکر ګویا نه سو ځیوه ور
 مت راکړیعما ته خدای وو دا وړیا ن

 ژوندون ومه پوروړیزه مي ټوله 
 زه پر خپلي ناشکرۍ باندي اوس ژاړم
 او بخښنه مي له خدایه څخه غواړم.
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