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 یو نوم یوه مینه
 

 غواړم سندره سم پر سرو شونډو دي ونڅېږم

 غواړم رباب سم درته وشرنګېږم

 غواړمه شمع سم په الره کي دي وسوځېږم

 یا لکه سپین د مرغلرو امېل

 ستا په ښایسته لمن کي توی سمه  دانه دانه سم

 زه به سندره یم خو ستا داورېدو به نه یم

 زه به رباب یمه خو ستا په مخ کي

 د ږغېدلو شرنګېدو به نه یم

 زه به راځمه د نسیم پر اوږو

 زه به راځم د توتکۍ پر وزر

 زه به راځمه د غزل په رسم

 ستا د لیدلو اورېدو به نه یم

 ستا د کتو به نه یم

 ته به مي نه پېژنې

 زه به په لیري سفر تللی یمه

 پر بل جهان به اوسېدلی یمه

 پو میاشتو کلونو څخهشبه د ژوند له ورځو  زما

 زما له نا پایه له تڼاکو سفرونو څخه

 د غزلونو دېوانونو کتابونو څخه

 د خپل استاد له سبقونو څخه

 یوازي ستا نوم وي پر ژبه باندي

 یوازي ستا نوم به په زړه لرمه

 راته حیران به وي انکر او نکر

 یوازي ستا نوم به پرخوله لرمه
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 ا مینه په زړه لرمهیوازي ست

 وینه مي ستا په نوم توده لرمه

 ته به مي نه پېژنې

 زما له نامه به دي هم کله اورېدلي نه وي

 ستا تر قدم به مي غزلي رسېدلي نه وي

 ستا تر غوږونو به مي چیغي درغلي نه وي

 خو زما قبله یې

 له لحده به سجدې درلېږم

 او ستا په مینه به محشر ته ورځم.
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