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 ند لېوه احسا
 

 ییو لېوه د غره لمن کي وږی تږ
 یله ستړتیا یې خوږېدی په نس کي سږ

 یڅو شپې ورځي وو په غره کي ګرځېدل
 یوږي نس ته یې ال ښکار نه وو میندل

 وونو او پر ژر ګ رګرځېدلی وو پ
 وسپینه ورځ یې توره شپه لیده په سترګ

 هیوه سوی وه راوتلې له خپل غار
 هکړه پر ده الر تبرابره یې قسم

 يپه یوه حمله یې پورته کړه له مځک
 يهډوک په غاښونو یې ورمات کړله

 ویوهډوکی یې د پښې وو که د مال و
 ورسېدلی د لېوه په ځان بالو

 ودا هډوکی د لېوه ستوني کي بند س
 وپوري زهر د خپل ښکار د غوښو خوند س

 ینه تر ستوني یې سو کښته تېروالل
 ینه په زرو یې سو د باندي را ایستال

 يه ځنګله کي کړې رمباړپلېوه جوړي 
 يمرګ له خدایه په زاریو ځانته غواړ
 يکښته پورته یې ځغستله الندي باند

 يخوله یې خالصه دواړي سترګي یې ژړاند
 

 یچي پر ستوني به یې زور وکړ یو نوک
 یښخېدی به یې په غوښو کي هډوک
 وله ناکامه د قسمت په انتظار س

 ووازه خوله د مرګ راتللو ته تیار س
 یله رمباړو له زګېروي څخه سو ستړ

 ییوه سیوري ته دمه سو لکه مړ
 هله هوا یوه کومول کښته کتل
 هد رنځور لېوه ژړا یې اورېدل

 هکښته راغی ورته کښېنستی پر مځک
 هویل راسه پر لېوه پوښتنه وک

 وورو په ورو د لېوه خواته ور نیژدې س
 وریک یې په زګېروي په اندېښنې سور ش

 هه ورږغ کړله چي وروروپه زګېروي لې
 هسوځوي مي د خپل ستوني درد بې اور

 يکه دي دا هډوکی وکیښ زما له ستون
 يانعامونه درکومه په سل ګون
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 هنه یوازي به دي دا احسان منم
 هنعمتونه انعامونه درکوم

 هکومول زړه نا زړه سو تېر له سر او تن
 هد لېوه ستوني ته سر یې کړ دنن

 يد عذاب علت یې کش کړ په مشوک
 يد لېوه ستونی فارغ سو له هډوک

 
 ود ده سترګي سولې خالصې ژوند یې سم س

 وکومول هم د څه انعام لپاره تم س
 یویل خالص مي کړې له غمه انعام څه د

 یپر خپل قول درېدل خوی د مېړه د
 ود لېوه سترګي سوې سرې په غړومبېدو س

 وال کومول ته په غوسه په خروښېدو س
 ېویل پوه ال د ژوندون په قانون نه ی
 ېته کم عقل ته کومول څومره ساده ی
 ېته احمق یې خو له بخته ګړندی ی

 ېچي ال ګرځې پر دنیا باندي ژوندی ی
 یمت سر دي ایستلزما له ستوني سال

 یدا احسان دي ال پر ځان نه دی منل
 يستا پستو غوښو ته اوس مي هم زړه کیږ

 يچي مي ستونی ال خوږیږ بختور یې
 هایله عقل د کومول ورغی سرت

 هغوږ یې ونیوی منطق د زورور ت
 ياو د احسان خبري ښې د ۍد نېک

 يپر غوږونو ښې لګېږي او خوږې د
 والیق د دې خبرخو هر غوږ نه وي 

 واحسان نه مني قانون د زورور
 يد احتیاج په ورځ د هر سړي غالم و

 .د قام وي له احتیاجه چي سي خالص بادار
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