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 ژوند

 ژوند یو هسې رنګ معما ده
 انتها ده بې مبدا له

 زرغون شوتیارې منځ کې ژوند 
 رڼا ده نوم د دوهمژوند 
 پېژند به په رڼا شي ژوند
 رڼا د ژوند مانا ده اوس

 نشتهبېلول د دواړو 
 بقا دهبله یي  یو تر

+ + + 
 ژوند توپان د طبیعت دی

 ژوند فلک منځ کې غوغا ده
 ژوند ټکر د اسمانو دی

 منشا ده ژوندټکر د له 
 پیاده شو ژوند چې خمکه کې

 ځمکه وړ یي د ښکال ده
 ژوند د ځمکې پر سر شور دی

 د کالبوت سا دهشور د ژوند 
+ + + 

 ژوند څپه د سمندر ده
 ده کې یي بقا غورځنګپه 

 وږمه د پسرلي دهژوند 
 وړیا ده چې بخښلې یي

 د بلبلو چغار ژوند دی
 د غوټۍ خوله په ژوند وا، ده

 درد دی ژوند د وریځ د لنګون
 څړیکه یی بریښنا دههره 

+ + + 
 نوم د تیارې وي که ماښام

 ده رڼا سهارد ژوند هر
 پرېوتل که نهیلي وي

 تمنا ده لمر ختل بیا
 اسره ده فرصتو تهژوند 

 بها ده یوژوند پاسره ده، 
 ښهد ناخوالو ارزښت کم 

 ده هم بریا دغه کې ژوند
 هره شېبه ګنج دیژوند د 
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 ده وینا د زړه وینادا 
 

 شعر وزمه خیالونه
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