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 طنزي شعر

    

ول  یو ګیدړ او بل لیوه انډیواالن  

ول ملګرتوب کې دوی دیو سوري ماران   

ګیدړ په سر بادار و لیوه به د دا  

 خو ګیدړ بیا په لیوه باندې هوښیار و

وه دوی دښکار په لور روان شول یوه ورځ   

شول هاخوا دیخوا سره دواړه سرګردان   

شو لیوه یو کورته برابر  ناڅاپي  

نظر شو په یوه لښکر چرګانو یې   

ښایسته چرګان ول مرغانچه کې ښه ښایسته،  

ول  کلنګیان  خو هغه بیا دقاضي صیب  

په ډارشو  لیوه ودرید له قاضي ځینې  

یو فکر د څه کار شو سمدستي په   

لړمه  غموویل چې ګیدړ په  دا یې   

مړومه  څه زه خپله ګیډه زمایې   
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 دا مکار لیوه ګیدړ لره چل جوړ کړ

 ځان یې خالص کړ له ګیدړ نه یې غل جوړ کړ

وی ګیدړ او دلیوه چې ورور ولي  د  

به نو خامخا ټګي وي  دوی منځ کې د  

سره  لیوه غږکړ ای ګیدړ دزړګي  

 راشه راشه هلته وګوره دلبره

رګانوګیدړ ګوري چې ورخالص دی دچ  

 له سرو سپینو دا پټکو خراسانو

ته ګوري  قاضي لوحې چې ګیدړ دا د  

ښوري له ډاره ځینې   ګیدړ لکۍ د  

نه پسله فکره ګیدړ پوه شو له کیسې   

لیوه له هغې شومې دسیسې نه د  

باخبر شو سمدستي ګیدړ په هرڅه   

باندې سر شو بیله زنډه ګیدړ تیښتې   

نافرمان یي لیوه غږ کړ داته ولې   

ولې ته په تیښته ځې روان یې ولې ،  

بې ایمان یې راته وایه څله دومره   

 ناځوان نه وې وایه نن څله ناځوان یې

لیوه ته ای نادانه  ګیدړ وویل  

چرګ خوړل دي ډیره ګرانه قاضي د د  

بیا فتوا کړي  په ماخبر شي  که قاضي  

خوړل به بیا روا کړي  ګیدړ غوښه د  

ظلمونه بیابه هرطرف ته ګالو مونږ   

نسلونه  ترهغو پورې چې ورک مو شي  

قاضي صیب هر چرګ ته مې سالم دی د  

پام دی  ته مې  راتلونکي  ځان ترې ساتم خپل  
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