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 وولٹا

 

 ۔۔۔۔۔ہن جد شام پے رئی اے۔۔۔۔۔

 

  واال، سکہ رائج الوقتسورج بادشاہ، گالبی گلہاں

 توں مينوں چهویا تے ميری چمڑی اک قرنيا

 تے ریڑه اک بصری عصبہ بن گئی تے جنڈری کمب گئی

 شہر دے وگائے سونے دے ہڑ نال اکهياں

 ُچنياں ہو کے مينوں انها کر دیندیاں نيں

 ِچر پہلے ایتهے مکان تے گلياں دیاں ليناں کهڑیاں سن

 ی کهڑیاں نےمينوں پتہ جے اوہ ليناں ہن و

 پر او کوئی ہور شہر اے،ایس شہر دی نئيں جنوں توں سارا بدل چهڈیا

 

 اسيں بيلے دی سير کردے آں، رات پياں

 بيڑیاں تيار کهڑیاں نيں، انہاں دے انجن کهڑ کهڑ کردے نيں

 بيڑیاں دے گل وچ بلدیاں اللٹيناں لمکدیاں



 سارا شہر بيلے دی سير نوں نکليا اے

 جوان شکریاں کردے نيںعاشقاں ہته پهڑے، 

 ماں پيو، نيانے قلفياں چوپدے

 بڈهڑے ڈهابياں دی منجی پيڑهياں تے بيٹهے

 ہنيریاں وچ ڈبياں پہاڑیاں، مٹهڑے جنور وانگ نيڑے ہو جاندیاں نيں

 

 شفق دی مٹهڑی لو نے پہاڑیاں تے بيلے نوں سجایا اے

 ویں ميرے نالتيرا ہته ميرے ہته نوں چهلدا اے،اچانک ٹکر لگ جاوندی اے، جي

 ٹرڈی الہڑ مٹيار دا لمس، چوڑهے کولہے،چهوٹے قدم تے ڈولدی چال

 کولے رنگ دے کالے گيسو،پچهے گت وچ کسے ہویے نيں

 صراحی ورگی کومل گردن،کندےگرمياں دی دهپ نال گوڑهے کانس دا رنگ چڑهيا

 اوہدے بهورے نين ہسدے،کڑکدی لو

 ميں تے دارو وانگ تيرا گهٹ چڑهایا اے

  اوہدے وڈیاں نے ہزاراں سال تيرا گهٹ بهریا اےجيویں

 

 ایلف تهيریا اےاے مسام دار شہر، اوس الہڑ دا ناں 

 تيرے زخماں دے کهرنڈ اوہدی اکهاں وچ سليٹی نقطے بن لشکدے نيں

 فير اوس ویلے جد چانن تے اوہدے زیروبم

 کدےبول تے کدے گيت بن کے اوہدے مکه دے نال کهيڈدے نيں

  پهرن دا حق اوہنوں سدا توں سیاس بيلے تے ٹرن

 جيہڑا تہاڈی روشنی بچان دا اک اوزار تے اک چوکيدار وی اے

 او پياری آزادی وی اوہدا حق اے، اپنے ڈونگياں ڈیلياں وچ روشنی خزانہ کر کے



 آپ تهاپ بن کے تہاڈے نچدیاں نال نچے

 

 شام دی دالری لو، ہزاراں سال توں بلدی لو

  ایس الہڑ جئی سوہنیاچی صاف آواز چہ گاوندی،

 مين ایس شہر تے شہریاں تے تيرے لرم نوں سالم کيوں نہ کراں

 جنہاں دے چہرے، پنڈے تے عمارتاں دا ؟؟؟؟

 رنگ انگ تيری دین اے

 ميں تيرا وسنيک نہ سہی پر تيرا غالم ضرور بن گيا واں

 جی کردا اے تيرا اکو گهٹ بنا کے اپنے،سکدے حلق نوں  سواں دیاں

  اک مسام نوں تيری لو تے اوہدی آزادی نال چمکا لواںتے اپنے ہر
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