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 شپه که ستړې هم ده

 د سپېده داغ پر کوڅې الره باسي،

 او د ناپایه منزل،

.د زرندۍ مورۍ ته سرلګوي  

 سحر لګیا دی ټکوي د نا ویلي شعر،

کږلېجونو د تیاروکې د سلګیو ښیښې، پر  

 او تَرَهوي پرې د خندا دشنې هیندارې درڼا دبوړبوکو له سترګو،

.دشېطاني ډالۍ شوګیرې شېبې  

 دسیند بهاندو کې دشنو څپو د پرخو د پاولیو د شرنګا لمن کې،

 سهار د ګل پر ژبې،

 بیانوي د خپل انګیر دانځورونو دخندا کړسونه،

کړي د افق د سرو السونو دنکریزو وراوېوایي سپېدې دي هېري   

 او سرګردانې دې، ترورې ګوري،

.د رڼو اوښکو د ګامونو د انځور څکو ته  

 خو زه له لېرې واټن ،

 د زلمي باد دتودو شونډو له مچکو څخه،

 د تا د تن د بلورینو وږمو ،

 پرله غږونه آورم

 لکه یو څلی په ساړه ژمي کې،

 دمات ټټر له ریښکو،

ۍ نه د سالم پر سپرغودزړه چرګ  

.بیا وتروم په ستړو سترګو د پسرلي د زېري شنه خوبونه  

 سحر د شپې له ګړنګونو نه سترګکې کوي،
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 او په تیارو زړونو کې ،

 د ناویلي شعر،

 دسندریزو تیندکونو څخه ترنګ وباسي،

.دلمر د څرک تږو شېبو ته یو ځل بیا دنویو نویو هیلو سا وربخښي  

پتیا لمن کې،ستا د نظر ستړي چو  

 زه دسهار د بَرېدلو شعر،

 د سندریزو انګازو د موسیقی غږونه،

 د نابالغو وړانګو ،

.پر بکارت غوړوم  

 د سحر شنه خندا مې وتخنوي،

 لکه مینې پېغلې،

.پاس له بلۍ نه د حیا پر سرې مڼې مې ولي  

 زړه خو مې غواړي چې وزر ولرم، 

 یوه الوته سره،

 سهار په غېږ کې ټینګ کړم،

 او د خندا وو له جامونو یې دغم پر کاله،

 د پیغورونو څاڅکي ووروم،

.تاسره الس پر الس د لمر دالرې پل ووهم  

 خو زه یو نوی َسرود،

 دیوه نوي ترنګ د غږ په زېِري

 د ژوند دنوي ښکال

 دخنداګانو د سپرغو له جامه،

 د تا پر شونډو ږدمه،

 چې د سحر د ناویلي شعر

.نڅېږيد شنو وږمو پرښتې و   

 ورسره ته هم په نڅا نڅا کې،

 زما پر څنګلو سترګې وغړوې

*** 
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