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Alan Jackson
ترجمه :عبدالباری جهانی

زه چي هر څومره زړېږم
زه چی هرڅومره زړېږم دغه فکر مي زیاتیږي
که یوه شېبه وي پاته په خوښي کي دي تیریږي
بس د سترګو په یو رپ کي دا شېبه هم نوره نه وي
زه چي هر څومره زړیږم حقیقت را څرګندیږي
چي سړی په شته من کیږي هغه مینه ده د خلکو
که طال که شته منۍ دي ته به ځې دوی به پاتیږي
حقیقت به درته وایم که چینه د ځوانۍ را کړي
نه به شونډي په لمدې کړم نه مي څاڅکي ته زړه کیږي
زما ال اوس هم دي په مخ کي د ژوندون ښکلي کلونه
زه زړېږم او یاران مي یو په یو رانه بیلیږي
ډېر یاران هم په کار نه دي بس هغه ملګري بس دي
چي په سختو بدو ورځو د بال مخ ته دریږي
څشي پرېږدم څشي واخلم څه مهم دي څشي نه دي
بس چي هر څومره زړېږم دغه ِسر را معلومیږي
حقیقت به درته وایم که چینه د ځوانۍ راکړي
نه په شونډي په لمدې کړم نه مي څاڅکي ته زړه کیږي
څه پروا که مي په ژوند کي یا خندلي یا ژړلي
څه پروا که نښانې یې یا ورکیږي یا پاتیږي
چي زړېږم مخ مي ولي د دعا پر لوري سم سي
ال لرمه څو خبري اورېدو ته که څوک تم سي
راته ښکاري چي لرمه ال خبري د ویلو
ګوره وي او که به نه وي دلته غوږ د اورېدلو
او چي هر څونه زړېږم منندوی مي د خپل ژوند یم
چي تر ننه یم راغلی له سبا سره پیوند یم.
د  ۲۰۲۱کال د ډسمبر لسمه ویرجینیا.
Alan Jackson
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The Older I Get
The older I get the more I think
If you only got a minute better live while you are in
Cause it’s gone in a blink and the older I get
The truer it is
It’s the people you love not the money and stuff
That makes you rich
And if they found a fountain of youth
I would not drink a drop and that’s the truth
Funny how it feels I am just getting to my best years yet
The older I get the fewer friends I have
But you don’t need a lot
When the ones that you got
Have always got your back
And the older got the better I am
At knowing when to give and when to just not give a damn
And if they found a fountain of youth
I would not drink a drop and that’s the truth
And I don’t mind all the lines
From all the times I have laughed and cried
Souvenirs and little signs of the life I have lived
The older I get the longer I pray
I don’t know why
I guess that I
Got more to say
And the older I get the more thankful I feel
For the life I have had and all the life I am living still.
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