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 ږم ېـدرونیسئ چې لو  ما
 
 

 لوی سیند راروان دی  بیا یو 
 په رنجو ککړې چیغې ورسره دي 

 له بارانه یې زموږه د کور پته ده غال کړې 
 !اې غاټوله اې ملګریه 

 تور شم د زړه داغ ته دې تک 
 یوه مرسته درنه غواړم که کوی شې 

 دغه سیند دې په سره جام کې ځایوی شې؟ 
 له تور غږه یې رانجه راټولوی شې 

 

 ***** 
 نرۍ ماشومې خنداګانې   ـ څه نرۍ 

 لکه شرنګ د سرو لمنو په اتڼ کې 
 کې شوې بندیانې  ُحباب په آیینو د 

 ! اې ریدیه
 وړو سوکانو   ـ په وړو 

 او سپین قفس ورماتوی شې؟ ښیښه یي  دې سیند دا د 
 معصوم مرغان یې له څپو الوځوی شې؟  ـ دامعصوم 

 ږم ېـدرونیسئ چې لو ما
 ! اخ  ،اخ ،اخ

 د ړانده سیند تربهانده سینې الندې 
 د ګالب د تازه مال د ماتیدلو نارو وسوم 

 

 ***** 
 د سحر شیرین نیسمه 

 خوږ د یار د لمدو زلفو په ګبینه 
 آدرسونه د دې آس له پوندو پټ کړې؟ ته کوای شې د ګلونو 

 غواړم ستا له پستې ژبې نن دروغجن کلمات واورم 
 

 ***** 
 بیا یولوی سیند راروان دی 

 یوه ونه راته وایي: غواړم پښې دې خپلو پښو سره واوبم 
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 . له څپو به دې په دې پلمه را پټ کړم
 چا زموږه پښې خپلو موزو لپاره وړي؟  ! آ های

 ی سپینو پاڼو تور تصویر زما د پښو د د سوسن په 
 ږدي ېـزما پښو الندې ښایست د ځوان انار وینه کې ر 
 اوالسو مې د غنمو جل وهلې ښاپیرۍ ته 

 لمبې ورکړې  ، لپې ـ  لپې
 ې پښې دي ړندې شو  زما

 له السو مې عقل تللی 
 ! اې صابرو ایوبانو و! اې ډبر 

 راشئ سکوت مات کړئ  ـ راشئ
 ورکړئ زما پښو ته سترګې  

 او د کهف سپینو تیارو کې 
 دا زما ویده السونه نور راویښ کړئ 
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