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 هد هوښیار سړي سندر
 

 (Betty Curtis) 
 

 يبه لمر سبا راخېژ  زه پوهېږم چی
 ود بادون  او سندري دي په خولو کی

 وسترگي داسی څه لري د ماشومان
 وژوندۍ ساتي لړۍ د امیدون  زموږ

 يزه پوهېږم سمندر به ال مستي کړ
 هله سینې به پاڅوي څپې موجون
 وکه سندري وایو ناڅو او که ژاړ

 هقبلوو به د زمان حقیقتون
 يپه ژوندون کی یو څو شیان د  زه پوهېږم

 یچی موږ ټول یې په اسرار سو پوهېدال
 هږ هلتاو یو وخت دی اویو ځای دی چی مو

 یپه نوم سوال سو یادوال ؟يټول د ول
 يزمان دی که موسم دلته بدلېږ  که

 ههر یو ځان سره لري خپل دلیلون
 يخزانه د خاطرو ده په سینه ک

 هپه ورو ورو کراروي د زړه دردون
 يزموږ ژوندون د نندارې په څېر تېرېږ

 یهر یوه ته خپل عمل پکښي رسېږ
 يزه پوهېږم چی هم ژمي سته هم اوړ

 ينوبت رسېږ  د بهار او د خزان
 يزموږ په ډله کی له چا سره مرلۍ د
 هچاته خپل نصیب ورکړي دي ډولون

 یڅوک په وازه خوله سندري پکښي وای
 هڅوک کوي پکښي رقصونه اتڼون

 
 هزما یقین دی چی د هر انسان دپار
 یپه آسمان کی ټاکل سوی دی یوستور
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 ههر انسان لره په برخه فرشته د
 یپاس والړه پر قسمت یې کوی سیور

 يدمنزل الر  ورکوو  که موږ هر څه
 وهغه موږ ته راښیی الر د کورون

 يله آسمانه دعمل فیصلې کېږ
 وهغه ځای دی رهنما د مقصدون

 هي څه وختونه موسمونکه تېرېږ
 هټول هدف لري او بېل یې علتون
 يخزانه د خاطرو ده په سینه ک

 هپه ورو ورو کراروي د زړه دردون
 يزموږ ژوندون د نندارې په څېر تېرېږ
 .هریوه ته خپل عمل پکښي رسېږي
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