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Solitude
Alexander Pope
1744-1688

انزوا
څومره ښه ده چی سړي ته یو څه مځکه وي ورپاته
آرزوگاني یې پوره وي احتیاج نه ولری چاته
په تازه هوا کی گرځي د پلرونو د پټیو
زړه فارغه له غمونو ورته مخ وي د خوښیو
ډوډۍ وړي له خپلی مځکی شیدې اخلی له څارویو
او د تن جامه یې جوړه د پسونو له وړیو
په یخ سیوري کی د ونو تېري ټکنده غرمې کړي
او له بوټو یې اور بل کړي پرې د ژمي شپې تودې کړي
څه نېکمرغه وي دا خلک بې خبره له غمونو
نه گړی نه ورځي شماري نه حساب یې د کلونو
په تن پټ وي په ځان روغ وی نا آشنا وي له دردونو
نه زړه کور د اندېښنووي نه ماغزه ځای د چرتونو
ورځ آرام وي او په شپو کی په درنو خوبو ویدېږي
په مېلو په سات تېري یې د ژوندون شېبې تېرېږي
کله ډوب وي په کتاب کی تېروي باندی وختونه
کله پروت وي په آرامه د خوښۍ کوي فکرونه
خدایه ماته را نصیب که عمر داسی نازولی
چی نه چا یمه لیدلی چی نه چا یم پېژندلی
چی زه مړسم نه په اوښکو نه په ساندو چاته یاد یم
داسی هېر سمه له خلکو لکه وړی چی توند باد یم
مرگ مي غال کړي له جهانه لکه نه یم چا لیدلی
نه د قبر پر ډبره راته نوم وي چا لیکلی.
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