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Spirit to Spirit 
 

Edith Matilda Thomas 
 

         1854          
 

 هروح له روح سر
  
 

 ياې چی هر څه لکه ورځ درته څرگند د
 ېپه جهان کي چی د هري ذرې ځان ی

 هنه دي مرگ نه خاموشي نه دي قرار ست
 ېد جهان ی  او موجود هره گو ښه کی

 ېته باقي یې په فاني وجود کی اوس
 هزه دروزم له فاني څخه درځم

 ېته موسکی سې ته مي اورې ته مي وین
 هکرشمه چی دي یوه یوه ستایم

 ېپر سپېدو چی مي جهان ته څرگندېږ
 مزه هم تا لره شېبه د شنه سهار ی

 هاو چی وزې له دې وران فاني وجود
 مزه شبنم د گل پر پاڼه یا پر خار ی
 ولکه وړانگه یم پر سر د خرمنون

 میا ځال د سرابونو یا انگار ی
 مزه یو گل یم د ځنگله په الر کی شین ی

 ېږېږته مي سترگو ته راگورې او ک
 مزه مرغۍ یم له ځنگله څخه چغېږ

 ېږیراو د  ته مي ږغ د میني اورې
 هزه یو ستوری یم د شپې په مخ کي ځم

 یږیرته په ځیر ځیر راته گورې او تې
 مزه لطیف او تازه څاڅکی د باران ی
 میا څپرکی یم د واوري چی اورېږ

 میا د غره پر سر د اوړي گڼه وریځ ی
 مپه شکلونو او رنگونو څرگندېږ
 هزه یو باد یم له جنوبه یا له غرب

 متر غوږ کېږ  یو آواز یم په توپان کی
 هلویه مځکه تاته هر وخت وه در تېر

 يږینبه تاته نوره هم گرا  خو ال اوس
 يڅه به ځای د پرېشانۍ او خواشینۍ و
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 یږیکدي هره شېبه نوم پر ستایل  چي
 يورته گورې څوک د خدای له څنگه اوس

 يږیړلکه گل چی پر ښاخلو باندی غو
 هد دېوال په شان یو وخت والړ وه غرون

 هاو سیندونه زموږ ترمنځ وه حجابون
 يدا خنډونه اوس له منځه لیری سو
 هستا پر لوري مخامخ اخلم گامون
 ېته باقي یې په فاني وجود کي اوس

 .زه به یمه تر څو خالص کې وزرونه
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