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زه مي زړېدل احساسوم
«»I Feel I am Growing Old
ماته داسی ښکاري گراني چی زړېږم
زړه می ډک له اندېښنو دی او ننېږم
زمانې می پر تندي گونجي ایستلي
اوروي می پر سر واوره په پوهېږم
له ویالې د اوبو ږغ اورم بهېږي
چی له زوره یې د ژرندي پل څرخېږي
که هر څونه مخ پر لوړه پورته کېږم
زه پوهېږم مخ پر کښته روانېږم
گرانی زوړ یمه د وینو زور مي نسته
پر دې الره می ملگری خمسور نسته
اوس څوک نسته هغه ځای کی چی یاران وه
چی تر وني الندي ټول به همزوالن وه
ډلي ډلي دي په لوی سفر وتلي
ور پسې یو موږ هم الري دي ټاکلي
زه پوهېږم د سفر وخت مو نیژدې دی
زموږ په برخه هم شېبې دي رسېدلي
ماته داسی ښکاري گراني چی زړېږم
د ژوندون پر څانگه هر گړی زمولېږم
زما بابا ده یوه ونه کښېنولې
شپېته کاله مخکی دلته غوړېدلې
له هغې شېبې دي تېر شپېته کلونه
له زلمو سره مي مله نه ځي گامونه
چی محفل ته کله ورسم د زلمیو
په پوهېږم چی اغزی سم د مستیو
یوه بل ته اشارې کړي سترگکونه
ولی زموږ تباه کوي زلمي وختونه
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ولی ناست دی ولي ژر نه والړېږي
ولی نه ځي دا به کله روانېږي
ماته داسی ښکاري گرانی چی زړېږم
په محفل کی د زلمیو چی غمېږم
پر زړگي باندی مي تېري کیسې اوري
تصویرونه د زړو خاطرو گوري
ډېر پخوا چی می ملگري اشنایان وه
پر دې الره راسره چی به روان وه
نه یې مخ نه یې موسکا سمه لیدالی
هغوی تللي دي بیا نه سي ستنېدالی
چی یو وخت وې دلته ډلي د دوستانو
اوس کمی دی د ملگرو اشنایانو
راته داسی ښکاري گراني چی زړېږم
اوس په خپل وطن کی چاته نه یادېږم
زما د وخت سندري نه سي پېژندالی
زما نغمې یې تر غوږ نه سي رسېدالی
نه هغه وني اشنا ورته ښکارېږي
نه هغو خوږو سندرو ته مستېږی
زموږ د عمر ژړی لمر دی پر لوېدلو
چاته نه دی هغه ږغ د پېژندلو
اورېدی چی به موږ دلته په کلونو
او چی خوږ به لگېدی زموږ پر غوږونو
ماته داسی ښکاری گرانی چی زړېږم
زړه می ډک له اندېښنو دی او ننېږم
زمانې می پر تندي گونجي ایستلی
اوروي می پر سر واوره په پوهېږم.
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