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  شپې وږمو ځنې تن د د سمندر

 رازېږوي لمن کښې

. ژوندون ته تږي اللهاندې څپې  

. بېړۍ پر ښیښو خوله لګوي څپې دي  

 یو مساپر،

 ټول سمندر یې ،

 د قاب د هیندارو اننګو نه د څپاندو مچو پړق د میز پر سر او شمېري د ذهن لپو کښې نیولی دی

. انګورو د خندا وږي کښې  

 د شنه آسمان پر لمن،

پاولي، زانګي د ستورو  

 او د سپوږمۍ د زلفو څنډ ور څڅوي له بیاستو،

 د سمندر د ټټر،

. وږي تږي ستوني پر  

 خو مساپر ویني چې،
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 ان د بېړۍ د څراغونو د خندا وو څاڅکي،

. څپو له ځانه سره وړي او ځغلوي د تن رګونو کښې یې  

بل مساپر، هم د بېړۍ څنډه کې  

 کړکۍ ته ناست دی او له ټولو لېرې،

ي،د سندرغاړ  

. د باس ګیتار په زمزمو کې دخپل ځان سره سندره وایي  

مساپر، په تږو سترګو  

 د سمندر په زړه کښې،

 د نا آرامې کښتۍ،

  څراغونو د سترګکو د سپرغیو د پړقاوو شېبې د

 او د همالرو د خندا کړسونه،

 چې غبرګوي د پیالو،

 دمستانه غوړپونو کړنګ د سندربول د باس ګیتار له شرنګه،

. ذهن ترازو کې د څپو په نا آرامو څاڅکو تلي د  

 بېړۍ روانه ده او،

ګیتار غږ له کړکیو وځي، دسندربول دباس  

اوږې وخوځي او، د سمندر یې پر غوړپونو  

 پر څپو ونڅېږي،

  یې دتن رګونو کښې

ته وا، د غځېدلي رڼا وړانګي چین ماچین شي  

. چې دوی هم ځان سره په ځان کښې ناڅي  

 دشنو اوبو پر لمن،

منزل ته، د غږ ګامونو،سره وړي  

 دستورو تنګي کوڅې،

. او د ماشوم په شاني روبدي دسپوږمۍ تیونه  

 دوه مساپر،

 یوه او بل ته ګوري،

ګیتار له ژبې، او سندربول ، دباس  

 د تیارو زړه کې څخوي د رڼا،

. تازه تازه تارونه  

،...  نورو همداسې  

. دسمندر د رګ رڼا ځنې پیالې ډکوي  

... ده اوبېړۍ روانه   

.له ستورو او سپوږمۍ ورته امېل جوړوي څپي  

 د مساپرو خیال کې دا ګرځی چې،

. د بوډۍ ټال د سمندر مالیې تړلې ده چې ستړی نشي  

                                                                                                          « فردا» فاروق 
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