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 له کومي لوري راځي؟

.او کومې خواته ور روان دی الروی، چی څوک پرې نه پوهېږي  

 چوپه غوغایې د ګامونو،

لپه شي،برښنا او تالندو کې لو   

.خو دې د خپل د پل انځور ته خاندي  

 او غبرګوي د تن خولې د ورېځو اوښکو سره،

.چې د هر څاڅکي په هیندارې کښې یې ځان ته ګوري  

 باد،

 پر شملې ټومبي،

 دالروي او ورېځو،

.دتن او سترګو جړو پرخو د هیندارو رڼا  

 الروي ځان سره خبرې کوي،

.ظر پر امسااو د لمدو ګامونو واښی یې تړلی د ن  

 د تن څراغ یې الس کې،

 چې یې خولې پکښې سوځېږي،ځې د پټ منزل په لورې ځان ته الره باسي، نه درېږي،

 بس آړوي د قدمونو تسبې،

.او ټق ټقونه یې د تن په تت الټین کښې نغاړي  

 الروی مخامخ ځي،

 او شا وخوا کلیو بانډو ته هډو هم نه ګوري،

دا د وچو شونډو انګازې د غوږ په شپول کې څاري،خو د شپني بې خوبو ستورو د خن  

 او هم د تالندو برښناوو تودو څړیکو ته پخپل تن کې ویاله کني خو،
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.پر لویې الرې دهر چا د سړه خند غشو ته زړه نیسي او وړاندې درومي  

 د ورېځو غټې پاغندې،په ېوې بلې ننوزي سره،

 پر هغه سېوری کوي،ګوري ورته،

.ه روبدي د تیارو تیونه؟چې یې الټېن څرنګ  

 له هرې خوانه کلیوالو الروي څاري او،

 خو دی ال زغمي، پر مخ،

.د تود جکړ د سړو څاڅکو د څپېړو پیغور  

 دبوډۍ ټال د الروي له هره ګامه،دفریاد پر انګازو خوځېږي،

 له هر سېالب ،هرې هجا څخه یې،

.د امتزاج شعر ته ردیف او قافیه لټوي  

ې وېرې پر ستوني شمېري،او تر منزله د ړند  

.د الروي د ګام د پوندو خندا  

 اوس شاوخواته ګوري،

 د چوپ فریاد اور ته پوکی ورکوي،

 چې ان کاڼه غوږونه،

 پر آورېدو یې جرنګانې غوندې کړنګېږي ،او کړنګېږي ،

.او کړنګېږي او کړنګېږي پسې  

 د سړه خند دنیا کې،

 الروی نه تمېږي

 ځي د چینو نظرته ،

.شاخچې را کاږيزړه کې   

 له نظر څنډه وتروي باغچې باغچې زړونه چې،

.تږو کتلو ته د هیلو ګالن بیا وکري  

...یو قلندر الروی  

 دلمر پستو وړانګو ته سا غواړي چې،

 تنده یې ماته شي او

 دټولو تږو ،

 د وچو هیلو په رګونو کې بیا ژوند وځغلي

*** 

« فردا» فاروق   

 مسکو

مه ۹۲کال د اګست  ۹۱۰۲د   
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