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تښتوي زما له سېوري نه د لمر وړانګو کمیس   

تن پر شمال، سېرابه زما د  او دی  

...ښکار نه کړي او،  د نارینه حجاب له وېرې چې د چا کوم هوسناک نظر یې   

.را لنډوي زما تر پاینڅو پورې ځان  

پوهېږم، مزاج د سېوري په  زه مې   

لمر لېري ځي، چې څومره   

 دی اوږدوي ګامونه،

.الندې کوي لوړې ژورې تر پښو  

 سېوری مې سیند کې د جامو سره ګډېږي،

ورته بډ نه وهي،  او لستوڼي  

.کړي پو ، نه د سینې پورې کدوان و تړي نه پرتاګه ورته   

لیدلي څخېدلي چې مې سېوری د څپو منګول کښې را کاږي تر للمو څو وارې  ما د سیند تږي سترګي 

 شونډو،

.خو هغه لپو کې نیولی او ګوټ کړی یې دی  

لمر را ځغلولی په رگونو َکی دی،  سېوری مې  

سر په کودۍ، د له رڼو بیاستویې   

.را نژدې کېږي او د خدای راتګ ته الره څاري  

 سېوری مې غرونه په نظر کښې نیسي

په سینو کښې د چوپتیا غږونه، یې را تخنوي   

او پر لمن یې د بلوطو ، د نښترو او ګورګورو له ستونو نه د بالربو پېغلو څڼو ته زما له تنه سا 

.وربخښي  
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 ځنګل په غېږ کښې نیسي،

د شنو ونو اشتها د پسرلي د دسترخوان پر څنډې،  او وتروي یې  

،چڼچڼو ته د الس پر کرښو ځالې کاږي په هر ونه کښې   

 او د الوت د زاڼو وینو ته پر تږو ماشو،

.ویلي کوي د چا ښکاري قاتلو ګوتو تابیا  

 غواړي د چا پر وروځو وزانګي او،

 دهغې د مات نظر ډولچه کښې،

،د ماښام د زرندۍ له څاه نه ستوري د اسمان لمن ته وباسي او  

.ویې ټومبي د خپل مزل د رڼې الرې د ساروان پر شملې   

کرل شوی فصل، لمر او ستوري زما د سېوري کروندې کښې   

 چې هر سهار او ماښام 

د څنګل بالښت نه سرجګوي،  د پخالینې د مچکو په پړقا زما  

.او زما په تن کې ځغلي  

 چې چېرته ځم،

، لمر او ستوري پر ګام ځي  زما دسېوري سره ګام  
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