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Waarom wil lente in Afghanistan naar een begrafenis ?
Lente is net als een zingende vogel

Lente is net een vliegende :

Alles groeit weer aan zoals het gras
Maar wie zegt dat dat zo was ?
Maak je maar geen zorgen
Want er is nog een mooie lachende zon morgen
Als er naw rooz is in Afghanistan is ’t in de nacht feest
En in de dag zijn er explosies van zwarte bloemen
Maar dat is nog nooit zo geweest
Het licht van naw rooz is heel bijzonder
Want ’t heeft de tranen van de donder
Naw rooz heeft heel veel kracht
Waar iemand altijd op wacht
Naw rooz komt eraan
Naw rooz was en zal altijd bestaan
En het zal nooit weggaan
Weggaan
Weggaan

ﭘﺴﺮﻟﯽ
دا ﺑﻴﺎ ﭘﻴﻞ ﺷﻮ
د ﺳﺘﻮرو ورو ﺁوازوﻧﻪ
وﻟﯽ ﻻ ﭘﻪ ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐښﯽ ﻧﻊ
ځﮑﻪ ﭼﻪ هﻠﺘﻪ هﻐﻮی ﻻهﻢ راﮐﺘﻮ ﺳﺮﻩ دځﯽ ﮐﻮی
ﺳﭙﺮﻟﯽ دﯾﻮ ګﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻩ
زﻩ څﻪ اورم ؟
دم
دم
دم
ﺳﭙﺮﻟﯽ دﮐﺐ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻩ
وﻟﯽ ﺳﭙﺮﻟﯽ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ځﯽ
ﺳﭙﺮﻟﯽ د ﯾﻮ ﺳﻨﺪرﻏﺎړی ﻣﺮﻏۍ ﭘﻪ ﺷﺎن دﻩ
ﺳﭙﺮﻟﯽ دﯾﻮ ﭘﺮواز ﮐړی ﮐﺎﻃﻮس ﭘﻪ ﺷﺎن دﻩ
ټﻮل ﺷﻴﺎن ﺑﻴﺎ را ﺷﻨﻪ ﮐﻴﮋی دﮐﺒﻠﯽ ﭘﻪ ﺷﺎن
ﻟﻴﮑﻦ څﻮک واﯾﯽ ﭼﻪ دا هﻐﻪ ﺳﯽ وﻩ
ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﻪ ﮐﻮﻩ
ځﮑﻪ ﭼﻪ ﺻﺒﺎ دﻟﺘﻪ ﯾﻮ ښﮑﻠﯽ ﺧﻨﺪاﻧﻪ ﻟﻤﺮ دﻩ
د ﻧﻮروز ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐﯽ ﺟﺸﻦ
او ﭘﻪ ورځﯽ د ﭼﺎودﻧﯽ ﺗﻮر ګﻠﻮﻧﻪ
وﻟﯽ ُ دا هﻴڅﮑﻠﻪ داﺳﯽ ﻧﻪ وﻩ
د ﻧﻮروز رڼﺎ دﯾﺮﻩ ﺧﺎص دﻩ

ځﮑﻪ ﭼﻪ هﻠﺘﻪ د اﻟﻤﺎﺳﮏ اوښﮑﯽ دی
ﻧﻮروز دﯾﺮ ﻗﻮت ﻟﺮی
ځﮑﻪ هﺮ څﻮک ﻳﯥ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺳﯽ
ﻧﻮروز را روان دﻩ
ﻧﻮروز وﻩ او ﺗﻞ ﺑﻪ اوﺳﻴﮋی
هﻴڅﮑﻠﻪ ﺑﻪ و ﻻړ ﻧﺸﯽ
و ﻻړ ﻧﺸﯽ
و ﻻړ ﻧﺸﯽ
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