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Het is weer begonnen
De zachte geluidjes van de sterretjes
Maar nog lang niet in andere landen
Want daar schieten ze nog met kanonnetjes
De lente is net als een :
Wat hoor ik nou?
Kaboem !!!
Kaboem !!!

Kaboem !!!
Lente is net als een :
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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