
ىگن هدόبىم هخ           -  

مير هل رايتخ هب                                                                                           

  άϋب م هلاىر هد ويد و هئ ىنال هيپس هرتل هب
  هو هن هلل راشىنال هلانم هخ هماق هش ر هس ىيواڑΫ هه ىي همى اب
تال هدϋپ تس هد نال هل همىتόپسىيزر هوب هانوى ىي هراوόئ! الاه  
  άϋبىنالشوىنال هتخ هبشخ هس هرو هن هب
  هو هن هلش هί ادنين هلόپىگن ههر هف هل نمىيوان
  راو هدنόوخ هنىنم
  نرόپسب كόن هم هز ىگن هدόب هب
هوام  هن اديل هي هلرچ ڈيهىير هو هداي هل ك هي هدن هخ هل   

؟هيچ هرايسرپ و هئ: άϋب شينم هب  
كόناراوόئ هل ر هس تيدرلόلىياو  
  هو هيناوί هواچىنال هر هبو هنس ىم هت رόڑ هل
تيناوب مش هر ىتخ هب ىناجنف هل  
؟نال هروود هد هسىبار هش هل كόلόپ هتόڑί هد موόل كόتال  
؟هيچ هيناوه هش هدورس و هئ... άϋب  
  Ϋϋ هئ وϊڑί هئ هو هتقش هع  ىيوڑόم ىيوور هى هل
هياد هو هنووبدنάب هل ىت وايپ هباىائ هب  
       هو هرى هم قش هعىچام هلشو هب نيف ىي هئش هن
  ىي هىاناϋ ίپ زيىر هه هلخب هڑόون و هئىم هخ
ىي هليب دن هواوخ ىي هزيلاپ ىόάو هت ر هس هل  

جو هى وودىي هو هنيί هپب هوام هن راوب ىيدىچ  
  هو هزابس هو ههىلόهانوى ىنال هزاب هدر هب هل
ىق هΫد هل ك هي هر هجن هپ ىي هنايارح هس و هئ و هر هب  
و   ن هخ هئاد الش هئىنال هيز هغ ال هرو هه ىي هόάه هί ىيووί هب  
  ىيووί هبىتخ هبشخ ب ك  هي هر هجن هپ
ίتووόپ ىتόرد هنين هلξاو ادنال هنيέن هل هد  

  نووبىناميتشين هب ىنال هزاور هد ىيدىچ
  هو هنόرلان ادلόوايپ ىيوور هب
  نوودرل ىيίو  ر هف هس ىي هناشپش هί هلوبόل و هئ هل
نόراب هد ىنورόب ىيوور هى هل   

  تόچ هن تداي هل
άϋب م هلاىر هد ويد و هئ ىنال هيپس هرتل هب  
  هو هن هلل راشىنال هلانم هخ هماق هش ر هس ىيواڑΫ ههىي همى
تال هدϋپ تس ه د نال هل همىتόپسىيزر هو  ب هانوى ىي هراوόئ! الاه  
  άϋبىنالشوىنال هتخ هبشخ هرو هن هب
  هو هن هلش هί ادنين هلόپىگن ههر هف هل نمىيوان
  نرόپسب كόن هم هزىگن هدόب هب راو هدنόوخ هنىنم
هوام هن اديل هي هلرچ ڈيه  ىير هو هداي هل  ك هي هدن هخ هل   
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