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  من ڕۆشنایی ، چ پیاوکی ئام م ڕۆژانه ئه
 !مفن   ڕۆشنایی سوانی تۆ ده که

 می لقی چ دار گالسکم خوڕه
 رنجکتا ،  جامی سه  له که

 ی سوان ره ری له   بۆن سبه بم له  پده
 کان ه  ڕووته  بۆنی باخچه بم له پده

 وفن  ستیانی گوڵ ده) با(ی  وساتانه ی ئه رامه به له
 نجان  رمی کچان ، دی گه هه

 !م  ه بای قه شه تۆ من و ڕه
 بم  ی پ ده و ڕۆژانه ک ئه وه
 یاڵ و یوانی خه ر هه به له
 با و  ئاوڕشنی الی سه له
 ی شل و خه نی یه ربه ده له

 رۆکی ترازاو دا  به  له
 !ڕژن  تری سوان ده عه  سینه  که
 ! ڕژن  م نووران ده مان ئاوی چه مه که
   سان به فه  نیشتیمانی قه  میھرێ ، به خودایه

 !چ   ب مای عاشقان ده  به  ما ، که به
  نه که  گریانم پ مه  تۆ به خودایه
  نه که م پ مه م ئاڵ بوونه به

  ج ژووانکدا زریکاندی وک خۆی له ئه
 م  ڕکه  لوت ته ر لوێ به گه

ت وابتۆپ 
بارێ ئاوی ڕۆحم نۆش کردبزر!  

 !نجیرم کردب  شی عومرێ تامی هه تۆپت واب ، به
 ی یار  ئیتر ئه

  وه به نیایی وورد مه کانی ته وزه  سه ی بۆقه مه  گه له
 ڕێ کانت گه نجاه  جه ونه خه له
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 ناران  رد ماینی هه  گه له
 کانی خوا   چۆه  حوجره له
 کان  رمنه  شه ره  سبه له

 ی یار   ئه  وه  دووی شوناسی خۆت که به
  هاتی تۆ که

 ر مینا سبه
 ال چیغ و   له

  هاتی ؟ وه پرکه  مای چ که له
  هاتی  تۆ که

 زون وجی چ قه ر مه سه له
 ڕی دای ؟  ئاو تو
  هاتی  تۆ که

   روانه و نگی کام په  ناو ڕه له
 !شار هاتی  ل حه مه ینه کام عه

  خوماری له
 کدا   مخه  جووت بوونی کامه

 !تر هاتی ؟ ی عه ونمگه  شه به
 یار ،  یاری عه رمه ی بفه ده

 ! هاتی چۆنی هاتی ؟  تۆ که
 ب چۆن 
    چۆن ؟
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