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  بریا بمزانیبا
    ئاۆزه ژینهم  ی ئه تا که

   کانم  شون پ خنجیالنه
  دا دره م غه وانی بیابانی ئه  چۆه له
  ی با  م گڤه  ده داته ئه

  منک
   پچووکترین پیت  له که
   وه هۆنمه ی بۆ ئه ترین وشه روره گه
  یداترین دڵ  شه له

    وه دۆزمه ویستی بۆ ئه ترین خۆشه شتانه
  ندووری رته ی سه بانیژه  له  من که
  م  الدیانه سته م جه ئه
  م خه رونم داده  پشکۆی ده ندوورک به ته

  م و که رمم درژ ئه ستی شه لكدا لكدا ده
  کانی وره  چه کی کولره نمه
  ار یانكی زامد به ره رچایی به به
  ی قوته رنه می زه  ده نمه ئه

  ن مه ی زه وه ڕانه کانی گه ڕوانییه چاوه
  منک
  وه بیرچوونه زک بۆ خۆ له لوولی حه ی مه نده وه ئه



  زرۆی گریانکم، تامه
  پۆلی زریانک  شه قووپاوی توند تر له

  ساتددا رگه کانی مه  ئواره زیندوویی له  به که
  کان ــ ییه هز  به سته  هه ــ دوور له

  م  ورده م ده ئه
  سووتت ر ئه ده کانی قه  ئاگرینه ناسه گی هه به 
   بیاربوو ی که ره ده و قه ئه

   کچی ژیانک و بمکاته
   سۆزی دایک ک له زایه و فه ره ستم بگرت به ده
  دا نی ئه  به ی که ره ده و قه ئه
  تی ستی باوکایه ده
  ھنت ورو سیمای مات و بنازما ب  سه به
   ڕۆیشتن، ڕگام بدات ر له به

  م کفنی سپی وردو خاش بوونی چراکه
  ..م دواجار ماچ بکه
  مبیستت  ئه م ژینه من دنیام ئه
  زانت دنیام ئه

  کانی دمدا  تاریکه  ژووره له
  ب دایگیرسنم ئه

  ڕوانی  چاوه  من له که.. دنیاشه
  شتا هه ی به رگاکانی سینه واکردنی ده

  کانم قووتر و  سهنا هه
  قووتر و



  بت قووتر ئه
  کان  ڕیگا خامۆشه

  کانی وانیه رخه  ئه  ئاسۆییه سته بۆ دیتنی فنکی هه
  تک رائه تی به هاوڕیه

    وه کانی خۆمه یاه و دیو خه  له
  دوورتر و
  دوورتر و

  ..بت  دوورتر ئه
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