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   و وه کوژنمه کانم ده چاوه
  ک یه زمه  خه ک گوه کی لیمۆیی، وه یه پووله په
  .فێ ده نایيما ههشی بی ی ره ریاچه ناو ده به
  ! بیگرم زم لیه ند حه چه
  .ئاوا ب چنگی ئاگايیما  ترسم له ده

  ت بنیش و هک سکه  که سماه ر ده سه با له
  .مژێ ک هه ڕسيی کانییه هو

  کانی، می باه مته  ته  به
  .خش ت، بنه که نده هنگی تۆ ، تۆران و خ مینا ره
  .گرێ ک باده دانییه  ئاوه وه ها ئه

  
  . وه دنه کانم هه چاوه

  تاوی هاوین کانی هه  تیشکه
  ک یه ستره  گوئه کی پۆله وه
  مما رده ی به که ریاچه پی ده ناو له له
  .  وه وسکنهتر ده
   بدۆستی ناکا؟ ست به  بزان هه وه و به شه
  
   وه ی خۆیه که کراوه  بیرلنه و ئاراسته ره ش به-با
  دا و  پۆالن ده  شه وڵ له سه
  .ن که  ده له ی رووتیدا مه وه ناو بیرکردنه کان له مکه مه

  چن؟  ده ریاچه ی چاوی ده  بیلبیله کان له  سووره ماسییه
  ۆنی گیادا ب دامرک له

  پۆش و ڕ ده په رده نگی زه  هوری ره نار به رکه سه
  .منن کتر راده  رامانی یه کان له سته جه
  ڕێ، په نیایی مندا تده نو ته ک به یه واه رده زه

  !کان وه یڤینی بیرکردنه  په  له یلکه  مه نگیش بده
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  فی چاومدا،   باه له
  بوون ڕوه یرک به  ته وه ره
  . وه هۆننه ی کۆچ ده  ملوانکه وه ردنی ئاسمانه  گه  به
   وه، ی ئواره وه  زرینگانه به

  . نه وته راقی مه  مه ش بانده زانیم لره
  کان؛ نگوینی چیایه هه

  ؛"لۆالن"ی  که یی دارتووه تنۆکی سورمه
  تی و ربانی منداییه کانی سه ی قونگانه تاره قه
  ولریی، نگ هه ۆی رهکانی ت  باریوه نگه ی ده نمه
  .بن رده ناو نامۆیی جماودا وه به

   گریان،  پمک له ینمدا به  زه مامزکی سوور له
  ک، یه ک هۆڕه روه هه

  .رزن له ده) بلیدۆ(ی  کپی دوورگه
  
  !ی خۆی که ڤینداره  ئه   له نای دابانی مامزانه  زه وه ئه
  

  .چرپنن کانم ده برژانگه
  و  چین  ک له یه چریکه
  ڕی  ته ک له چییه

  وه،  نه ده نگده روومدا په ناو گه به
  ستریندا،   نوان سترین و نه له

  .نون ت نائاشنا ده  ه زایه
  .دوێ کانما ده  لوه ک له دووکه

  
  ی من؟ مییه  گه حهۆ ر کانی مانگکه سته ڕوانی ده چاوه

  
  من، ق ده  بینايیم مته

  ک   شییهرامۆ ی فه ه که کش و مات که
  .  وه نته ته ی دڵ ده دوورگه

  مکانت ر مه ی نارنجی گۆی سه پووله په
  .ب شتيی چاوانم خپ ده ی که ر چارۆگه سه له
   

  ؟ یلی زمانه  مه کان له وه  باگرتنی بیرهاتنه
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