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  یریپ یكان نهۆك
  بدو عه بی بدولموته عه

 2009 یم كه هی ینیتشر رول ھه
  

  "ایر ده یریپ"
       ایر ده یریپ ی نهئاو ر به له

   وه كرده یپرچ باران
  با ده ڵد  كه ك هی نجه له  به ئاو
  كا ست ده چاو مه  كه
   نۆك نۆك
   ێگر ده كان هییماس یست ده
  ن كه ده  وه ماچه  ماچ به كدارد به  تاشه رژ  له
  انیژ  به انیژ

  نیش یك هیما سه  نه خه ده یو زه
  نیش یك هیما سه  نه خه ده ئاسمان

  نۆك نۆك
  و  بكه كان هییماس یری سه
  با  به  وه هۆڕبگ ایر ده
  "با یریپ"

  با   یریپ ی نهئاو ر به له
  تۆخ ی وه ره ده  تهی بخه  ایدن ی وه له ر به
   تی و بكه شه ڵ گه له  وقه ته ی وه له ر به
  ۆب داای خه ی دهسپ  به

  ر فه سه یتام  به  ده ھه ك هی بزه
   گره زئام  ئاو له یكان هگو
  نۆك نۆك

  و باران كه یری سه
  ماج" با"و " با"  كه  وه ادكهی  ساتانه و ئه
  یبردی رما ده سه لۆپ شه لۆپ شه ی ساتانه و ئه
  یسپ یككراس به  ساتانه و ئه
  شتۆفر تاو ده ھه  به تڕ شه
   وه تهی راست بكه كپۆد  له تد ی وه ئه ك وه
  نۆك نۆك

  و  بكه" با" یری سه
   چنی كات ده  هیكشبپ انیژ  ب
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   ب یكجار هی به انی
   تب نه ڵای خه ر گه ئه
  ۆڤمر  ێر وه ده ھه
  و بكه انیژ یكان نهئاو یری سه
    ێئاو  پهۆد ییاین ته
   وه كاته ده ۆڕئاسمان ش  وتن له كه یز حه  كه
  كا با ده  به یو زه یامی په  كه
   دهسپ  له  هپ  كه  نهبچو كباخ  به
  ون  خه  له  هپ  كه كد  به
  نۆك نۆك

   ێئاو  پهۆد ییاین ته
  . وه فر راستكه به یم خه  له
  "فر به یریپ"

  فر به یریپ ی نهئاو ر به له
   وه كرده ده رمیب یسپ یسپ
   ب  دهسپ ی وه ژكرنهنم در مه ته ی وه ئه ك وه
   وه هییدز  فر به به ی وه ئه ك وه

   وه بكاته میاین ته ییالسا
  دا مین كهپ ی قهیتر  له
  نووستم رۆز ۆم گوتم ئه مۆخ ید  له
   نازانپ و شه
  گوتم مۆخ ید  له
   وه بمه و راست ده شه  فر له به ك وه
  نۆك نۆك
  م كه ده با وه  به مۆخ
  م كه ده وه انیژ  به مۆخ
  ایر ده یكان نهم ئاو رده به  وه چمه ده

   وه مه كه ده ژئاو در  له باران
 .نین كهپ ی پهق تا


