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  ر شه به  خودا له یک نائومد نائومدم وه
 

 ش ڕه کاکه  مه حه 
 

       
 نائومدین  وه من و خۆم پکه

 
  یسابون و شامپۆ شۆر  ستم به ار دهدان ج سه
   نگی نائومدییه م ڕه چی ئه که
 . وه ستم نابته ده له
 

 نائومدی دایپۆشیم ئاوی يبیابانی دخۆشی
  گوی نائومدی  له  هپبوو  ام ئستيبیابانی دخۆشی

   کات ؟ ک بۆنی گوی نائومدی من ده
  
  

  نائومدی  له قام و بازار پبوون کۆن و شه
  ماڵ  وه مه تی ناگه المه سه  دا به موو نائومدییه م ھه ناو ئه  به
  
  
   کاندا ڕژاوه موو شته ر ھه سه نگی نائومدی به ڕه
  . وه هن که کانم پده کانی نائومدی چاوه نگه ڕه
  
   وه ره ده  م ئیتر ناڕۆمه ده

  وێ که ر شانم ده نائومدی شانی به  رۆژانه
  م ده ده م پوه که ی ژووره ره نجه رگاو په ده
   وه مه ده کان داده رده په
  نائومدی  ی دت له م جمه که چی ژووره که
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   وه ستمه دڵ و ده  ته نائومدی ڕژاوه
  ن و که مدی دهنائو ستم یاری به ئستا دڵ و ده

 کات ردووکیان ده ھه نائومدی یاری به
 

  راستیا دانیشتووم ناوه  نیا له تاقی ته به  ی ژوورکهنائومدی
   وه یخونمه وام ده رده به  نائومدیی کتبکه

 ریاو ئاسمان ده  روانمه ده  ووه له  که یه ره نجه نائومدی په
  
  کان و گوه گه

دییان لدهئاونگی نائوم تک.  
  
  کانا ناره که  کش به ری خۆی ده نائومدییا سه  ریا له ده
  

  کان رزه نائومدی ه
   . وه بته پایزدا چده  له
  

  بارت ده  وه ره دی ته  باران به
  . وه کاته وی نائومدی وشکی ده رزه سه  کاته ده  که
 

  بۆ ھیچ شتک
   ھیچ ئومدکم نییه

   دییه به دیم ئهنائوم:  ی دم پم ده ترپه
    دییه به ئه
 دییه به ئه
 
   

  
  که موو جگایه ھه  نائومدیم له

    ماوه ھیچ شارکم نه تی بینینی م تاقه رناکه فه ئیتر سه
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  نیش ما داده گه له م نیشم نائومدی داده
  دابم یاره و ته یاره شتی و سه که  له

  ما دێ گه نائومدیم له
  مو خه ده  ی که و کاتانه ئه

   .ڕوانت ق لم ده ق زه زه  وه دیارمه نائومدیم به
  

   می دخۆشی و شادییه رده مندای سه: ن هس د زۆر که
  نابم وره رۆژک گهو و  شه بۆ به  ی که وه مندایش نائومدبووم له من به

  توانی بفرم مده نه  ی که وه داخی ئه  مندایش له به
  شکان  کانم ده و کۆتره که بای چۆله
  .رد به  کرد له فرینم پده

  
  مندایش نائومدبووم من به

  ؟وت و چی لمده و کیه زانی خودا چییه مده نه
  ؟وت و چی لمده ر نازانم خودا چییه ئستایش ھه

  ؟وت ده ژیان  من چیم و کم و چیم له
  ؟بت بمرم بۆ ده

  
  ر شه به  ودا لهک نائومدی خ نائومدم وه

  و و گوی ژیانه ر گه شه به
   وه بنه وزده رنت و سه وه یانده خودا ھه

  رنت وه یانده و ھه وه بنه وزده سه
  
  
   ر نائومده شه به  ک چۆن خودا له وه

  خودا نائومدم منیش ئاوا له
  وێ چاوی خودا بکه ی رۆژێ چاوم به وه نائومدم له
  وێ ستی بکه رده ستم به ده ی  رۆژێ وه نائومدم له
  نگی ب ده  ی  رۆژێ گوم له وه نائومدم له
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   وتووه که ی خودا نه وه وشانه ر دره مرم و ھشتا تاریکی دم به نائومدم رۆژێ ده
  ک نائومدی م نه که من باسی خۆم ده

  ناوی ئومدو نائومدی بت  شتک نییه
   

   وه دییهمی نائوم ده به  ئومده  یه ی ھه وه ئه
   داپۆشراوه  رانه نگکی فریوده ره  به
   قوترین چای نائومدییه  م ژیانه ئه
  
   وه کان بزرنگنه یای ئینسانه کانی ناو خه نگه ت زه یش نایه گاته و به نائومدییه هم ژیان ئه
   نائومدییه  م ژیانه ئه
  خۆم نائومدم  ک چۆن من له وه
   مدهمن نائو  ک چۆن خۆم له وه
  نائومدین  وه ک چۆن من و خۆم پکه وه
   ندنیان نائومدییه کانم و داکه رکردنی جله به  ک چۆن له وه
   رستی نائومدییه ک چۆن ب بوایی و خوداپه وه
   ک چۆن جوانی و پیری نائومدییه وه
   ک چۆن ژیان و مردن نائومدییه وه
   نائومدییه  م ژیانه ئه
   یش نائومدییه هم دان نووسینی ئه 

   ستان نائومدییه دا وه لره
   ر نائومدییه وامیش ھه رده به
  ستم؟ وامبم یان بوه رده رێ به ئه
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