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   ڕواننه ت مه وه قه ره له سبه
   خۆر
   ری تاریكی ڤه آانی ده مـه آوره مـشه ك شه وه نه

   بتانناسن
   ونیشدا باسی گوگای پگرتووی له خه

   ن آه ڤین مه هاوسنووری ئه
   ك سۆز بتاندزێ و خاك بتانلس و وه نه

   آانی بۆتان بته قوڵ و
ته آوڵ وخۆزگه بۆتان ب   

   فر بۆتان بته چۆڕآه و باران نۆتی به
   می داهۆڵ و به مه ڕآ ئاسای به په هه
   وینتان بۆ رهری  فه نده مه شه

   !بنازێ
   ری زیندوو ڤه مردووانی ده

   م رده ی هزری سه ن به پناسه آه ر مه سبه
   ی آه یامه آارزماییه ی په ته وه له

  .. .  هین
  ، یشت گه

   وامی رده ئوه به به
   !رن سبه

   و وه نه آه ك چاو ده یه ئوه به ووشه
   وه و الونه ده ك یه به رسته
   ك یه شه ڕه به هه

   تۆرن ده
   ی آۆنه خورجكی پتورآاوا ئوه زۆر له مژه له بازنه

  .. . دان و وه له سووڕانه
   ئوه

   چن آه ك ده الییه رشانی آه ی سه له زیقه
   فرۆشرن و ست ده  دهو ست بۆ ئه م ده له
   نبانه و هه نبانه بۆ ئه م هه له

   !گۆڕدرت واتاتان ده
   و شه و و مانگه ر و شه من و ئوه و سبه

   ستی ستی پپه رمه خۆمان له بن بناری سه
   دا مات داوه وه آوالنه

   سر و م دۆپه ئه آه بینه یه  ئمه ده،ی هاواری شین آرا آه
   ر له جژواندا مرد، ی دوبه آه

   بینه گكۆ ئمه ده
   زه سۆزانییه م حه ی ئه سیلكه ڕه په
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   نگدا زه وه قامی شه واره شه ندی ده سپایی به ناوه ماكه و به ئه شه
   آا بوو ده ی نه وه چاوشارآی دۆزینه

   نا.. . لۆ گه.. . نا
   ستی هیچ سوارێ و بنه قامچی ده ت مه قه

   وسار ن به هه تانكه نهوریاش بن 
   وه رشته سه آی یی بایه ی تووڕه  وآه م دوه ن به ده ی هه ته وه ئوه له

   دان وه له سووڕانه
   ستره و ندی ب پووش و ئاسمانی ب ئه به مه

   قای ب سۆفی و خانه
   ری ئوه ڤه روشی مرۆڤانی ده ی ب ده آیه ته

   چن ی نادیاری خواآان ده ناسه له هه
   لی نده آۆچی ئوه له بۆشایی پیشاوی گه

   تدا سیاسه
   م و لچی ی پ چرچی ده نگ هناوی ب چوارچوه ژه رووآاوی ی له ئاونه

   چت راست ده آانی نوه ده ركی سه ژنه جادوگه
   ین،آۆنه و رچی آه ده هه
   ستپكدا م خای ده آه  له یه،یسن ی آه ده وه ئه
   شاوه  وه هه
   .. .و
  .. .. ی وه ئه
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