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  مةنسوور عةزيزيمةنسوور عةزيزي.... .... خةرمان خةرمان 
  

   ی که ستووه به  بنه نازداره،  لو نییه حه
  ! کۆچی کاروانی سووتان

   کانی تۆ ڕه  ته ی لوه کانی بزه ی گزنگه م چاوداگرتنه رمانی ئه خه
   رکی زووڕۆی فه نده مه ی شه  لزمه له
   چ و ویو ده  بارانکی ره هاره به
   ۆکانی ت نگه  مه تیسی چاوه قه
    راز و درکاندنیش  له په
    کانی درۆوه  خوار بووه تره تری چه  ژر چه له

   ڕ ته ناسه قکی هه فه یانی شه بۆ به
    و  پرچه  چنگه وتۆته که

   وتاو نی مزی فه دووکه م و  ته  به نامۆیی بووه
  ، ڵ ب گه ئستاشی له

   کانی  وونه ره ردی کیشوه وهه رده ودای هه عه
  !  ئامانه
   کانی لو و ناره ووشکایی که کانی  و نھنییه ک بپرسه  سۆفییه بۆ له
   بۆ  رازی  گۆشتکی پ له  پاچای پله له، ی  ویسکی چپه ویسکه

  !  نجه هه
   کانی خوادا  ووشه  به وه بۆره

    و رگره ی لوه رسووڕمانه م سه قیانووسی ئه ئه
   درۆدا ویی جیھانی گ کانت له زه مفۆنیای حه سه

  !  قووتار بکه
    ب چق وه رمانک کۆ بکه خه

   ور بت و  بھه  ئاونه به  ئاسمانک بکه
  ! ب ڕیا ب   ئاوک بخۆوه له

   رمی سۆزی رۆژیشدا  هه  و به به و مه  چاوانی شه چاو له
  ! ن نگاو مه هه
   یشتنت بۆ بپچ و ی کۆچی تگه بنه، هزر با

  ، ی مانت واره م لره گۆزروانی ئه
 ! بت با ب پرچ نه

   ر ساکدا ی هه وه ی نوێ بوونه  بازنه تۆ له
  ! ی که ده" رۆح" کانی  ناسه شین بۆ دواهه

    سۆز و رمانک له ی خه نبانه ی تۆ هه" رۆح"
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  !  یه ستره  ئه ئاسمانک له
   کانی تۆ یاه کامی خه

  !  ڤینه  ئه انک لهی و دارست زه  به جیھانک له
   و وه ره کهکۆ ، داهاتوو،  رمانک له  و خه وه ست پکه  ده وه  خاکه له
    و م باوه  ده  به ده نیسک مه یان ئیدی هه مجاره ئه

  !  که مه  ئاشی ئاو هزریش له
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  زیزی نسوور عه مه
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