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  ئازاد سۆرانی ...  یادك

  
   له فارگۆنی میترۆیه آدا. به یانی بوو

   ده چووم) شانزه لیزێ (ڕووه و
   دانیشتبووآیژۆه یه ك . به رامبه رم
   آیژۆه چی؟

   ووت په ری ئاسمانه. ئه ت
ناوقه د باریك. به رز. با   

   شۆخ و شه نگك
  . چاوه آانی

   دوو ئه ستره ی پرشنگ داربوون
  . ۆآانیئه بر

   تیریان له آه وان خستبوو. دوو پاسه وان
  . قژی خاووی

   به سه رشاندا هاتبووه خوارێ
   فریشته یه یان مرۆڤه؟!!!نه م ئه زانی
   چاوه آانم نیگای ده آرد. دانیشتبووم

   بیرم له جی خۆی نه مابوو
****   
به ده نگی خه نده یه ك. له پ   

   هاتمه هۆش خۆم. راچه آیم
   ه ده نگكی زۆر به رزآه سك ب
   !!!قاقای لدا
   گه لك نه شاز پده آه نی. به ده نگكی

   هه رچی له ناو فارگۆنه آه دانیشتبوون
   پكه نین. گشت

   من و ئه و شۆخه نازداره ش
****   

   آه وته دووان. سه یری آردم
   خه نده ی ده آردئه و ئه یووت و 

   له گه ڵ خه نده آانی. منیش
   ر خۆ خه نده م ده آردزۆر له سه 

   …ئه دووا. ئه و
   منیش سه رم بۆ ده له قاند
   لوه آانی له یه ك ده دا

   ده تگوت مروارین گه وهه رن دن و ده چن
  . ده تگوت مۆسیقایه. ده نگی

   مۆسیقای چی؟؟
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   زۆر خۆشتر بوو. له مۆسیقا
   ئاوازكی ب هاوتا بوو

   بۆیه ته نھا گوم گرتبوو
   له و ئاوازو موسیقایه

****   
   سه یری آردم. له پ وه ستا
   !!چاوه روان بووم
  .. له ووت و وژ. به رده وام بت

  . هه رب ده نگ بوو
   تی ده روانیم
   چاوه روانی وه م ده آات. تگه یشتم

   چاوه آانم بیه چاوی
  ) سۆری ژنو په رل پا فره نس (پم ووت

  . آه ئه مه م ووت
   نیگاو خه نده گۆرا. ری آردمسه ی

  . زۆر توڕه بوو
   هه سا ڕۆیی

   به ته نھایی به جی هشتم
   له گه ڵ چه پكك یادگاری

   ناوی شه قامكه له پاریس: شانزه لیزی
   واته من فه ره نسی نازانم: فره نسژنۆ په ڕل پا 

  هۆه نده
azadsourani@hotmail. com   


