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    مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ... !!!!ڕێڕێ   لم ناگه لم ناگهئازارئازار  نکی پلهنکی پله  مهمه  ڕوانی و تهڕوانی و ته   چاوه چاوه  دهده  دووسهدووسه

  
  ڕوانی وای لکردم چاوه
   وه دا شۆڕبمهشی تۆ دئازاری به
  کانت مه ی خه  قۆزاخه ک وه

  تاو  گزنگ و خۆرهه ڕوو له
   وه ناخکی زۆر سپییه له

  ین م بۆ سبه قاقا لده
  کانتا نار شیعره که تاله
  . . وکی قووڵ بشکنم خهر سه

  نوێ رله بۆ سه
  فادا وهو ) شق عه (کوی به
  وم کهبر سه
  ڤین و کانی ئه ته ئایه

  ری روه کانی سه سرووده
  دواتیشکی  به

  دا ستره خۆرو مانگ و ئه
  سرم په هه
  وینی تۆ والی خواو ئه ره به

  گوڵ بنرم
  ن و مه بنازی ته) ڕۆحی (
  ۆمی خ ده ریای سۆزی دوو سه ده

  قنم  بشه
  و ی توڕه) شق عه (پۆلی تاشه
  ی خۆم  که وایی ده ب نه
  م  وکه تکه
   تۆزامی به
  می تۆ  خه به
  . . می خۆم خه به

    خته ند سه ئای چه
  یڕوانی چاوه
  ی  خته ژر شه له

  !!پاییزکی ساردوسدا
  بووی  که ه فری که ر به سه له

  !!کی کپ و وڕڕدا نسیه
  کات و ڤین تکه  دوو ئه که

  ڕوانی  چاوه
  . . ش بکانی داهاتوو مه خه
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  کانی وره  هه ی هارانه  فرمسکی به که
  وراز هه روو له

  . .  وه شقی پیری بشواته عه
  بکا ترئاوکان ئازاره لوی ووشکی 

   ی گریانی ڕابوردوو هاڕه
  رچوو سه ی ژیانکی به کسپه

   وه بیرباته
  ارکیتر ج خته سه ئای که
   ڕوانیی چاوه

   وسوتنڕۆحی کۆڵ ب
  رمی رم و نه ئامزی گه له

  مبارا  ی خهگوکی سوور
  داب) شق عه ( شینی هرم گه
  رێ و وه  ههگوڵ

 ڕۆح بسوت  
  رێ و وه گوڵ هه

ڕۆح بسوت . .  
  26/10/2005/ مه حه خاه

   
  


