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  آانی  رمه نه سته ده به 

  فر ك به سپین وه آه
  گوی ماڵ ئاوایی دا

  م رابكه  شه ته رۆآی چاآه به له
  آانی ب زاری قامه شه سپاردمی به

  سیان ل دێ ی بۆنی ب آه قامانه و شه ئه
   آوڕان و آچانی تاقانه پن له
  ت وربهمی غ خه  له تاقانه
  شق ونی آای عه  خه  له تاقانه

  ی قامانه و شه سپاردی به
  رزێ له ڵ ده ڤین تیای دا هه ئه

    بچوآه ته آه مله م مه ئیتر ئه
  هنی ترین نه وره  گه بته ده
   والنه سپی سپی مه ئه
  دا ت تیای دا غارده حمه زه به
  رباران آانی به ده

  ن آه ب خواستی خۆیان آۆچ ده
   دواوه  به و ڕوناآیه ی ئه وه انه آوژ  له
   وه ڕمه گه من ده نه
  زاری  ر مه سه

  ون و ترین خه پاآیزه
   رچاوه  ئامزی سه وه ڕته گه ئاو ده نه
  شق عه تاترین گوناه به ره سه
   فیوونه ی ئه سترین ڕژه خه

   سته بۆسآردنی جه
  آانی بزاری  قامه شه

   ه فرمسكی آوڕان و آچانی تاقان پن له
  رینی ئاخ  وه  هه ژین له ته
  ر باران تی مناكی به  ڕوومه زیووترن له ته

   ویستیوه تی خۆشه ریقه  ته منك له
  تی سفر ریقه ر ته  سه وه مه ناتوانم باده

  ر پ ی داوم  ده  قه  آه وه  سوتانكه له
  تا ره لی سه ده  جه وه ناآرێ بوانمه

  آانی ب زاری  قامه شه
  ی  و خۆزگانه ژین به ته
  ون آه و ده ی شه واره رشه به

  چ ماسی فینیان تك ده ئیتر ته
  م فین  ده وه ن نایان داده مه زه
  قین وری یه  هه  پۆله بنه ده
  ری ئاسمان به بارن نه  ده نه
 ن ده رده به
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