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   ساح مه همن حه ... ووتکی نامۆ

  
  کرد ست ده وام هه

  ... بینم و ده خه
  ، م که رچی ده هه
  ڕۆم و دم ده

  الم کان نامۆن له کۆنه
  ،  رگیز بۆنی تۆی لنایه هه
   موو شتک الم نامۆیه هه

  قام مرۆڤ شه
  گفت و گۆکان 

  رگاو دووکان ده
  کان ستوونه

   هتک الم نامۆیشموو  هه
  ک یه ڕیم بۆ وشه گه ند ده چه
  ک ڕیم بۆ قاقایه گه ند ده جه
   نگی تۆیان لنایه س ده به
  .. دا  نامۆیه م وته له

  وارک  ئاسه شونک نیه
  ردبت یان دیوارک ر به سه له

  ندراب که ی تۆی ل هه وونه
   وه  بتناسمه وه و خه تاله
  ..  وه و خه تاله
   دا  نامۆیه  ووتهم له

  م بیت بت تۆ هاوه هیچ نه
  ناسم  سیش نه ر هیچ که گه ئه

  .. کانی تۆ نده بت خه هیچ نه
  کانم بجونن لوه
  ... دا  نامۆیه م ووته له
  الم  له موو شت نامۆیه هه
  م  ل ی تبگه س نیه که
  !.  لم تبگات س نیه که

  م  هاوار بکه وه قویی دمه تاله
    ێ یه کو پیان بم ئره

  پیان بیم داباوم
   کوێ یه م له که ویسته خۆشه

  !؟..  یره م سه به
  نن که کان پده مرۆڤه
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   من نازانم چی رویداوه
  ن  گریه ه ن و ده که هاوار ده

   ماوه من نازانم ک نه
  دا  نامۆیه م ووته له
  ڕۆم ڕۆم ده ده
  رنامۆن کان هه موو شونه هه

  بت و نه  خه م که که ست ده واهه
  نازانم بۆ

   کۆتایی نایه ونه و خه  ئه
  ی جاران که  شونه وه بچمه
  م که  بۆ ووته وه بچمه
  ی ئاشنان و شونانه بۆ ئه

  وێ تاکو له
   وه کانیش بناسمه نگه ده

  ڕم  کۆن بگه کۆن به
  م کان ماچ بکه ج ژوانه

  وه قاقای یاریش بناسمه
  م جارکی تر که ز ده ند حه چه
  ویت  بم خۆشم ده یار  به
  الی  له م نامۆنیه که زانم وشه ده که
  لوی من بنوسن ویش لوی به ئه
    و ماچه  ئه زان که و ده ئه

  . الم  له هیچ کاتک نامۆ نیه
  


