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  ش ڕه کاکه مه حه  : شیعری ...  ر الی مناییه دم هه

 2003 سود
   تاریکه فره و به به
  ستی کۆنن کان مه خته ردره هه
 کان قامه ر شه هه
 زانن نیایی ئه ئای ته له
   نییه وه ره ده س به که
  وه رگا ناکاته س ده که
 فرێ  به ستی کلوه س ده که

  وه ناگرێ و بۆماڵ بیباته
 ی وه جار جار بۆ ئهمن 

 شکنم دی چاوم نه
 م سته  ئه به
  وه مه که  ده که ره نجه په
 ك سارد وایه هه
 فری هیالك ك دوو کلو به یه

  بانده ن به که خۆیان ئه
  وه کانمه  چاوه ڕژنه ئه

 کان ریوه  وه بۆنی گه
 باسی هیچ و پووچی

 ن که ژیان ده
 ك سارد یه ناسه  هه منیش به

 ردانی کۆن رگه  سهك بای وه
  یاد وه منای خۆم دته

  وه دووره نگك له م ده به
  وه ڕێ و نامدۆزیته گه  مه ده

  وه ره که هیچ بیرم لمه
 ئستا چۆنی

 ئاوابژی
 م که ره ی جگه ك دوکه وه
  وه بمه بۆشاییدا بو ده له
  وه ڕته  مردن ناگه له سك که

 یای منای  خه تازه
   ساردانه هو ڕۆژ ئه
  وه رم ناکاته گه

  ناسکی منای تازه
  چرچ و لۆچی ناڕژته

  وه مووچاومه ده
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   تاریکه فره و به به
  ر الی منایمه دم هه

 ویش ب ئه ئه
 کات بیرم نه

 ویش ب ئه ئه
 گری بۆمن نه

 ویش ب ئه ئه
 نیاب ته

  یه و کاته رالی ئه دم هه
 کانی ورده نجه  په  به که

 م که ی ژووره ره نجه نگی په بده
 ن ڕاچه

  یه و ڕۆژه ر الی ئه دلم هه
 کدا یه  چاخانه  له که
  پاسکدا له
 وتکدا  مزگه له
  چاوم بگرێ و وه پشته له

 ن پم پکه
  وه منووسته یاڵ ئه من خه

  وه موو گوناهه م هه به
  وه موو شکسته م هه به
 شیمانی و موو په م هه به
  وه هت سره حه

 توانی چی ئه
 جارکی تر

 زووی پچاوی ده
 کی منای و یه کۆالره

  وه دی من گرداته
 توان چی ئه

 ی ناسك ماتکی شووشه هه
 کانی مندا سته ڵ ده گه له

 وه ئاشتکاته
 توانی چی ئه 

 کانی منای نگی ونه ڕه
  وه تۆخ کاته
 توان چی ئه

 فرو ئاگر به
 تاریکی و خۆر

  یی مومژو ساده ته
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 یی و ئارامی رزه شپه
 جوانی و ناشرینی

  وه کۆکاته
   تاریکه فره و به به

  و وه منووسته من خایاڵ ئه
  ر الی منایمه دم هه


