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  ؛  هو  شیبکاته وه ره ی سه یه و ونه دات ئه وده مان ھه م جاره  ئه1الجی بم بم ھه
  ؛ بست هقیب ھ ڕه ی وت بۆ سرودی ئه لی باپیر نایه ڕز عه به
  ..ت ربه ی شه ڕه  که  خۆی کردبت به یه وانه ، یان له بووه  گوی لنه  چونکه. 1
  ..بن و کوردی نازانن ره  عهسروشت  بهکانیش  داماوه میره  و ئه میره  ئه  چونکه. 2
  گۆرانی و مۆسیقا بت و ی موسمانان ڕقی له کو زۆربه  گشتی وه ر به  ھه چت  چونکه ڕیتده.3
  .. وه لی بکرته سه والیه راویح و مه  ته نھا دی به ته
  ... دیان نیه کان به به ره  و عه تیه مزی کوردایه  ڕه  بت، چونکه  و سروده تی ڕقی له تایبه  به نگه ڕه. 3
  ر  ھهوه رئه به  ھیچ پارتکی تر ناچت و له سالم له ئی مان پبت که وت ھنده  بیه یه وانه له. 4
  .. وه  خۆی جیابکاته یه و شوه بت به ده
، ئیتر بۆ کردم یی لنه سیش گله سام و که نه م ھه که هتی ی ڕه که' د خۆیدا وتبیتی  مبکم له ڕه. 5
  ..رپ  سه ستمه یان ھه م جاره ئه
 .. پ ستانه  ھه پکدا  لهموویان  بۆ ھه هو ری ئه  بت ئهدی خۆیدا  له شه وانه  له خۆ.6
  .. قاچی ئشابت قیره  فه شه وانه  خۆ لهک بۆ خواش بکات، ئ یه  پیاو قسه.7
 ..م که  ده وه ی ئوه وانه  پچه زوو به  ئاره ر به ھه وتبتی  دی خۆیدا  لهچت ڕشی تده. 8
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ڕان و  گه  و ماڵ ده کان ماه الجه کو چۆن کاتی خۆی ھه روه ھه.  وه  شیکردنه  واتهالجی؛ بم ھه بم  1
بم، 'یوت  ھات و ده هنگکی د ا دهیاند که کاتی کاره  ئینجا له.. وه کرده یان شیده ی لۆکه ک و لفه دۆشه
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