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  ش ڕه کاکه  مه حه... ین شیعری  ئاگر که ب یاری به ئه
  

 ی ده ده  ژر بارانا هه ت له که تره تۆ چه
 بی ڕنه تا ته

  بارانی خۆناتوانی ڕێ له
 کانم بگری ڕوانینه

  وه کانه گوه ی  ئینجانه ڕژنیته تۆ چۆن گسك ئاو ئه
  وه  چاوته ڕژمه ئاوا ئه

 بشککانت  تاتینوتی گوی چاوه
 ت بینم ئه که

  وه بمه واو مناڵ ده ته
  وه کاته پیری کامان ده

 گری  عشقی من ده بۆ ڕێ له
  بسووتن وه شقه عه بابه

  مردن ژیانی ناخۆشکردووه
 یشکن  مردن نه ك نیه یه ره نجه په

  وه کاته  مردن وشکی نه ئاوك نیه
 یترازن ك نیه مردن نه رگایه ده

  وه یباته  بۆ خۆی نه مردن ك نیه ڕگایه
  وه سته  مردن نه سك نیه که

  وه کوژنته  مردن نه ئاگرك نیه
  دا م بیابانی ژیانه له

 ڕوێ دمانا ئه بین چۆن گوڵ له عاشق نه
 بین ب چیترمان پبکرێ عاشق نه ئه

 دات گری چی ڕوئه شقی من ده  عه بۆڕێ له
 ی ستم که کانت مه  بۆنی گوه ربه گه ئه

  وه  ماچ بنووسینه دات ژیان به ڕوئهچی 
 ی که ئه ستم  نیایی په ك ته وه ك مردن  بۆ وه

 ین ئاگر که ر یاری به گه بۆچی ناب ئه
  رمه نه ردیش ر بن به گه  بۆچی نابت ئه

 ك باران تینوتی ژیان بشکنین باوه
 ك فربین یه ب وانه  ئه وه فره به له

   وه چته کپی ئه چۆن به
 چاوی ئاگر بوانین  له
 کات ما ده مرێ سه تا ده هه
 ین مابکه یش سه ب ئمه ئه
 شق مای عه سه
 مای فین سه
 مای ڕوانین سه
 یاڵ مای خه سه
 رین مای وه سه
 یانی ی به مای کازیوه سه
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 جوانی تاژیان پب له
 ین نگژ بکه ب ژیان ڕه ئه
 کانی عشق نگه ڕه به
 بین شق ون ئه ب عه به
 کانی ژیاندا دارستانه له
 بین نیا ده شق ته ب عه به
 کانی ژیاندا  کۆنه له
 ب شق نه کانی عه ر باه گه ئه

 ین بکه  وه که یه ستره ئه ناتوانین بۆن به
 ب شق نه کانی عه ر چاوه گه ئه

  ك یه پووله شون پی په
  وه دی باخچه نابینین به

  ب شق نه عه
  نابیستیننیا ی ژنکی ته ناه
 شق کانی عه ب گۆرانیه به
  وه نابته دان  ئاوه ی ژیانه م کاوله ئه
 ك بین یه ب عاشقی بانده ئه
 کاتی فیندا له
 ب عاشقی گوك بین ئه
 ریندا کاتی وه له
 ب عاشقی باران بین ئه
 کاتی باریندا له

 کان بین تیه  عاده ر عاشقی شته ناب هه
 چ نگی ژیان تك نه تا پاسه

 ر و ی که ڕه ب عاشقی زه ئه
 وی مانگا ۆڕهب

  میاواندنی پشیله
 ی تراکتۆر وڕه
 شر ه  قوقی که قوقه
  زیکی سیسرك و زیکه
  لوری گورگ و لوره
 ڕی شربین  نه ڕه نه

 کانماندا ژووره  له ئاساییه
 ك ی سیاسیه جی ونه له

 واسین ك هه یه تاته ی په ونه
 انکانم لبومه  ئه ئاساییه
 تاڵ ی به ونه پبن له

 عاشق بین ر  گه ئه
  کان هاوڕمانن مووشته هه
 بین رعاشق نه گه ئه

 هیچ بین ناتوانین 
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