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  ت حامید روه سه... ما سه
  

   زی مرۆڤه گه ڕه له نه
  رییان خی په له نه
  هاردا دت ڵ به گه له
  ... هاوڕی 

  ، مینی پایز ماته
  ، فر نگی کووی به بده

  ... رم گه 
  ، ی خۆری هاوینان ونه به

   نگی ئواره مس ڕه ڕووخساری جوانتر له
  ش کانی ڕه چاوه

  . من  ی که نووسه کو چاره روه هه 
   ک نیه  هیچ خودایهکردیست ده
   م نیگایم کشاوه ستانه و ده به

   گرتووه ی نه  و نۆ ڕۆژ هههیچ دایكک نۆ مانگ
  ...  دایکی بمه ر خۆم ده هه.... 
   بۆم دروست بکات وه هیچ ژنك ناپاڕمه له
  ، شکنم کانم تونتی ده  فرمسکی چاوه به
  ، م ده ی دم هزی ده  ترپه به
  ،  وه مه که رمی ده شمدا گه  باوه له
  ، م و که مسی ده کانم له نجه  گۆی په به

  ، م و ده  ده کانی ختوکه زووه ئاره
  ...  وه دۆزمه خۆم عاشقی بۆ ده 
  .... ڕم گه ده.... ڕم گه ده 

  بوو میان نه نو ئاده ر له گه ئه
  ی که دخوازه 

  ... شت و کو  ده ومه که ده
  ... بیابان و 
  . پوم کانم ده  پیه به، اخ چۆوانیش
  م به رییان ده نا بۆ شای په په

  م به کنۆشیان بۆده
  ، یان رو کۆیله نۆکه بم به ده 

  م که ر گۆشه ی جگه شایسته کو له به
  ن کم پ بده یه شازاده

  م به ویش ده وسا کنۆش بۆ ئه ئه
   وه پاڕمه لی ده

ممیان  دونیای ئاده ی من دوورکات له که هگو  
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  بیبات و
  ... فسوناویدا داینت پاسکی ئه له

   نرگز  کچه کانی له تکاره  خزمه
  ی چاوو  سپنه رگی بوکنی سپیتر له به

  ئومدی جژوانی عاشقان ری له تارای سه
  رزی ساڵ چوار وه، ستی ی ده قه ئه

  پکی گووی چوواله ی چه که فه پخه
  ، نگ زه وه تاریکی شه کانی به چاوه

  کل کات 
  خونی خۆم به... کانی نینۆکه

   خونی خۆم م به  ئاماده به
  . سوریان کات 

    یه  ههی مه نگی په رچی ڕه هه
  کانیدا گای لوه ر باره  به له 

   قوربانی مه که بۆ ده
  م هیچ ژنک دایکی بت  ناده ڕگه 
   دایکی بمه خۆم ده 
   باوکی مهب خۆم ده 
  ، ر خۆم عاشقی هه 
   وه دۆزمه بۆ ده 
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