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  نگیم هار غیست هه... ی دۆت هك آ یهانی هب
  

   ی هنكباف هو شن هئۆت
   یآان یهماو ه خ ه غوباریواو هت هآ
  م  هست ه جپۆی تایر ئاسمان هس
   یما هادڕ هاتندای هحز هك ل یه هل
   ی هووح سوآڕ  ییهنار هو آ هئۆت
   ی هنیرین ش خو هو بولبول هئ
  .. و ه ه چه ه  چه  هب

  داآانت هسپ  یهنراگۆ یئاواز
  م و هست ه ج یهدا هت ئۆم هنیدا
   هزیاآپ یشقی عییشناۆڕ
   ینه هم ئ هآ هآ هنوت ه دیر  ڤه هدۆب

  م هحاآیئپ  همیس هنۆت
  تۆ خیآان هالسگ چهش ما یهانی هم ب هئ
    هو هر هنم ب هآ ه موشتاق هورل هسۆب
   آانم هنگی م ه غ هناس هه هزتر لی ئازی هئ
  و هك یهاڕروونت  ه دیآان هناف هت هد

   هخ هاهپی یم هڕ تو هم د ه ئیآراس
  یڕچۆ هم د لی هزانۆس ۆپهو د هتائ
   یآان گیه هموردژ په هوگ
   ه و هش آات گهشقت یع
  ب هردنت ن گه ی هخان هربا گهزنم  هد
   یشوازپس  هآ
  آانم ناآات هناس ه هیریف هس هل
  ... ر گهزانم  هد
  تب هنۆت یو لیتوان ه هیونم ه ش هشوه
  ی چه خونیخم ه زیماریست هآ
   من ناآاتیآان هول

  تب هنۆ تیمای سی گهوڕر گه
   من یآان هدی دیراآام
   یآ یه الیچ بھی هاستڕئا

  واتڕتردانا
  ... ر گهزانم  هد
   یشت هدپ یرغوزارم
  ت ب هآانت ن یهس
   یمیس هن ه لیشوازپس  هآ
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  آانم ناآات هناس هه
   ید هك آ یهانی همووب ههۆت
  و پیهندت  هل ه ئیاینۆاتپك ت هش
  ما دیجوری ه دیخاآ هل
  . ینوڕ ی  هئ
  ید هك آ یه یانی هموو ب ههۆت
  ی شاد هولوان لات لیگن
  زوۆ سیآانت آان هنج په
  ی هآانت شان چهما
  نیوگن هه
   ید هك آ یه یانی هموو ب هه
  آانت همك هردووم ه هیونم هش
  تو هسر هحپ ی هنی سگیرپۆر هس هب

  تی هآ هداخما د
   هرك ل یهانی همووب همن ه

   وینتزاری ئیدانیم مم  هل
   هو هراق هك م یهجانتا هداب یهوای هی بیآاروان

  ت و هآ ه شیآ یه هست هج هب
  ...  هو هزراوداه
  .. نۆه.. نۆه
  تك هدم لیوانڕ هاوچ
   زراف یكش ه ل هش بۆت
   هو هقاریو و هو هشمیرگپ
  مااپ هت لید
   یً لیشق هوارمچ
   ویشین هداد
  تیش نودۆتك خ.. تك
   وتك ه ئل
  واویه هم ل هست هج
   ب هئژڕ ساۆ تیشقیع
  ید هك آ یهانی همووب هه
  رم ه نیایگك نلپۆ هش هب
   وڵ دی وان هاپ هرلگئا
   هو هتی هآ هرونمدا د هد
  ید هك آ یهانی همووب هه
  اوتچ یشك هك ئۆك تن یه هب

  آات هد هزم فوارۆ سیآان
  ... زمیز ه ئیئا
  راق ه حوزن ومیباران هآ
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  یآان هزار هو م گهر آ هس هب
  یبر هفكارمدا داد هئ
  آانم هعری شی ساوای پهرۆآ
   هو هنمیب هكدا د آابوسیزئام هل
  ێب ه دیرواآان ه سی ناوآیرگ
  آانم هدی دیزۆ سیایر هد
  ینق هش هد

  یشلو... ێشلو
  ێڕچۆ ه د لمی ه هودب
  یاآپ یشقی عیزمایآارۆت
  یشت عاشقانگ یسۆنڤی
  ی هآ هد هما زند هلۆت
   یكخت هفكارما در هئ هل
  ۆژڕ یدوا هلۆژڕ

   ساتیدوا هسات ل
  اوماگن هر ه ه هڵ گه هزل گه.. ز گه
  یب ه د ه ور گه ی هآ هد هشو هن
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