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  ... و مشه ئه
  وردا نسکی هه  قویی هه له
  کدا پوویه په ی کونه قیژه ڵ گه له

  وه نۆشمه ویستی پ بارانی ئه ئاوی خۆشه
  کدا ی نزایه شه ڕه اکی هه سامن له

  ڕووت و قوتی
   وه پۆشمه کانم ئه ونه سامای خه

  کدا تارماییه. ڤای  که له
  .  ژوار به
  سپایی  ئه به
    ب چرپه به
   و رشتانه کانم سه نگاوه هه

   ئاسا  سوره بووکه
  گرتووه. ینیان ناومه ملی ڕگاکانی مه

 ... ....   
  ایزدا هاوینکی هاوسی پ وه  شه من له
   وه م وڕنه  ده به

  و بووم ئاشنای ئه
  نیش مان به ر هه سه له
   وه کانمه  کۆی شیعره به

  کانم  تۆراوه نه خه رده خۆم و زه
  ر شانم و ی سه که  درز بردووه خۆم و گۆزه

  رپم ی به که  وشک بووه کانیاوه
  مدا که فه نیشت پخه  ته له

  هور هور
   و وه بمه تل ئه. پۆ له و که ره به
  م با و  ده یدایه ی ئه و ووشانه مژینی ئه  ئومدی هه به
  هنام سیمی باراندا بۆی ئه ڵ نه گه ویش له ئه
  ...  ڕێ ومه که ئه
   ئومدی به

   گوک ڕه ند په ی چه وه خواردنه
  و و چاوی ئه  فرمسکی شۆربا ئاسا له

  وی مشه ی ئه ناسه بۆنی هه
  ...  ڕێ ومه که ئه
  نم  گه  و گوه رسیله زی به ی هاوڕه ئه
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  وت مشه و شادی ئه پش شه
   و شکنه دم مه

  کانتدا یاه  خه ی ماچه ڵ میوه گه له
  نارک و  هه نکه  ده ره بمکه

  پش ماڵ ئاوا
   وه بم قۆزه،  تامم بکه
  نگوینی ماچکتدا ی هه  شیله تا له
   و وه بتومه

  نتا که زه ی حه ناو کوره به
  وه مهشۆربب

 ... ....  
  کانم گرتووه ر هه  سه ونه ی خه یتانۆچکه ئای شه
  ! ماشاکه تۆ ته
  یدام و ند شه چه، ند شتم و چه ب ئه و به مشه ئه

  کانیش ی تارماییه دوانه
   و چاوبکیانه

  نینا  پکه له
   وتوون  پ که  له لیالنه زه

   !یره ند سه ئای چه
  و ی ئه من بۆ بینینی تروسکه

  و خۆکوشتنی خۆمدا.  زمار له
  وم و که وانم ئه نی شه مه ری زه فه نده مه شون شه

     ب هوده به
  نار و ساتک هه
  و ساتک گۆزه
  و. ساتک بژاڵ

  ساتک سامام
  .... و مشه ئه

  :تبینیی
  ت  واتای تابلۆ یه به: ڤاڵ که
   ئازار  به واته:  ژوار به
  ڵۆی چشت  بیابان یان ده واته: ین ناومه مه
  لی خۆر ئاوا بون که: پۆ له که

    پرسه  واته:زمار
  

 


