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  من وباران                                                             

   
   مووڕۆژێ من و باران هه
  کتر داین و ری یه نگه  سه له
  ست مانبه نگ ده ی جه   خته شه

   وه نازی دۆپه و به ئه
    وه کرکه زافی مه  گه به

  : ده
  ی شاعیری سرووشت و ژن ئه

   هۆی خۆت بوکته ر ده تۆ هه
  نم  گوڵ و گه
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  وزی  خاک و سه
  نار و ژن   هه

  !نن  که  وا پده ر ناز و قاقای منه به له
  :م   ده وه  نازی چامه منیش به
  وری پیر  ی هه ئه

  ی سارد ی ئواره ی دوا نمه ئه
   و ت به هۆی ئواره  ده له

   ! بگرمنه
  گرمنی نهبگرمنی و 

  نم گوڵ و گه
  نار وژن هه

  وزی  خاک و سه
   !! ر بۆ منه مایان هه دوا سه
   !! ر بۆ منه یان هه قریوه
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   کچ هاره به
  

  قامکدا ی شه  سپیده له
   وه  ڕینکۆتکی شینه ژن به
  فرۆش و ک ده ریایه نازی ده
  یم ڵ ده وه نیشککی هه که
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   ناز و لیمۆش
  نیشک  که هاره ب به

  فرینا قامی به مان شه ی هه ئواره له
   وه  کۆستمکی نارنجی تاریکه به

   وه کره می پ مه  خوڕه به
  کرد و غریب ده  مه چاوی له
   ! وه وه ناو شه چوووه وورد وورد ده
   ! وه وه  ناو شه چوووه وورد وورد ده
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  قوپی سووتان 
  

   تو بی خوا  یشکهن ی که ئه
  ی خۆت ب  پیره م دداره به

  وکی خوایت و  شه تۆ ساما چ نیوه
  شت و هه کی به یه ی چ جۆگه  وهاژه خوڕه
  یت م ووته کی ئه یه تاوی چ سپیده هه

  م  که یرت ده ر جارێ سه وا هه
  منی پ سوتاوی عیشق

  م  ده  قوپی سووتان ده ر له سه
   خۆوهر  به  و له وه  حیره به
  :م   خۆم ده  به وه ر خۆوه به له
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   ئاسمان  نگه ڕه
  ی  سارانه  و هه ی ئه جریوه
  و بردب و  چاوانی ئه له
  ی  موو گوه و هه هار ئه به
  و خواست ب شی ئه  له له

  نا  ده
   ئاسمانیش سروشت ونه نه

  ! جوان نین  هینده
    نیشکه ی که ئیتر ب ئه
  : من ب به

   ، وه و جوانییه ی ئه دنیا تۆ به
   ئینسان ، ن له وشه ک که تۆ وه

  کانی ئاگر  سنووره به
   نزیک تری 

  شت   هه کانی به وه  خاوبوونه یان به
  : من ب به

  !! من ب  توبی خوا به
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   ژیان لره

    ریبه چ غه
   ! وه نه وین وخۆشویسته و دیو ئه ژیان له
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  و دیو  ڕوانین له
  نی زستان وکا وره  به کلووه
  رۆکانی ووت   نیوه به وه  ئاشت بوونه

  کانی پایز  رده  زه که ڕه  گه به
  ی  و پیاوانه  به وه ئاشت بوونه

  نیشتیمانیان 
   ماچی میرێ فرۆشت و به

  کانی گوێ بان و  تۆراوه سلکه ڕه په
  گوێ بانیشیان 

  !شمارێ فرۆشت  نینی ڕه  پکه به
  شیان روانه  وپه که مووچۆله و هه مای ئه
  کانی خوارودا ڕه ر قشقه سه به

   !! وه  خشییه به
  هاوار هاوار هاورکانم 

    ژیان لره
  وێ ژیان له
   ، ریبه چ غه
  ! ؟ ریبه  چ غه

  
  مانیا  ئه2005زستانی 
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