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م   به من ناوم نرگسه. مرم بینم ده موو رۆژێ قاچوقولم نه ر هه گه  ئه واته، من ناوم نرگسه
م  آه ست ده هه. م شتك بنووسم ده  ده وه وی ئه  هه مكه  ده واته، ستم  ده م به ه قه. ئینسانم
ر نووآی   سه مه توانم دونیا بخه ده. زنم ركی مه خر نووسه نه، شمركی با نووسه، رم نووسه

 ئینسانی  نجامی به  ئه مه ك ئه نه، وه مه آه  ده وانی دیكه زۆر بیر له. م م و بای ده آه مه ه قه
ش  مه ئه، وه مه آه  ملمالن ده  بیر له میشه هه. آات یان ده  شكستی خۆم به مه كو ئه به، بوونمه
  وه تان بۆ بخونمه و نامانه موو ئه م هه آه ز ده حه، آم دنمه من نرگسكی به. خش به  پ دهژیانم
عاشقم . وێ زۆریش خۆشمیان ده، وم ن خۆشیان ده  هه م بزانن آه آه ز ده حه، گات ستم ده  ده  به آه

   .وه بوورانه ده. دا وان گیانیان ده م ئه با من نه. بوونه
ر خۆم  گه ئه. نھام ته. ساسكم ت دا آه ققه  هه له. بینم آو شمشر ده م وه آه مه ه  قه مكه من ده

   ... ن آه ن باسم ده هه، نا وانییه.. . س باسم ناآات آه، م آه باسی خۆم نه
   .بردووه قم نه  تا شه وه با بۆتانی بگرمه. دات ده  شانوبای منا هه وێ و به  منی خۆشده-ئا
   .وت فه بم ده من نه. یه توانم هه  ههو آاری  بۆ ئه-ب
   .پسی آردووم  حه واته. آات تم ده آات و خه تم ده  داوه-چ
   

تا . وتم ر قوونا آه  سه خلیسكام و به. متوانی خۆم بپارزم نه. و دوا نرگسكی زیندانیم مه من له
من . ی نییه وه سانه وتن هه  قووناآه ندێ به زانم هه باشیش ده. وێ یامكی ده  عه وه ستمه لده هه

   .نووسم  شاآار ده وه یه م باره خۆم له
موویان   هه ئستا له.. . وه رزیان آردمه به، آرد زم ده آو حه وه.  آۆتایی دا له. ر نرگسم م هه به
آات و  ه دم ژان د وه  ناخه م له به.. . یان آه وره  گه ره  هه له.. . یان آه وره  گه له.. . رزترم به
یری  م دانیشتووم و سه آه  نو ژووره چوارمشق له نرگسكم.. . م نرگسكی شكستم آه ست ده هه

   .م آه آانم ده  آورته قاچوقووله
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