
   

  
   

  

  م  که ت کچه المه ر سه فه سه
  ر  فه  سه ر له به

    خشه  من به کانت به وه موو کابوونه هه
  موو برککت ، ناری هه هه
     که وه ر چی دمه سه  به

   وه تادته
   چاوی تۆ  به
   ئاوی چاو ، به

  !م  ده کانت ده  ئاوی گوه
   چاوی تۆ به وه  تادیته
   فینی کۆتری دڵ به
  !گرم  ده کانت هه روانه نازی په
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  م که  تاقانه وه تادیته
  نیشم  کانتا داده  دووتوی کتبه له

  یت و شیعرا   شینایی  به له
  کانت روشکی جوانییه من که
  م  که  ده پانه  خه پانه خه
  م  که  کچه وه  تا دیته هه

   چاوی تۆ به
  یی ی ب ئۆقره خته ر شه سه له
  شلم  ده فر هه نگی به ڕه ک له یه چامه

  ت دنم فرسه
   که  یه که یه

  م  که کانت خای ده تره عه
  ت دنم فرسه
  م  ه  قه به

  ت نتاکه می ناو جه ه  قه له
  ی  شووشه

  م  که ره نجه په
  !م  که تان ده  ناوی خۆت خه به

  م  که ت کچه المه ر سه فه سه
  ر فه سه رله به
   ناساغی خۆت  له پم که

   نیایم که وانی ئازار و ته اخه ب به
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   هۆ تاقانه
  کانی چاوم 

  گی فرمسک و زاوه قه
  باخی ئاهم

  !گی دت ب  زاوه  قه
   هۆ تاقانه

  ڕاوکت شتی په زای ده قه
  وێ ری سپیم که وتی سه له

  ی  زای نمه قه
  کی شیرینت یه ناسه هه

  می  خوڕه له
  وێ ی من که ناسه وی هه  دوکه

    هۆ تاقانه
  ی باوکت که  مزره ناری ده هه

  !ی دی تۆ ب  که رمله  میوانی هه به
  شته موو ده هه

  نینیم   کانی پکه وزه سه 
   میوانی  به

  ی  چنگ لۆکه
  !ی تۆ ب   بزه

  م  که ت کچه المه رسه فه سه
    وه تادیته
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  نیشم  کانتا داده  دووتویی کتبه له
  شلم  ده فر هه نگی به  ڕه ک له یه چامه

    هۆ تاقانه گره ی مه وه به
  کی دوورم یه باوکانه که  چۆله

  پایزکم  میشه من هه
  کانی تۆ  نگی گه  ڕه له

  نیایی تۆ  جواناوی ته هارکم له به
   هۆ تاقانه گره  ی مه وه به
  مستا من بازی دوورم ئه

  ل ژووان  وه
  کانت  شانی گوه کازیوان له
   رنجک به  سه
  کانت  ی ناو گوه روانه عاشقترین په

  کانت ی ناو گوه روانه حزوونترین په مه
   ! رنج به  سه ی دمه روانه په

  م که ینیان تاقانه یان هه
   چیته  ده  که

  ی هاوڕێ و)نیگا(زاری  ر مه  سه
   ی کۆستی تازه که بناوچه
  ترین  شتاه واشای ڕه ته
  وان که رخه ر ئه ی سه که چۆله

   وه ره  ووردبه که چۆلهحزوونترین   مه له 
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  کانی چاوانی باوکت  که چۆله
  !بن  م زوو ئاشنا ده که کچه
   مستا که گره ئه ی مه وه به

   من دوورم  که  
   منم  وه ئه

بتا                                 کته ری مه  ڕاگووزه له
  کانت  رێ ، لڤکس و کتبه  سبه ک وه

  !گرم  ده بۆ هه
   منم  وه ئه
  تری  پاڵ عه به

   وه یاره نیرگزکی عه
  تری دڵ  عه به

  !م   که ئاوڕشنی بات ده
  وینی خاک و پاڵ ئه  منم  ، به وه ئه

    وه  شینه ری گۆمه سبه
  م  که ر ده به نت له مه کانی ته سرووده
   منم   وه  منم ، ئه وه ئه

  !! منم  وه م ئه که تاقانه
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