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   و ژنه مۆ جه ن ئه  ئه دایه
  !!ژنی تۆیه جه
   .. ژنی دایكانی دنیایه جه
    م دایه به

  وامن پیر بووم 
  وتووم  آه سته خه
  ی ژن بكه جه م دی ڕۆژك نه
 رزی له نه  ههرماڵ ر به سه له
   ئاسمان ندو له  خواو  لهڕوو
  شته فری له

  رزی  به ڕوو له
سكی سونه ر ههفرم ژیر..   

   م دی ڕۆژێ نه
    بت  ئاسودهنگت ێ ته ده
  بژی م نه خه
   ..ژیڕ م نه خه

  آان  توڕه هروون ی ده رمی آوره ئاخی گه
  یت و ده جۆش نه

   ..ن آه ت خامۆش نه آه ئاگردانی ناوماه
  آانتا وه نه بووی ر  گتبهشقی عهر  سه به

   ..م  ته تهبی نهدی  ه،هدی
  سوتت و  نه روانه ك په وه
   تیشكی ڕووت به

   ..م ی خه آه گۆشهدا  پرشنگ نه
   گیان ئاخ دایه

  آان مه  ب خه بۆزه زرته
  !!آان ب چاوه

 ند ب دڵ بوون چه
  ی وه وڕۆژه له
   ..تۆیان داپۆشی روپرچی پیرۆزی سه

   ..دادۆشیدیوی باوانی تۆیان  نیشتمانی خرنه
شكرد ی منیان ڕه آه ژاره  هه باوآه ید.   
    و آوشتنییژنی قوربانی جه
   .. نآردی) ڵ حه (ینیان سبه
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  هراوی آۆن تیغكی ژه به
  نتك آردی آانیان ئه ژنه جه
   .. نیان بردیدای نوژ  و سهنگ ده

  یت  بكهژن وت جه ته تۆ ئه
   وه آانت باته رییه روه سه

   .. وه كاته ههرستی  خواپهی ژن گی جه
  دژی شمشر

  ش دژی بیری تاریك و ڕه
  ربھنی نفال ده تی ئه  ئایهتا ژنه جه له
    خوا بدونیوه رگی سپی خۆته  به به
  ر شت و ده ده ر چیاو له سه له

  ر ده ت بنیته آه ه) بورم ته(
  یت ژن بكه  جه وه سۆزیه به
   .یت نگ بكه ئاهه  وه  هیسۆز به
  ی ژن بكه جه
   ...!!!ی  بكهژن جه

  
  11/5/2005/ڤالبی/دانمارك/ مه حه خاه

   ..ی خۆم آه پیره هیدانی آوردستان و دواتریش دایكه م دایكانی شه رجه سه  به شه پشكه) 1(
   .. ئامازكی مۆزیقایه) مبور ته) (3(
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