
  **چاوه ڕوانی
  
  

  خۆم دا به  ده م،
  شه پۆلی ئه و ڕووباره وه 

  !که  تۆی خنکان
  ..… به و هیوایه ی
  بمداته  الو ،

  بمخاته  نو باوه شته وه 
  وه کو دره ختکی پاییز،

  خۆم دا به ده م ته وژمی ئه و ڕه شه باوه 
  گوی ته مه نتی هه وه ران

  به کو به سه ر گۆڕه که تدا بموه رن و ،
   !نوسن به  دره ختی الشه ته وهبم

  ه م برد)هه نگاو(نزام بۆ ئه و 
  … تۆ جت هشتم

بیری چووبوو هه نگاو بن!  
  .… به و ئومده ی

  چاوم به  کلی دیدارت ڕه ش بکات و ،
  …  سۆماکانم گه شکاته وه
  !هه نگاوه کانم هنامی 

  ئستا له  سه ر مه زاره که تدا وه ستاوم
  که وته نیا جارک بانگم ب

  نیگایه ک بگره  دوو چاوم
  هه ناسه که م

  هنده ی دووری هه ردوو چاوم، له یه کتری
  له  تۆ دوورم

،که چی بارستاییه ک گ  
   !له  یه کمان جیا ئه کاته وه

  )خۆشه ویستترین خۆشه ویست(له  بیرته  یه ک ناومان هه بوو
  )مه رگ و ژیان(ئستا دوو ناو 

  )مان و نه مان(دوو پناسه  
   !!له  یه کمان دوور ئه خاته وه

  .… ده وه ره وه  هه ناسه که م
  پرچی ماتم ،

  چاوه ڕی بای په نجه کانته 
  !همنی بۆ بشونیت

  لوی شه قارو ووشکبووم ،
  تامه زرۆی ڕه هه ی ماچه 

  !تینوتی بۆ بشکنیت
  !که ی دیته وه  ؟



  ..… هه تا ئستاش 
  !په نجه ره کان پوه  ناده م

  کانیشم وایه ده رگا
  یاده کانت..… هه تا ئستاش
  سوڕی خونه و،

  له  قویی دمدایه
  سیمفۆنیایه . … بزه کانت

  له  ژکانی سه رمدایه 
  ده  وه ره وه 

  هه  
      نا

          سه 
               که 

  ............                     م
  

           گۆران عه لی                                                             
                                                                    5/3/2004  

                                                            goranmad@hotmail.com  
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