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قة رةداغي دالوةر

ِرؤيشتنةوة بةدةم هةميشة
دةذميَرم هةنطاوةكانم

دوورم ليَتةوة ضةندَيك بزانم تا
هةتاودا ِرووبة ري لة مةحكومم من

بضم بَيم و
سنووري تؤ لة دةبَي من هةميشة

ميَخةك مةوداي لة
لة بازنةي باراندا بم!

 
ِريَطاية كدا بة هة ميشة

ميَخة ك جادةي سة ر ديَتة وة كة
نائوميَديي بة تةِر جةنطاوةريَكي وةك

بلََيسةدا، و زوقم و قوِر لة سةرئةذنؤ تا
شؤِرة وة سثيي و سةريَكي ئاَاليةكي بة

تؤ الي دةطةِريَمةوة
جانتايةكة وة بة من

و دلَمة لةسةر دةستم
ئيَوارةيةك

ميَخةكدا جادةي بة دةكةمةوة خؤم
تؤ سنووري دة طةِريَمةوة

باران ناو ديَمةوة 

دةبييةم تؤ دةنطي هةميشة
دةكةيتةوة بانطم

ميَخةك جادة ي بؤ
راية َل دةكةيت ثةتيَكم بؤ
لةوسةري خةرةندة وة تا

بثةِرمةوة سة ريدا بة لةرز لةرزة
ئاطر ئةمسةري بؤ

ميَخةكدا جادةي لة تؤ
دةسطيَِر فرؤشياريَكيت

دةفرؤشيت شتَيك و جارة  هةر

بةخت جارَيك
ضةقؤ شةرتي ئازاديي بة ... جارَيك

فِريو كَيشكةي جارَيك
باران شةكرلةمةي جارَيك

دةكةيت: هاوار ئيَوارة ش هةندَي
تةنيايي ميَخؤشي بؤ وةرنةوة كوِرينة ...

شارةبان!

دلَمة لةسةر دةستم هةميشة
ديَمة وة تؤدا جادةيةي بةم كة

شةرمدا لة
سةر ئارةقة ضين دةنيشمة ضين

حةذمة تا لة
دةكةون لَي كليلةكا نم

بةردةبنةوة لةدةست زةرفةكانم
دةِرذَين سيَوةكانم

دةبنةوة خلؤر خوار بةرةو
هةلَدةكةم قاض

ِرووبارة كة طوَي بؤ ِرادةكةم،... دواياندا بة
ِرادةكةم

ِرادة كة م   
هة ر ِرادة كة م    
دوانيَكيان يةك دونيا لةوسةري

دةطرمةوة

ديَمةوة كة هةميشة
لةم جادةيةي تؤدا

تةثوكوت دةكةويَتة دَلم
تووشةوة كضيَكتم دةبَيت بة جارَيك

بولبولة وة نؤتة و جانتايةك هةطبةيةك بة
ِرادة طرَي، بةتاَل ثاسيَكي لة دةست
طةِرةكي طةَالِريَزان و لة دةبَي سوار

دادةبةزَيت
تازة دووطياني ذنيَكي جارَيك

دةبينم حةمامكردووت
ثيَية و نةعناي كة زةميلةيةك

مزطةوتةكة بةردةمي مةركانةي لة
دةنؤشَيت سارد ئاوي جام دوو

 

نةسلم دووايين من
ميَخةك منالَة لة

سةردةمي فرؤشةكاني
فاشييةت

ترمان ئةواني
لةمةوبةر زؤر ساَالنيَكي

دواي شكست
زوو بةيانيية ك كاتَي

خةوةوة  بة
بردين شة ِريان بؤ ِريم ثاسيَكي بة

كوشت! ِريَطا خؤيان هةموو لة هةر

ئيَوارةيةك
قةرةبالَخةي تؤدا لةم جادة
ذيَرةوة بة دةمكات تةنيايي

دة كةوَي ليَدان لة دَلم و دةمرم
دةدا تَيم ثةثوولة
دة كا باوةشيَنم با

دةسِرَي نيَوضةوانم باران
طةِرةك ذناني و دايكم

دةطرين ديارمة وة بة حةوشة لة
كؤَالن داروبةردي رؤذ ضوار سَي تا

دة طرَي ميَخةك بؤني

جار هةندَي
ِرةنطاوِرةنطي بؤنخؤشي ثياويَكي

شيرين  لةبز بةسةري دةم و  مشكي
دَيت هةلَةبجةوة لة

سيَو بار يةك
هةلَووذة ثيكاب دوو

و حةكايةت و هةنجير قةتار يةك ثِر
بةسةرهات

ميَخة كة جادةي لةم
منالَييدا لةناوجةرطةي

شيرينيي و ترش هامشؤي طةرمة ي لة
هةلَدةِريَذَيت تةنياييدا

 ئيَوارةيةك 
ميَخةكةدا جادةي لةم

و دة كا ختوورة دَلم
سة رما بة  دَيت
واية باش كة

زوو بضمةوة مالَةوة بة زوو
بشؤم دةموضاوَيك ... خيَرا

دابيَنم قذَيك
و بثيَضمةوة جانتاكةم

نةبووة درةنط تا ... ثةلة بة
بِرؤم! ثيادة ثَيي بة

دةذميَرم هةنطاوةكانم هةميشة
دوورم ليَتةوة ضةندَيك بزانم تا

تؤ موعتادم ئيدي بة  من
تؤدام لة تازة من

تؤ سنووري لة  هةميشة  من
ميَخةك مةوداي لة
باراندام! بازنة ي لة

 نؤظةمبةري ٢٠٠٧
سويد

مــيَـخةك
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