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هةيت لةوةتةي خوداية
ئةنفالء كيذؤلَةي ثرضي

منء ثرضي
جطةرسووتاو دايكي ثرضي

دةكةيت. سثي بةفر وةكوو
هةي لةوةتةي

وةرزي تةمةن ماضي منء
ء دَي لَي برسيةتيان بؤني

طولَة كيَويلةكان وةكوو
دةكةيت ذاكاو

خوداية....
سةيرة ضةند تؤ مةخلووقي

ثرضي وةكوو درةخت شانةدةكا هةية
،طولَزاري ضرؤ بولبول وةكوو هةية دةنطي

ئاودةدا
بريندار نيَضريَكي وةكوو دةنطي هةشة

رادةذيَنَي كيذؤلَةكان كاَلي مةمكي
...

هةيت لةوةتةي تؤ خوداية
تالَة تفتء دةممان ماضي
نابينَي خؤي جواني هةتاو
تؤراوة بةهةشتيش طوَلي

سارا وةكوو نيطاكانمان
دةبينين؟ مةرط

...
هةيت لةوةتةي تؤ خوداية

شةوةزةنطت ثَي سثاردووين
دةدا ختوكةمان كازيووة

دةضَيت دَيتء خوَين جؤطةلةي
بؤتة ثةناطةمان ثايز

دةضن دَينء شةثؤلةكان
ماتة زةنطي ناسك خةندةي

...
هةيت لةوةتةي تؤ خوداية

هةنطاوي دوور دوور دةهاوين
خةم دةيبا وَالت طيَذةلَوكةي
خوَين شةالََلي بؤتة طيانمان

رةشماَل وةكوو كةزييةكانمان
بووة؟ رةش رةش

...
هةيت لةوةتةي تؤ خوداية

بلََيم ناويَرمء ثَيت من
، هةية والَتة ترس لةو

كوشتن ترسي قسة، ترسي
ئةتك كردن ترسي ذنء
طوَل لةباتي عاشق دَلي
دةنوشَي ئازار شةونمي

...
ء مةمك سنطء خوداية ئاي

 ثرضي ئيَمةت نةبينيووة   
دةضنيَتةوة رةش شةوطاري
طةورةي ضةندة خوداية ئاي

ئةوةي داوادةكةين
داناهيَنَي كضَيك ثرضي

ئةوين دةتوريَنَي ئةوةي
تَيك دةدا زةويء كيَلَطةمان

جةستةمان دةخاتة برين
دةخا لةفِرين ضؤلةكة

دةدا كَلوم ذوور ثةنجةرةي
ئازار دِركيَكي دةبيَتة

تَيك بدةي لَي ماَلء حاَلي
تؤم؟ ضاوةِرَيي خوداية دةي
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هةيت لةوةتةي خوداية

نادر نيطار

دهرکردوون ههنارم بههَيشوو
پيَدهچَي عاشق بووبمهوه

جار بهسهدان عهشق
ههلَکردوم تَيي ههنگاوتومي

کردوم وشههيدي گه وزاندوم لهخويَنَيي
زيندوتر لهجارَي جار کهچي

سهرههلَدهدهمهوه
ِرا سه نگهري لهجؤرهها

و داوم وه بهردهسِريَژاني
ههلَيتهکاندووم

پيَکاوم دَلي بهکوني کون
كردووم كيوماَلي
له پاشاني ئهمما

بوومهوه عاشق جوانتر پاکترو
بؤليَداوم بؤسهي چهندين
داوم دايِرماندوم  ئاوري

ِرايگواستووم
بزاوتومء سنوري نهخشهو

ئاوهژووکردوم
عاشقتر لَي

دهکهمهوه نوَي دهگهَل ئاگربهستي
شؤربونهوه ههنارم پيَدا بههَيشو

بوبمهوه خؤش ويَدهچَي
کردوم ماچ بهبستي بست

ههلَمژيوم لَي بؤن به قوالنجي قوالنج
کردوم خؤش خؤش زماني تامي

لههيَکِرا پاشان
هَيشتومهوه بهجَيي و کردوم خؤِرايي
داوم له عهردي پشتي جار چهندين

کردوم وبهرخؤي ههلَبريوم ديلي
دهسِريَژي سهرکهوتنَيي بهسهردا

ههلَتؤقاندوم
جاريَکيش لهبؤ لَي

نهبومهوه ژهوان لَيي
خؤي ئاَالي ماوه کويَندهرم

نهچهقيَنَي لهسهر
بهدهيان لَي گؤِريوم ناوي بهسهدان

ِرهنگي
تيَگهراندووم

ليَکردومهوه پاشهکشَيي بهئانوساتهک
ده الژيَنهوه لَي هه نارم بههَيشوو

بوبمهوه ِرهند دهکه م ِريَبهدي
ده گهَل دانوساندني جار چه ند ساَلَي

دهکهم
دهکشيَتهوه لَيم

دهکشَيمهوه لَيي
چهوا نازانم لَي

لهپِر
ههلَدهپرژيَينهوه پَيک

وهردهبينهوه يهکتري بهنيَو
چم ئهڤانهِرا ههموو لهپاش

لهبيرناميَنَي
ناميَنَي لهخؤ دَلم لهخؤناميَنَي زهينم

دهبم حهيراني
و ِرادهوهشيَنَي هَيشوهکانم ههموو

خؤشه عهشق دهمبيَژيَتَي
بونهوه عاشق خؤشي ناگاته لَي

ِراوهشيَنه ههنارانم هَيشووي


