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هەموو شەوێک 

دایکم بە خەمێک ئاوس دەبێت و

سەر لەبەیانی 

بریقەی چاوی و خەندەیەکی لەبار دەچێ

ئیستا کە چیدی ژنێتیمم پێ ناشاردرێتەوە

چیدی پێکەنینم پێ قووت نادرێ

چیدی گریانم پێ کپ ناکرێ

دەست لە خۆم هەڵ ئەگرم و

بە رێکەوت بە بەر ئەو مااڵنەیا تێ ئەپەڕم

کە عەیامێکە منداڵیمیان جێهێشتوە

قسە لە گەاڵ دائەبڕم و

شەونم و جریوەی ئەستێرەش لەبار خۆم ئەبەم

بە باوکم بڵێن

عەیامێک بەر لە ئیستا

بە زللەیەک کتێبخانەیەکی درۆزنم لەبارچوو

بە تووڕەبوونێک تووشی نەزیف بووم و

دەستەیەک بەیاننامە و 

کەڵەکەیەک دروشمی حزبێکم وەکوو خوێن لەبەر رۆیی
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بەباوکم بڵێن

شوێنێکی جەستەم ئێشی دێت نازانم کوێمە

رەنگە دامێنی کراسەکەم بێت

یان سوخمە تەسکەکەم

یان سپیی ددانم

یا دەنگێ لە گوێام بەجێ مابێ

یا رێگایەک لە بن پێام 

خوێنی لەبەر بڕوا

--2

سەری با ئەبڕم و 

بەدیار ئەم بارانەوە 

گوێ لە گریانی ماسیەکانی بنی ئەم دەریایە ئەگرم

سەری با ئەبڕم و

بەدیار رۆچوونی رەنگی ئاسامنەوە

چاو لە هاتنەخوارەوەی بینایی درەختی شۆڕەبی ئەبڕم و

شەرم و خەمگینی لەبن بەردە پیرۆزەکانی کەنار دەریا ئەشارمەوە

بەباوکم بڵێن

شوێنێ لەشام ئازارئەکا
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تۆبڵێی ئەو دڵۆپە شەومنەبێ 

دوێنێ ئێوارێ رژایە کۆشی دڵمەوە

یان لەپی دەستمە 

بەدوای دەستێکدا ئۆقرەی لێبڕاوە

--4

بە باوکم بڵێن

بەگەڕەکێکا ئەڕۆم قەت نەمبینیو

هەموو کۆاڵنەکانی منداڵی لەبەرم دائەکەنم

شوستەکان و پەنا دیوارەکان 

پێم نەڵێ جانتاکەی شانت توندکەوە

رادەوەستم

قەیسەر دەپەڕێتەوە

خودا فەسلێکی تری باران رادەگرێ

بۆ ئەوەی تەوقەی لەگەڵکەیت

--5

بە باوکم بڵێن

دوێنێ شەو درەختەکەی پەنا غەریبیم لە شیرین خەوابوو

کە زەویم جێهێشت 
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سێ بەردم نایەدەستی هەواوە و 

سێ بەسێ ئاوم تەاڵقدا

بەباوکم بڵێن

ئیستا بەتەنها ئەخەوم

نە دەرگا لە مانگ ئەکەمەوە و

نە پەنجەرەکەم بۆ بااڵی رەشەبا وااڵدەکەم

نە گوێ بە دەنگە نەشازەکەی ئەوان دەدەم

گۆڕێک چاوەڕێمە لێوانلێویکەم لەجەستەم

بەباوکم بڵێن

رەش بە سپیدا ئەناسمەوە

رەنگ لە بێرەنگیدا ئەدۆزمەوە

بێزاریش لەسەر شەقامەکانی ئەم شارە 

هەمیشە پیاسە دەکات

راستگۆییش لە هزری مێژوودا

بۆگەنی کردوە

--6

بەباوکم بڵێن:

هەواڵی دایکم لە بەرماڵەکە ئەپرسم

رەنگی وا بە دیواری مەرقەدێکەوە هەڵواسیوە
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دەنگی لەناو قوڕگی مەال قورئانخوێنێکدایە

پێی بڵێن

باوکیشم جیا لە پیاوانی شار

وەکوو هەموو پیاوانی شار 

یەک رەنگ و

یەک دەنگ و

یەک سورەتن

--7

بە باوکم بڵێن

هەموو بەیانییەک 

کە دایکم لە خەو هەڵدەستا

سەیری جێگەی براکەمی ئەکرد

هەواڵی کوڕانی دراوسێکانی ئەپرسی

نەکا یەکێکیان 

لە شەڕەکاىن دوێنێدا کوژرابێ...

هەموو شەوێ 

کە دایکم سەرى دەنایە سەر سەرین

شایەمتاىن دەهێنا و 

لە خودا دەپاڕایەوە
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جارێکى تر خۆر هەڵنەیەت

نەکا یەکێ لە کوڕەکاىن 

یان کوڕاىن دراوسێ 

لەشەڕەکاىن سبەینێدا بکوژرێ!!

هەر جارێ یەکێ لە کورەکاىن دایکم 

یان کوراىن دراوسێ 

لە شەڕێک دەگەڕاوە

دایکم رایدەکردە

الى فاڵگرەوە 

تاپێی بڵێ

کامیان لە شەڕى داهاتوودا 

ئەکوژرێ!!!!

--8

بە باوکم بڵێن

ئەم شیعرانە بۆ کەس نانوسم

مەراقیەتی

نەکا وەکوو باران 

دامەکە باوەشی حەوشەیەکەوە

یاخود وەکوو بەفر
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بەسەر شانی هەیوانێکا بتوێمەوە

مەراقیەتی

نەکا لەخەوابم

کوکوختیەک فریومدا و 

لەحەوت تەبەقەی ئاسامنەوە بەرمداتەوە

لە رەقبوونەوەیەکی بن ئەم ئاگردانە

سەبەتەیەک پەشیامنی هەڵئەگرم

بەم کڕێوەی تەمەنەم  

ئەم ژوورەم لێبۆتە کونەدەرزی

جێگەی خەونە ئاڵەکانی منی تیا جێنابێتەوە

پێی بڵێن

جێگەی گەورەبوونی من و 

دەنگی بەرزی ئەوی تیانابێتەوە

دااڵنەکەمان

زۆر لە پیاسە شێتەکانی من تەسکرتە

زۆر لە مەودای چاوی من کورترتە

دەنگی مەالی گەڕەک بەبەرما نایەتەوە 

سەربانەکەمان 

لە بنمیچی روانینی من نزمرتە


