دوای باران
سوههیال مێههمی
(سنه)

ڕهنگ ه بهرهو خاکی ئاوسی مهیلهو سهوز
بهرهو بارانێکی پهیڤی سوور
ههماری ترس بتهقێ
بنووسین ه خهونێک
ب ه ڕهگهز جورئهتی دهریا.
دایکم دهیگوت:
ههماری دڵهڕاوکێیهکان،
ههناسهی ههتاوێکی پێویسته
خهونێکی سهوزت بپۆشه
فهیلهسووفێک له خۆتدا داتاشه
ئازاری تاریکایی
تهنگانه داکهنه
سێ لهو سێوهی لهرهی کراسهکهته
سێ/بهری خۆت دانیشه
ژوورێکی مهینهتی
پاکنینی ناوێ
ئێمه دڵمان ل ه الپهڕهی شیعرێکی تامهزرۆ وێڵه
تا داگیرسانی چراکان
پاپۆڕه سهرگهردانهکانی زهریا بگهڕێنینهوه
پاڵ ب ه بهندهری چاوهڕوانی.
به نارنجترین پهیڤ
دابهزێن ه ڕادیۆی ئێوارانت
با دهرباز بم
ل ه ههرای ئهم ڕۆژانهتدا.
دوای باران
چهندیش تهڕ بم
تهڕ
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تهڕ
ب ه دوای دڵتهنگییهکدا
ههر ڕادهکهم.
دوای تۆش وشهیهک
سهر ناکات به دهالقهی دڵنیایی
من دهزانم و
ئهم بهرهو کورت بوونهوه
قهڵهم
ل ه بااڵی من دهگات ه ئهم ڕۆژانه
ن ه شیعرێکم بهشی زستان دهکات
ن ه بۆنی نسرم پاشگهزی وشه.
نیگاتیڤی جادە

لێرە  نیگاتیڤی جادە
بارانییە
لە خوێن و ...
جەمسەرێکی نوێیە
مەیلی خوێن
ڕێ دەکەوێت ڕووبار
بۆنی مردن
مردنی بۆ نییە
بەردەوام لە سووتانە خاک
دڵۆپێک هەناسەی تەڕ
ناڕژێتە مەودای سینگ و سەر
خوێن ڕێگای گرتووەتەبەر و
بەری خۆی داوەتە هەندەسە
بە الر و گێڕ و ساف و ڕێکەوە
لێرەدا
لیرگ دەکات خاک
جەمسەرێک نادۆزێتەوە
مەزرای نوور

قڵیش دەکەوێتە ئومێدێکی پیر و
ڕۆڵی تاکێک
ژن بێ و
پێوانەکانی ژانی لێوڕێژ
پیاوێک پیرتر
کاولییەکانی بەر تەقەیەک ناکەوێ
خوێنی بە تاشەکاندا
تاشراوە
هەڵدێ دەنگێک لە گەرووی منەوە
زام و خوێن و ئاخ تفێک
لە چۆنیەتی سەربڕینی دەنگ
ڕەنگە بێدەنگییش
بارانە بەرزەخێکم
بە بارانمەوە دەست پێ دەکا
ڕەنجی خەونەکانتان کە خەوزڕ بوو
من و ڕەنج بەردەوام
لە پاشکەوتنی خۆماندا و
چ زانایانە ئاگادار بووین
ژیان هەڵەیەکی ئەم جیهانەیە
نیگاتیڤی جادە
ڕێ دەکات خوێن
ڕێ دەکات ڕەنج
تۆ ؛ دەبێ تەنیا ...بڕۆی
من؛ دەبێ تەنیا ...بمێنم.
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