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Pierre Louys (1870-1925)
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Beri beyanî zeman bû destman pêkird;
be çinîn û ristinî bê biranewe.
Ême ew xiwa  bênawaneyn;
feramošbûy beyt û bawî gišit beyt-bêjan.
Be šiwên tan û pokanmanda
le dûy pûš û leban û tûl,
be šiwên pemûda û ketanda,
be mekarey betalewe,
be nêw bêše bonxošekanî dare tû,
be šiwên kirmî hewrîšimda
               sertaserî cîhan gerayn.

Honîmanewe bo hemû zîndeweran,
              gewre û biçûk;
‘abay daykî xiwašman çinî;
bo šerîš û bo šeytanîš;
bo kilîsa û bo Xiway Gewreš;
‘abay sûry celladekan…
Gišt emaneš be gwêrey qanûn û încîl.

Honraweman le kakêšan dirêjtir bû.
Beši dapošînî hemû kurey zewîman honyewe,
heta çîn-çîn, wek buxçeyekî zor gewre,
                         dizêwîye rûtekanî pê dapošê.

Belê hêndeman honyewe;
 herçend hêšta resayî naka gišt jin û piyawanî
hel-lerzîwy pê pošte keyn û xatircamiš bîn
detwanîn newey dahatûš pošte keyn!

Mindalan le dayik debin,
zistan bê, ya xud hawîn  bê,
 be rûtî çawyan depišikwê be jiyanyan.

Belam berxiš le dayik debin, ketaniš gul
dekenewe û binje pemokanîš le jêr gulda
deškênewe.

Qed ême lê nabînewe le çinînî parçe û perçem!
Qed nageyne çinînî axir qeware!
Le šeqijnî sîrinî šer-da
ême deçnîn bo newey niwê û
gwê le sîrinî šepol-danewey xiwên degrîn
                 le gwêman da, ke xirmijnî jînî pêye;
sirwey pena û mîhrebanî eçirpênê.
Qed nemanpirsî le erbab debê çibkeyn,
ke deste xarawekanî xoman çaresazî hemû
                         saxtî û hele û natewawîyekin.
Ey gišt ewaney xerîkî honînewey bîr û wišen!
Dadey parçeyek be qed hî ême gewre û
germa-bexšî sertaserî  zewîman bo bihonnewe.
Ba le salî zîndeweranda dîdar keyn;
le cîhanêkda ke lewê ne kes bêhormetew ne rût;
lewê xirape mirdûwe û aštî û asayišt xebere
lewê hemû yarîderin, hîçkesîš dest nawešênê.

Ey gišt honeranî bîr û wiše!
Dadey parçeyekî awa gewre bihonnewe!
Êma ew xiwa bênawaneyn;
feramošbûy beyt û bawî gišt beyt-bêjan.
Beri beyanî zeman bû destman pêkird;
be çinîn û honînî bê branewe.
Mindalan le dayik debin, be rûtî,
                                            zistan û hawîn.
Belam berxîš dêne bûn û
              ketaniš gul dekenewe û,
binje pemuš le jêr gulda deškênewe.
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Wergêrawî šî‘rêkî Moa Martinsson (1890-1964), le kitêbî ”Sedeyek šî‘rî kargerî le Swed” (Arbetar-
dikt i Sverige under ett sekel) nûsrawî Lars Furuland. Rebwar kirdûye be kurdi. Moa Martinsson
seraserî jiyanî karger bû. ”Jinan ü Darsêw” yekem romanî  Moa Martinssone ke salî 1933 derçû.
Le yekemin û taqe komele šî‘rîda, ”Rûwew-roj” (1937), têdekošê ew mebeste giringaney be dirêjî
de sal û zyatirîš destew-yexey bibûn, ko katewe. Dewrûberî 1940 bû ke šî‘rî ”Jinanî parçe-çinî
cîhan”î bilaw kirdewe.
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Bury me Standing

Isabel Fonseca

Wintage Books, 1996
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