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فەرەیدون پێنجوێنی

پاشان،
وردە وردە،

هاتەوە یەك دڵم،
نوسا بەالی چەپیا الی راستی!

خامۆش بوو...
مرد...

فەرەیدون...
پڕ بوو لە ناساڵ!

بە دڵێكەوە،***
پێكهاتوو لە دوو دانە سكۆڵە
سكاو سك،... مردنا و مردن،

هاتمە ناو مردن!

ناساڵ
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ناو سكی مردن!
پڕ بووم لە نا كات.. نا هەفتە!
نا ژیان.. نابینین!
نا دڵ.. نا ال !
نا شوێن.. نا شار!
خودایە...***
لێم بسێنەرەوە ئەم دوو ال دڵە!
چیبكەم من؟
لەم هەموو نا یەكانگیرییە،
لەناو تەنها دوو سكۆڵەی بكچۆلەدا!
چیبكەم من؟
لەم هەموو پێكانوسانە،
لەناو تەنها دوو لەتكە هەنجیری وشكدا!
 چیبكەم من؟
لەم هەموو ساڵە تەسكە،
لەناو نا ساڵێكی پان و پۆڕدا!
لەم هەموو مردنە بێ  پاش و پێشە، لەناو كاتێكی بێ پاش و پێشدا؟
خودایە...***
من خۆمم نەدەویست،
پیایا شۆڕ ببمەوە بۆ ناو تۆ!
من تۆم دەویست،
پیاتا بخزێمە خوارەوە بۆ ناو خۆم!
خودایە...***
پێش مردن، شتێكی كەت دابا!
نەك یەكەمجار مردن و
دواجاریش هەر مردن!
پێش نا ساڵ، ساڵت دابا!
نەك یەكەمجار نا ساڵ و
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پاشانیش هەر نا ساڵ!
ئەوەی تۆ یەكەمجار دات و

ناوت نا هەفتە،
هەر نا هەفتە بوو!

ئەوەی دواجار دات و
ناوت نا )كاتێكی تر(

هەر نا كات بوو!
نا كاتێكی درێژتر لە هەموو كاتەكانی

كە داتن و
سەندتنەوەو

نەتدان!
هەموو ئەوەی تۆ دات
مردن بوو خودایە...!

هەموو ئەوەی تۆ سەندتەوەو بردتەوە
مردن بوو خودایە!

الكانی دڵم***
لە یەكتر بسێنەرەوە...

كاتەكانم بدەرەوە دەم نا كاتەكانت!
شوێنەكانم بدەرەوە دەم نا شوێنەكانت!

غەرقمكە لە مردنی تەواو!
لە نا كاتی بەردەوام!

پەلەمە...
دەمەوێ  بمخەیتە سەرشانی خۆت و

شوێنم پیشان بدەی، خەیاڵی
كاتێ  كە هەبوو لە خەیاڵی كاتا و

پێویست بە من نەبوو بۆ بینینی!
كاتم پیشان بدەی،

كاتێ  كە هەبوو لە خەیاڵی شوێناو
پێویست بە من نەبوو بۆ ژماردنی!

دهق
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مردنم پیشاندەی،
كاتێ  كە هەبوو لەسەر زەوی و
لە دەرەوەی من دەژیا!
ژیانم پیشاندەی،
كاتێ  كە هەبوو لەژێر ئاسمان و
لە دەرەوەی من دەمرد!
خۆتم پیشاندەی خودایە!
كاتێ  كە سكۆڵەی راستمت
دەدوری بەسكۆڵەی چەپمدا!
كاتێ  كە
كاتت لە سكۆڵەیەكی دڵمەوە
دەخزاندە ناو سكۆڵەیەكی ترم و
ناكاتت لێ  دروست دەكرد!
پەلەمە... خۆتم پیشاندەی خودایە!
كاتێ  كە لە سەر زەوی بووی،
ماڵت بە تەنیشتی ماڵمەوە!
دوو الی دڵت
بە تەنیشتی دوو الی دڵمەوە!
حەرفت لە دەمما!
كراست لە بەرما!
كەچی ناگەهان،
هاتەوە یەك دڵت!
نوسا بەالی چەپیا الی راستی!
خامۆشبووی..
 پڕبووی لە نا ساڵ! نا هەفتە!
نا دڵ! نا ال!
نا شوێن! نا كات!
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