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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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                      آصفه خليل  

  ھالند

  نفرين
  بـرو بـرو کـه شکستی دلِ  حزين ِ مـــرا
  دگر نه حوصله و طاقت و توان باقيست

  
  فرياد بکشم ،دلم ميشه که 

                       زار زار گريه کرده
  . سر به ديوار زنم                                    

                      بگذار فرياد کشم و زار زار بگريم
  شايد اين فرياد ھا و گريه ھا مرا کمک کنند

            شايد بتوانند قلب ِ حزين و غمين ِ مرا قدری راحت بخشند
                       شايد ھم ، قلبم را برای ھميشه وداع گويند

       زيرا  ديگر ناتوان شده و از پا افتاده                     
.........  

  گوش کن 
              گوش کن مرا برای آخرين بار 

                      ميدانی که بامن 
                               بامن چه ھا کردی

               آيا ميدانی که در حق ِ من چه ظالمانه جفا کردی
  برو 

   برو  بيرون شو        برو
                      بگذار که بسوزم

                               بگذار بسوزم و بسازم
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               تا با نفرت  ھر لحظه برايت لعنت بفرستم
  ميگذارم که زمانه ترا محکمه کند

                      بگذار او ھم بداند که چه کردی
  اما فراموش نکن که 

              شبھا خواب نخواھی داشت       
                                   ديوانه خواھی شد

  تو ھم از من نفرت خواھی کرد 
                   که چرا ؟

                                   چرا در ھر جا ، ھر گوشه  و کنار
  .....در برف و باران  ، در ھر سخن و گفتار

        خالصه در ھرجا در نظرت ھستم              
  و ترا  

                         ترا نفرين ميکنم
  تنھا مرا خواھی ديد

  ........                 تنھا خاطراتِ  مرا و تنھا 
  ھرلحظه رنج خواھی برد

        رنج از آنکه  چرا ،  ھرجا در نظرت جلوه گرم
  رنج از آنکه ترا به عدل ِ وجدان سپاريده ام                   

            و ھرلحظه به محکمۀ خود احضارت ميکند
  و ھرلحظه چکش قضاوت ، ميخ ِ عدالت را بر فرقت ميکوبد
                شايد  دريچۀ گوشھای ناشنوای  خود  را ببندی

                                 و ھم  چشمان ِ فريبنده ات را 
   ديگر نه مرا بشنوی ، ونه مرا ببينی تا

                                           که در نظرت ظاھر شوم
  ِحتی دريچۀ قلبت را نيز ديوار خواھی کرد

         که مبادا  کسی دق الباب نموده به محکمۀ ديگر کشاند
                  و می خواھی که من ديگر نخواھم بود   ، اما

  خواھم بود اما من 
                      اما من ظاھر خواھم شد

  زيرا  با ھمۀ اين مظالم
                   با اينھمه بی تفاوتی 

                                 با ھمه نفرتی که  از تو دارم 
                                               می خواھمت 

   ھم ميخواھمتمی خواھمت ، می خواھمت و باز
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                    شايد اين احساس ِ مرا درک کنی که 

  ِاز جان و دل  ، از اعماقِ  قلب ، با تمام ھست و بودم ميخواھمت 
           و ميخواھمت

                    ميخواھمت
                             ھميشه چشم براھت ھستم

  بچينمتا از رخسارت دامن دامن گلھای بوسه 
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