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 هوای تو

 غریبی کرده احساسم، به چشم بی وفای تو

 چرا هرگز نمی آید به شهرِ ِآشنای تو

 چرا خویی نمی گیرد میان دست تب دارت؟

 ز بس که می رَمَد از تو ، شده عمری بالی تو

 بدون شک دلم امروز،عاشق تر شد از، دیروز

 طبیب حسرت فردا اسیر و مبتالی تو

 یقین دارم کسی اینجا قدم بر کوچه بنهاده

 گلی با جای پاهایی شبیه رَدّ پای تو

 شده پرواز بی تابت، سکوت آسمان من

 توچرا هر لحظه بی تابم ، عزیزم من برای 

 تمام لحظه های من سرا پا غصه دارت شد

 فدایی می شود قلبم به جانِ دلربای تو

 تمام بند احساسم به سان پیچکی پیچید

 به دور دست پر مهرت، پریدم در هوای تو

 گیتی صالحی نژاد
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 چه شیرین می شود دنیا

 غریبه گشته احساسم میان چشمهای تو

 وبه تنگ امد دل از حزن غم و جور و جفای ت

 شراب چشمهای من تمام ادعایم هست

 ببین ساغر شده چشمم و جام می برای تو

 غروب هاله ی چشمت چه سایه گستر است امشب

 که خسرو هستی و قلبم شده شیرین سرای تو

 تو را در کوچه ی سبز بهاری،مست می بینم

 شکوفا غنچه میگردد ،لبان دلربای تو

 چه شیرین میشود دنیا کنار قلب تو باشم

 ه لذت بخش میباشد که میگردم فدای توچ

 گیتی صالحی نژاد
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 تاج سرم

  خرداد تورا حاصل عشق و ثمرم کرد

 با امدنت قلب تو را تاج سرم کرد

 ای آنکه مرا مونس جانی به حقیقت

 چشمان خمارت بخدا دربدرم کرد

 ای دختر زیبای من، ای روح و روانم

 آغوش قشنگ تو مرا تازه ترم کرد

 به ی دل، رنگ و صفا یافتبا آمدنت کل

 چون بلبل بستان شد و گلگونه پَرم کرد

 در عرصه ی گیتی قدمت برکت جان شد

 خرداد گل عشق تورا تاج سرم کرد

 گیتی صالحی نژاد
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 بعد تو

 بعد تو، باغ دل از غصه بیابان شد و رفت

 گریه ی روز و شبم نسخه ی درمان شد و رفت

 چشمها کور شد از دوری دیدار عشق

 مثل یعقوب که روشن دل کنعان شد و رفت

 در دلم حادثه ای بود، که تقدیم تو شد

 عشق ،آن حادثه ای بود که کتمان شد و رفت

 این دل غم زده و شب زده را نایی نیست

 در دل وسعتی از غم که نیستان شدو رفت

 اینچنین شد که به یک گوشه پناهش دادم

رفتآن دلی را که شد عاشق و َ پشیمان شد و   

 گیتی صالحی نژاد
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 دلگیرم

 من از عصیان ابر تیره دلگیرم

 درون پیله ی متروکه ای گیرم

 شبانی خسته از شالق گرگان

 بدست تازی این گله زنجیرم

 ...مثال کدخدایی ، گرد آبادی

 که بی غسل و کفن، آهسته میمیرم

 ...نه از دشمن نه از دیوی پریشان حال

یرممن از نامردمیها و فریب آشنا س  

 گیتی صالحی نژاد

***** 

 (گیتی صالحی نژاد )چکاوک : شاعر
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