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bos van 8 stemmen  
 

Jaren  lang hebben ze geleden in pijn en verdriet 

Of ze nu rechten hebben, weten we niet 

De tranen stromen over hun wangen 

Ze lopen langzaam in de donkere gangen 

Taliban  

Taliban 

Taliban 

De Taliban zet de vrouwen in het museum 

Ze lieten de bloemetjes niet naar het meisjeslyceum 

De Taliban betekent zweep 

Ik zet door deze regel een streep 
 

Maart 

Maart 

Maart 

Ik ken wel mevrouw maart 

Ik stuur haar wel een kaart   
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8 maart, ze zijn gebonden door touwen 

8 maart, het bos van de vrouwen 

8 maart, de vrouwen hebben weer kracht 

8 maart, vrouwen aan de macht 

 

Waarom is de rode vlinder op 8 maart doodgegaan? 

Waarom was de groene vogel altijd onder het slaan? 

8 is het cijfer van de roos 

 of de bommen?  

Waarom ook weer die dansende sommen? 

Ze roepen 1,2,3 

als ze moeten slapen 

Maar dat wel met heel veel  diepe gapen  

Mijn gedicht gaat over de sterren die onder een sjaal leven 

Maar, over een paar dagen  

zie je de sterren  in de lucht zweven 

Nu is het leven bloedend voorbij…  

Nu beginnen we met een nieuwe aardbei… 

8 maart is niet z´n normale dag 

Maar wel toen ik het gisteren zag 

De pen en mijn vinger die tikken  maar door  

Net als een kleine vlinder met een heel lang koor  

 

Meisje 



                                                                                                                                              
                                  Voor 8  maart /  ه�� ��رچ 	ا��               

7 
 

www.goftaman.com 
 
Meisje 

Meisje 

Soms hoor ik wel jullie schreeuwende stemmen 

 

IJsje  

IJsje 

IJsje 

Jullie veranderen in tranen onder de zonnen  

Jullie ogen zijn net als 2 sterren maar, 

Jullie 2 handen zijn net als het maart jaar 

Jullie haren zijn net als  

boerqa en nacht  

Jullie stem is net als het visje dat in het water lacht 

Één voor één druppelen de blaadjes van hun wangen 

Die ze nooit meer kunnen vangen 

Zingt 

Zingt 

Zingt 

De langnekkige gans van 8 maart zingt  

De witte gans van 8 maart springt 

Daarom  is mijn handtekening net als een gans 

Mijn regels zijn altijd aan het beginnen met een dans 

 

Muska Farhoed / 06-03-09 
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Nederland  

 


