آی آی یک
از اون حرفای سر بسته /از اون طرحا که در دسته
دکون عقل شده تعطیل /در احساس شده بسته
از اون نیمکت های خالی /از اون رسوایی مالی
از اون بحران بی پایان  /همه استاد ماست مالی /آی آی آی
از اون طوفان و این گرداب /از اون خوشبختی یه نایاب
دیدی کوروش که رفت در خواب و میراثش به زیر آب
از این امروز اون فردا  /از اون فردای نا پیدا
از اون تارزان بی عرضه که رفت و وارث جنگل شده چیتا /آی آی آی
اگه ترس از مدیر و ناظمه /اگه صلح دست ابو مازنه
واسه همه میخای دنیا /فقط یه دونه چکش الزمه
از این هفته تا اون هفته /دیگه کار از دست در رفته
همه تو صف بنزینن ولی دعوا سر نفته /آی آی آی
از اون چماق و اون هویج  /از اون راههای پیچ در پیچ
! تمام زندگی اینه بزن سن ایچ و دیگر هیچ
! تمام زندگی اینه بزن سن ایچ و دیگر هیچ

***

سیرابی نفت

سیرابی نفت
ای خدا رحمی به فریادم برس
گشته لبریز کاسه ی صبرم  ،به دادم برس
تو تصادف تمدن  ،میون یه گله مفت خور
له شدیم  ،داغون شدیم ،داور به بیدادم برس
ای خدا گو چاره ی دردم کجاست
آتش گرمی فزونه این شب سردم کجاست
یا زمستان را بهار کن یا تورم را مهار
یا بگو ما بد چه کردیم و ره برگشت کجاست
وضع دنیات که همش نارنجیه
! امنیت کو راستی کو و عدالت چی چیه
مهلت آژانس تموم شد موعد تحریم رسید
! گر که صاحب داره اینجا آفتابه دار دم مسجد کیه
شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای
کله شقها پاچه خواران کشتزار هسته ای
پوست ها کنده شده روده ها بندهای رخت
خشکی شیر دون کشور از فرط سیرابیه نفت
ای خدا این وضعو سامانی بده
این غم و اندوه و پایانی بده
کهکشان راه شیری  ،زندگی یا که اسیری
! مرخصیه بی حقوقی طول درمانی بده

! مرخصیه بی حقوقی طول درمانی بده
! پس کجاست اون کشتیه نجات ما /رونقِ زندگیه کساد ما
توی قحطی یه محبت سر دروازه دولت
پاتوق زور گیری و حال گیری شد از حال ما
ای خدا رحمی به فریادم برس /ما گرفتار کیا گشتیم  ،به دادم برس
دال از سنگ کله از گچ صورت منفی و تیپ کج
له شدیم داغون شدیم ،داور به بیدادم برس
شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای
کله شقها پاچه خواران کشتزار هسته ای
پوست ها کنده شده روده ها بندهای رخت
 ...خشکیده شیر دون کشور از فرط سیرابیه نفت
...نفت

***

پراگماتیسم عشقی
از اون روزا که زود گذشت /خیلی وقته گذشته
آشنایی اّتّفاقی بود /جدایی سرنوشته
می دونستم این جوری می شه ،اصالً

می دونستم این جوری می شه ،اصالً
خوشی به من حرومه /حاال می خوام عوض بشم
دوره ی غم تمومه /من دیگه اون آدم قبلی نیستم
من دیگه اون آدم قبلی نیستم
حاال عرض می کنم چرا
منم می رم یاد می گیرم ،آدم /چه جوری ترّقی می کنه
به هر دری می زنم ،هدف /وسیله رو توجیه می کنه
این آقاهه با اون یکی /فرقی با هم ندارن
دنبال اونی باهاس بری که /االن خرا سوارن
من دیگه اون آدم قبلی نیستم /من دیگه اون آدم قبلی نیستم
تا وقتی که تو نباشی /هیچی عوض نمی شه
قفالی زندگیم فقط /به دست تو وا می شه
آی بارون همیشه /آسمون وا نمی شه
تا وقتی تو پیشم نباشی /آی بارون همیشه
آسمون وا نمی شه
تا وقتی تو پیشم نباشی
تقّیه ی سیاسی می کنم /همه رو عاصی می کنم
رئیس کل می شم و بعد /مدیرّیت شانسی می کنم
منم می رم ذوب می شم و /از صبح تا شب داد می زنم
با همه دشمن می شم و /سر همه فریاد می زنم
من دیگه اون آدم قبلی نیستم /من دیگه اون آدم قبلی نیستم

من دیگه اون آدم قبلی نیستم /من دیگه اون آدم قبلی نیستم
شاید کراوات خریدم /رفتم قاطی اپوزیسیون
یه وب سایتی راه انداختم /شایدم یه تیلیویزیون
مملکت و نجات می دم /به صورت از راه دور
یه جنبشی راه می ندازم /با یه سری کچل و کور
من دیگه اون آدم قبلی نیستم
)من دیگه اون آدم قبلی نیستم )اون آدم معمولی و این حرفا دیگه نیستم
تا وقتی که تو نباشی /هیچی عوض نمی شه
قفالی زندگیم فقط /به دست تو وا می شه
آی بارون همیشه /آسمون وا نمی شه
تا وقتی تو پیشم نباشی /آی بارون همیشه
آسمون وا نمی شه /تا وقتی تو پیشم نباشی /ور دار ببر
می رم تو عالم هنر /واسه ی خودم حس می گیرم
قاطی بچّه معروفا ،با /کریس دی برگ عکس می گیرم
بچّه های خیابونی رو /می زنم تو سرشون و فیلم می سازم
فیلمو می فرستم تو جشنواره /از شهرت ثروت می سازم
من دیگه اون آدم قبلی نیستم /من دیگه اون آدم قبلی نیستم
تا وقتی که تو نباشی /هیچی عوض نمی شه
قفالی زندگیم فقط /به دست تو وا می شه
)آسمون وا نمی شه )هیچی عوض نمی شه
آی بارون همیشه

آی بارون همیشه
تا وقتی تو پیشم نباشی

***

آقا! نیگه دار
پشت خط قرمز /زیر خط فقر
یه ور جنگ و قحطی ،یه ور بدبختی
دهقان فداکار در به در و بیکار
نگفتی علم بهتر بود یا ثروت؟
علم بنده ی پوله /پول تو دست زوره
سر یه دو راهی گیر کردم
نه می تونم برم نه برگردم
دنیا با پول و زور می گرده
آقا نگه دار نگه دار /آقا نگه دار من همین جا پیاده میشم
داداش نگه دار نگه دار /من همین جا پیاده می شم
ناطق پیش از دستور /سخنران پر شور
ناجی وضع اقتصادی /مشکالت ما اینه
تبرج و چکمه /طرح امنیت اجتماعی
فساد توی ده /فحشا توی شهر

فساد توی ده /فحشا توی شهر
آقای رییس! از عمه ات خبر نداری؟
فساد مالی و اداری /صحبت از فساد شد حرف از فحشاست
آقا نگه دار نگه دار /آقا نگه دار من همین جا پیاده می شم
داداش نگه دار نگه دار /بیشتر از این مزاحم نمی شم
مافیای فوتبال /مافیای نفتی /مافیای موسیقی و شکر
این رایحه خوش خدمتت رو بگیر اون ور تر
یه لطفی به ما کن خفه شدیم رفت
مشارکت مدنی ،شد تنبیه بدنی
فکر کردیم وضع بهتر می شه ولی اشتباه کردم
سازندگی رو خریدن و عدالت رو فروخنت
آخرش اصالحات رو اصالح کردن
آقا نگه دار نگه دار /آقا نگه دار من همین جا پیاده می شم
داداش نگه دار نگه دار /من همین جا پیاده میشم
آقا نگه دار نگه دار /آقا نگه دار من همین جا پیاده می شم
داداش نگه دار نگه دار /بیشتر از این مزاحم شما نمی شم

***

کفش

کفش
ماشینا مثل صاحاباشونن /یا قراضه یا کورسی و شیکن
آدما کلن دو دسنت /یا مثل منن یا که نیسنت
اونایی که مثل من نیسنت /عامل صهیونیسنت
جهت برقراری عدالت /همه گیِر تو ترافیکن
مردم توی خیابونا یا بیکار یا سر کارن
سرکار و بیکار فرق نداره /اینا عامل استکبارن
همه چیزو فقط من می دونم ,ولی به شما ها نمی گم
بهتره به من گوش بکنین /همینی که من می گم
هر زنی که بیرون از خونه ست غیر خواهر و مادر من
!مصادیق بارز فساد و فحشاست /همشون این کارن
اینهمه جنگ و دعوا /واسه یه ریش تراش
آقا رو هدایت بکنین داداش /مرگ من یواش
آدما کلن دو دسنت /یا مثل منن یا که نیسنت
!اونایی که مثل من نیسنت /اصال آدم نیسنت
این سوسوالی عینکی پی روزنامه و کتابن
!رفیقای من منطق بلدن ,یکی یه نانچیکو دارن
!باشه زن و مرد کلن برابر /ولی مردا برابر ترن
هرکی زیادی حرف بزنه می گم با کفش تو سرش بزنن

***

لیوان ها ،بطری ها ،گالن ها
لیوانا خالَین و این بطریا /یه قطره م َتش نداره
صبح شده ولی هوا تاریکه /نکنه این آخری صنعتی بود؟
کبریت نیست یا وقتی هست /مشکل نبود سیگاره
!رفتی و رفیق من شب تا سحر /بطری لعنتیه
هیچی توش نیست /تو رو خیلی دوست داشتم
یه قاب عکس ,رو میزه /ولی خالیه
!ولی االن اسمتم دیگه یادم نیست
بدبختی که فقط ,آخر برج نیست /همه زندگی یه جورایی فاجعه ست
!لیوانا خالَین و این گالن ها /همشونم پر باشن /بازم کمه
داشتی از عشقت واسم می گفتی /ولی عشقتم یه جور طمعه
وقتی بهترین چیزا تو دنیا /یا دروغه یا افسانه یا خاطره ست
آفرین! جنگم تو بردی /بگو حاال می خوای باهاش چیکار کنی؟
ما تسلیمیم /دیگه جنگی تو کار نیست /تا کی می خوای از صلح فرار کنی؟

***

گروگانگیری در باغ وحش
واسه نا امیدی یه کم هنو جوونم /واسه آرزو داشنت بگی نگی پیرم
نه رو هوا نه که رو زمینم /تا زیر گلو تو قرض و قوله گیرم
دنیا یه جنگل بی رحمه  /من تو یه باغ وحش اسیرم
خیلی راحت ترم هر وقت از تو دورم /تو گل پالستیکی و من مثل زنبورم
صبح صادق گفتی هاله نوری /تاریک بود نشناختمتون
می دونم یه حرفایی رو نبایست زد /شرمنده این دفعه مجبورم
آخه من شب کورم
حوصله کسیو ندارم /ولی نمی خوام که تنها باشم
خشکیو دوست ندارم /ولی نمی تونم زیر دریا باشم
از این بدم می آد /طرفدار اون هم نیستم
تا کی باید گرفتار امثال این آدما باشم
اون از دیروز /امروزم که قربانت  /مگه مزغلم  /که نگران فردا باشم
نه رو هوا نه که رو زمینم /سر هر قراری یه چند ساعتی دیرم
اصرارم نکنید بابا بیشتر از این نمی تونم بمونم
آقا هلم ندین من که خودم دارم می رم
دنیا یه جنگل بی رحمه  /من تو یه باغ وحش اسیرم

***

چرخش پوچ
روزها و شب ها گذشت ومن /روز و شب بودم به یاد تو
در وهم شیرین خیال من /تو کنار من /من کنار تو
در چرخش پوچ این روزگار /روزها مدفون در انتظار
شب ها غرق سراب امید /آه از روزگار /آه از انتظار
ای روشنیٍ چشمان من /رویای من /دیدار توست
ای جاری در شعر و ترانه ام /در کالم من /عطر نام تو
روزها و شب ها گذشت و من /روزم شب نشد بی یاد تو
در فریب امید و انتظار  /من روز و شب به یاد تو

***

یارم بیا
آی یارم بیا /دلدارم بیا
دل میل تو داره /سزاوارم بیا
دلبر جانمه /ماه تابانمه
به پیش من  /بیا بیا
از بدخشانمه /آرام جانمه

از بدخشانمه /آرام جانمه
به پیش من /بیا بیا

***

آی آی دو
از این حرف های بی معنی تکراری دلم خونه
از این بی پنجره خونه که سقفش مثل آواره دلم تنگه
از این آوار و اون تکرار /این تکرار و این آوار
دلم خونه /دلم خونه /دلم تنگه
از این شب های تو در تو /که جز شب در پی اش نیست
از این روز های بیهوده  /که فردا در پی اش نیست
از این شب های بی رویا /این روز های بی فردا
دلم خونه /دلم خونه /دلم تنگه
از این ترویج تزویر /از این فقدان تدبیر
از این کوری  /از این جهل
از این بحران عالم گیر
از این کذبی که شد تذکیر
این وزارت تزویر /دلم خونه  /دلم خونه /دلم تنگه

