روزمره گی
خوشبختی یعنی یه مرد خیکی /حساب بانکی ماشین مشکی
ازدواج شکل یه زن چاق /دستپخت عالی جهیزیه کامل
خانواده یعنی چند تا بچه لوس /آخر هفته جاده چالوس
عشق یعنی دختر شریک بابا /عروسی که کردی بیا سهمتو بردار
اینه معنی روزمرگی /گم شدیم تو پیچ و خم زندگی
موفقیت یعنی قبولی تو کنکور /رفنت به کانادا با رشوه و پول
معروفیت یعنی یه عکس و امضا /از مهران مدیری رضای گلزار
اخبار یعنی نشریه زرد /شادمهر فرار کرد هدیه شوهر کرد
پول یعنی فلسفه وجودی /اگه داری هستی نداری هیچ وقت نبودی
اینه معنی روزمرگی /گم شدیم تو پیچ و خم زندگی
تفریح یعنی سریال بی مزه فوتبال دیمی ساندوچ بد مزه
ای داد از روزمرگی
مشغولیت یعنی ماشین سواری /شهرک به باال جردن به پایین
گم شدیم تو پیچ و خم زندگی /شخصیت یعنی گوشی موبایلت
آدرس خونت یا مارک رو شلوارت /خوشبختی یعنی یه مرد خیکی

***

ترانه

ترانه
اون همه ترانه ،شعر عاشقانه
دیدی همش حرف بود و حرفات تموم شد
اون همه رنگ و بو ،اون همه آرزو
دیدی مثه یه خواب چه زود تموم شد
گفتی با تو بودن ،یعنی زنده موندن
حاال می گی عمرم حروم شد
دلم چون خون شد /پیر شدم ،صبرم تموم شد
سایه های تردید ،روی باغ امید
این جغد شوم جداییه که می خونه
تو کویر غرورت ،بگو غیر تنهایی
آخر این قصّه واسه تو کی می مونه
بعد هر بهاری ،نوبت خزونه
بهار عشق ما چه زود تموم شد ،نوبت فصل خزون شد
به عشق تو اسیرم /می گفتی بی تو من می می رم
حاال می گی فکراتو کردی نظرت عوض شد
تعبیر مهربونی ،عشق آسمونی
چه زود و چه ساده اسمش هوس شد
گفتی با تو بودن ،تا ابد تا همیشه
حاال می گی عاقبت نداره
تقصیر من نیست ،کار روزگاره

تقصیر من نیست ،کار روزگاره
روزای آفتابی ،شب های مهتابی
مثل نقش روی آبن ،نمی مونن
قناری های زرد ،گرفتار قفس
اگه باشن دیگه آوازی نمی خونن
حاال می خوای جدا شی /تو آسمون رها شی
دلم مال تو /روحم مال تو /هر جای دنیا که باشی
سایه های سنگین ،روی باغ امید
تو کویر غرورت
بعد هر بهاری نوبت خزونه
بهار عشقمون چه زود تموم شد

***

آدم معمولی
من اون فیلمو ندیدم ،نه اون شعر و نخوندم
این بابا رو نمی شناسم هیچ وقت اون ور نبودم
من همینم که هستم یه آدم معمولی
هیچ وقت مهم نبودم نباید کار سختی باشه
به خودم دروغ نگفتم فکر نکردم الزم باشه

به خودم دروغ نگفتم فکر نکردم الزم باشه
زندگی رو دوست دارم یه زندگی معمولی
نمی خوام کتاب باشم دوست دارم که گوش بدم به یه قصه معمولی
نمی خوام عاشق باشم اگه آخرش جداییه
نمی خوام پولدار باشم اگه قیمتش رهاییه
نمی خوام زندگیمو به پای شهرت بریزم
دوست دارم خودم باشم یه آدم معمولی
ببینم می ذاری یا نه( نه نه نه معمولی معمولی(
دوست دارم خودم باشم خودم باشم خودم باشم معمولی
نمی خوام اول باشم مگه زندگی مسابقه س
نمی خوام تو جمع باشم تنهایی یه قاعده س
نمی خوام به من بگن چی باید آرزو کنم
من می خوام خودم باشم یه آدم معمولی
عشق خودمو دارم یه عشق معمولی
به من ربطی نداره اسم این هنرپیشه چیه
اصال برام مهم نیست این کارخونه مال کیه
هر کسی هرچی داره هر کی که هست خوش به حالش
من می خوام خودم باشم یه آدم معمولی
آره می خوام خودم باشم یه آدم معمولی معمولی معمولی
من می خوام خودم باشم یه آدم معمولی

***

تقصیر من بود
اگه یه جایی جنگ شد دست کسی تنگ شد ،تقصیر من بود
اگه بحران آب بود هجرت سراب بود ،تقصیر من بود
اگه زمستونا سردن تابستونا گرمن ،تقصیر من بود
اگه جاده ها باریکن کوچه ها تاریکن ،تقصیر من بود
اگه بود بحران بیکاری فقر و نداری ،تقصیر من بود
جنگ اعراب و اسراییل ببر های تامیل ،تقصیر من بود
ساختار زدایی از مدنیت ،تقصیر من بود ،تقصیر من بود
این یه اعترافه خیلی باس ببخشین ،تقصیر من بود
عوام زدگی سیاسی شکست دیپلوماسی ،تقصیر من بود
حذف تیم ملی با بازی احساسی ،تقصیر من بود
اگه بن الدن در رفت تکون خورد قیمت نفت ،تقصیر من بود
اگه از این همه وعده حوصلتون سر رفت ،تقصیر من بود ،تقصیر من بود
خانوم ها و آقایون عذر میخوام باعث شرمندگیه
اگه شاکی ها زندونن مجرما بیرونن ،تقصیر من بود
اگه اینا همش یه رازه که همه می دونن ،تقصیر من بود
اگه خدایی نکرده یه روز من نباشم اون روز چی می شه؟
.تقصیر منه چه باشم چه نباشم جور دیگه نمی شه

.تقصیر منه چه باشم چه نباشم جور دیگه نمی شه

***

زوربای مالیری
شب تو زلفت اسیره ،ماه پیش تو حقیره
امشبو اینجا بمون واسه رفنت خیلی دیره
صدای تو ترانه است ،نگاهت پر از ستاره ست
به به خودم حال کردم دروغام چه شاعرانه اس
زندگیمون از یه جنسه ،مثل حباب روی آب
پر از خالی پر از هیج ،گنگ و مبهم چون سراب
زنده بودن یعنی این ،سیستم بسنت رو ماشین
آخر هفته کجایی شمشک بریم یا دیزین
پارتی کردن شب و روز ،روز و شب رویه قرصیم
ددی هواتو داره ،به هر چی می خوای می رسی
راز اکسیر جوونی با ساکشن با لیفتینگ
زیبایی فقط همینه جراحی پالستیک
مردونگی به اینه ،هیکل و بادی بیلدینگ
مگه آدم مرد می شه ،بدون رینگ و الستیک
فقط با پول و قیافه ،کارت درس نمی شه
یه کمی شم به لهجه است ،این طوری خارجی می شه

یه کمی شم به لهجه است ،این طوری خارجی می شه
اینحا و اونجات مصنوعی ،چشات به رنگ لنزه
مقصد چه فرقی داره ،وقتی طرف سوار بنزه
خرید و فروش حواله ،سواد الزم نداره
بهترین شغل دنیا ،داشنت ددی پولداره
تابستونا مارماریس ،زمستونا لب پیست
زندگی بقیه اصال برام مهم نیست
از صبح به فکر اینم که شب کجا برنامه است
پاتوقمم نزدیکه مدرسه دخترانست
راز اکسیر جوونی با ساکشن با لیفتینگ
زیبایی فقط همینه جراحی پالستیک
مردونگی به اینه ،هیکل و بادی بیلدینگ
مگه آدم مرد می شه ،بدون رینگ و الستیک

***

صبح شد
صبح شد باید بیدار شیم ،از اولش تکراریه
پول ندارم و حسابم مثل وعده های تو ،تو خالیه
توهم توطئه ،دشمنای خیالی
دنیا به کام کیاس؟! آدمای روانی

دنیا به کام کیاس؟! آدمای روانی
تجارت عاطفه ،یه کار پر درآمد
میونبر معنوی ،قرصای شادی آور
مساوی تو فوتبال ،بهانه رقص و آواز
یتیم خونه رو سپردن دست آدمای بچه باز
پنجره های بسته ،عشقای دیجیتالی
کانون خانواده ،دخترای فراری
رسانه فرهنگی پر از پیام بازرگانی
کرامت و ارزش زن ،ازدواج غیابی
آسانسور توسعه ،گیر کرده بین طبقات
عشق و حالش فرنگه ،بیزینسش امارات
تعطیلی مطبوعات ،تو عصر ارتباطات
جامعه مدنی ،تو بن بست اصالحات
ازدیاد جمعیت ،نون خور زیادی
مبارزه با فحشا ،زنای خیابانی
گفتمان فرهنگی ،مغزای فراری
کوکاکوالی مشهد ،تحریم اقتصادی
صبح شد باید بیدار شیم ،به به هوا چه عالیه
آلودگی مجازه ،وقتی جون آدما مجانیه
می گن رفیق ناامید ،بدتره صدتا دشمن
حرف خیلی باحالیه ،ولی اینم یک کم تکراریه

حرف خیلی باحالیه ،ولی اینم یک کم تکراریه

***

داد از عشق
یکی از نان می گه ،یکی از جنگ
یکی از زندگی ،یکی از مرگ
یکی از امید به فردا ،یکی از شکوه دیروز
یکی از راه شبانه گزارش روز
ای داد از عشق ای داد از عشق که رفت ز یاد
یکی تشنه یه قطره آب ،یکی کنار دریاست
یکی صد سال نشسته در انتظار فرداست
یکی داره داد می زنه ،یکی سیاستش سکوته
یکی صدای راستی است ولی حقیقتش دروغه
ای داد از عشق ای داد از عشق که رفت ز یاد
یکی به فکر نظم نظم نوین جهانی
یکی به فکر شعر به سبک اصفهانی
یکی اسمش یادش نیست اونوقت می گن نابغه اس
داشتم از چی می گفتم؟ دروغگو کم حافظه اس
ای داد از عشق ای داد از عشق که رفت ز یاد

