بارون نمی آد اینجا ،مرتضی!
بارون نمیاد هیچوقت ولی خیابونا خیسن
گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونهی سوسیسن
!مرتضی!/مرتضی! /بارون نمی آد اینجا ،مرتضی
فقط مرد هها زند هن وقتی زند هها باهاس بمیرن
قهرمانای شطرنج محکوم به بازی با یه گوریلن
...مرتضی!/مرتضی! /بارون نمی آد اینجا
ب تاریک و قحطیِ ستاره /ماه در نمی آد اینجا ،مرتضی
ش ِ
پسِ هر کویری ،کویره دوباره /آی بارون نمی آد اینجا ،مرتضی
فقط شبا رو می شمرن وقتی همه روزا هیچن
یپیچن
یزنن و بعدش به راس م 
همه راهنمای چپ م 
!مرتضی!/مرتضا آ آ! /بارون نمی آد اینجا ،مرتضی
یکارن تا باهاش دست هی تبر بسازن
درخت م 
شیرارو کردن تو قفس و حاال به عکس یه گربه می نازن
!مرتضی!/مرتضی! /بارون نمی آد اینجا ،مرتضی
ب تاریک و قحطیِ ستاره /ماه در نمی آد اینجا ،مرتضی
ش ِ
پسِ هر کویری ،کویره دوباره /آی بارون نمی آد اینجا ،مرتضی
یدونن /منتظر بارونن تا گناه شونو بشورن
راهها همه بسنت و همه اینو م 
!کوچ هها باریکن ،شبا چه تاریکن /بارون نمی آد اینجا؟
بارون نمی آد هیچوقت ولی خیابونا خیسن

بارون نمی آد هیچوقت ولی خیابونا خیسن
گاوای میان هرو مشغول مذاکره با رئیس کارخونهی سوسیسن
!مرتضی!/مرتضی! /بارون نمی آد اینجا ،مرتضی
پلیسا همه دزد و دزدا همه پلیسن
یریزن
شرافتمونو بردن جاش دوزار یارانه به حسابمون م 
!مرتضی!/مرتضی! /بارون نمی آد اینجا ،مرتضی

***

حاجی! یادت نیست؟
روز اول ،انقالب ما انفجار نور بود
شب تا سحر صدای تیر خالص می اومد از پشت بوم مدرسه رفاه
گوش شما کر و چشم عدالت کور بود
من بچه بودم ،یه چیزایی یادمه یه چیزایی یادم نیست
حاجی تو چطور؟ حاجی یادت هست؟ یا که یادت نیست
سال بعد مردم می رقصیدن تو خیابونا
می خوندن :ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته
می گفنت جنگ تموم شده ،بر می گردیم سر زندگیمون پشت مرزهای گذشته
.شما ولی می گفتی رسیدن به قدس بدون گذشنت از کربال ممکن نیست
.یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط ها ،حاجی!ممد و یادته؟ نگو یادت نیست

.یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط ها ،حاجی!ممد و یادته؟ نگو یادت نیست
از لطف شما هرکی یکی رو داره /یا تو بهشت زهرا ،یا تو خاوران
نویسنده ها رو بصورت یه طرفه /مجانی می فرستادی به ارمنستان
هیچ رستورانی واسه تو مثل رستوران میکونوس نیست
.جون من یه دهن بخون برامون حاجی ،از فریدون فرخزاد آهنگی یادت هست؟ یا که یادت نیست
...از شاپور بختیار چه خبر؟ فرهنگی کارا بخونن :دد دن ند دنن...دنن...دد دن ند دنن...دنن
سی سال گذشت ،صد سالم بگذره حاجی تو همینی
ادای امیرکبیرو در می آوردی ،ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استالینی ،سیبیالت کو
همچین سازندگی کردی ،که هیچ چیز قابل اصالح نیست
...از روی مصلحت ساکتی حاجی ،یا حرفی واسه گفنت نداری؟ چیزی یادت نیست

***

نتیجه ی مذاکرات
اگه می خوای پاشو بیا /دوست نداری وردار برو/برام دیگه فرق «
ت همیشه /نتیجه ی مذاکرات /شادی های انگشت شمار /سپرده شد
نداره /اومدن و رفنت ِ تو/با تو شکس ِ
به خاطرات /می گی چرا من ساکتم /آخه نمی ذاری حرف بزنم/اگه بخوام چیزی بگم باهاس این در و
اون در بزنم /یه حرفای مهمی بود /که االن دیگه یادم نیست /درمورد ِ تو بود و من /ولی دیگه مهم
نیست /نه راِه جنگ ،نه راِه صلح /تو همینی ،چاره ای نیست /خوب می دونی تو عزیزم/باتو بودن،کاِر
ی ،زوری
نت تو ،الک ِ
ق من /دچارِ خود سانسوری شدن /دوست دارم گف ِ
ساده ای نیست /احساساتِ عمی ِ

ی ،زوری
نت تو ،الک ِ
ق من /دچارِ خود سانسوری شدن /دوست دارم گف ِ
ساده ای نیست /احساساتِ عمی ِ
شدن

***

دارم می رم
روزها و شب هایم /در رهن تقویمه
تقدیر من اینه /من مغلوب تقدیرم
این تصمیم من نیست /من تسلیم این جاده ام /دارم می رم
روزهام همه ترس از  /رسیدن شب بود
روز و شبم هر دو  /در بند ظلمت بود
این تاریکی ممتد /اسم شب جاده است /دارم می رم
دارم می رم از این شهر و /از این آشوب و این غوغا
دلم خسته است و دیروزم /همه افسوس و /نیست فردا
بجز کابوس یک بن بست /در پایان تلخ راه /دارم می رم
رفنت به از ماندن /شعری که می خوانم
من مسافرم چیزی /جز رفنت نمی دانم
من جایی نمی شینم /جایی نمی مانم /دارم می رم

***

تمام شد
این یکی هم تموم شد یکی دیگه باز می کنم
چشامو می بندمو تو قفسم پرواز می کنم
توی رویام گم شدی یه لحظه که بیدار شدم
کور بشم اگه بازم چشامو باز بکنم
می دونم که همش دروغه بازی ماه و خورشید
می رسه اون روز که باید رخت سفر بپوشی
فرشم خاک زمینه سقفم طاق آسمون
تو مال برج عاجی امشبو پیشم بمون
یه شب دیگه می آد و من بدون تو سر می کنم
صفحه های خالی این قصه رو از بر می کنم
دروغ برگشتنت رو به خواب گنگم راه می دم
تکرار این دروغو دوباره باور می کنم
می دونم که همش دروغه بازی ماه و خورشید
می رسه اون روز که باید رخت سفر بپوشی
فرشم خاک زمینه سقفم طاق آسمون
تو ماله برج عاجی امشبو پیشم بمون

***

دنده سنگین
به بیرون از اینجا راه نیست /واسه تنها بودن جا نیست
باال سرم سقف نیست /ولی آسمون پیدا نیست
چراغ ها خاموش شدند /ستاره ها فراموش شدند
یه شب اونقدر طوالنی شد که /همه ی روزها توش گم شدند
دیگه بقیش سر پایینیه /حرکت با دنده ی سنگین
پنجره های رو به غروب /قاب دلتنگی
پیش خودم فکر می کنم یا من آدرس رو اشتباه اومدم /یا اینا منو عوضی گرفنت
هر جمله شروع یه سوء تفاهمه /هر چی بهت می دن قبال ازت پس گرفنت
هیچی جلو نمی ره /فردا تجسم همه ی اون چیزاییه که یه عمر ازشون می ترسیدی
چهار میخ تقدیر اون باال /رو صلیب داشتی براشون می رقصیدی
ازین به بعد سر پایینیه /حرکت با دنده ی سنگین
پنجره های بسته /قاب های دلتنگی

***

حضرت تائید کردند

حضرت تائید کردند
حضرت تائید کردند /اسمش رو برگه است
برگه تو صندوقه /صندوق تو گنجه
گنجه تو اتاقه /اتاق درش قفل
شیخ و بیدار کنید /نه ،خوابیده خسته است
این صندوق رایه یا سطل زباله
این پوت مهم نیست /اوت پوت آشغاله
وقاحت غنی شده /شصت و سه درصد
این میمون از کدوم سیرک اومده /چقدر باحاله
بوی دروغ و /بوی کثافت
انگار سیفون چاه جمکران خرابه
یه دزد نظارت می کنه /یکی استصواب
شرافت تو کماست و /شجاعت توخواب
عدالت را ولش کن  /هم کوره هم مسته
شمشیرش را می چرخونه  /با چشمای بسته
شیشه نوشابه  /یا کیک و ساندیس
سهام عدالت پخش می کنند /مگه یادت نیست؟
خواص که بی بصیرت اند  /و عوام فتنه
دشمن همون مردم اند /مرده و زنده
همه بریم معذرت بخوایم /آقا دلش پر درده
جناب شغال برادر سگ زرده

جناب شغال برادر سگ زرده
اون از استصواب و این از انتخاب
همه بیدارند ولي خودشون را زدند به خواب
حضرت تائید کردند /حضرت تائید کردند
ای داد بر من /حضرت تائید کردند /اسمش رو برگه است

***

پس کی پس؟
گفتی منتظر بمون از سفر می آد /می شکنه قفل و یار از در می آد
این شبم تموم می شه سحر می آد /پس کی پس؟ پس کی پس؟ پس کی پس؟
این زمستون می گذره بهار می آد /غنچه های انتظار به بار می آد
اونکه رفته با هزار سوار می آد /پس کی پس؟ پس کی پس؟ پس کی پس؟
پس ک ی پس؟ پس ک ی پس؟ پس ک ی پس؟
این شب یلدا که صد سال طول کشید /روی هر چهره نقاب غم کشید
میره و آفتاب مهر سر می زنه /به همه دوباره لبخند می زنه
موج خسته باز به ساحل می رسه /دست بارون به تن دشت می رسه
دیوار زندون مرداب می ریزه /رودخونه می ره به دریا می رسه
روی دشت پل می زنه رنگین کمون /بلبال رها می شن تو آسمون
صدای خنده می آد از کوچه مون /پس کی پس؟ پس کی پس؟ پس کی پس؟

صدای خنده می آد از کوچه مون /پس کی پس؟ پس کی پس؟ پس کی پس؟
پس ک ی پس؟ پس ک ی پس؟ پس ک ی پس؟

