عشق سرعت
قدرت عشق یا عشق قدرت  ،مدرنیته یا سنت
مسکن رنج و درد ،به صورت قرص و گرد
شام و ناهار نداریم ،جاش می خوریم کیک زرد
!غیرت سیب زمینی ،توسعه سبک چینی ،دموکراسی دینی ،...پیتزای قورمه سبزی
خون با اسانس اچ آی وی،آنفلونزای مرغی
عاشقای قزوینی ،توسعه سبک چینی ،دموکراسی دینی...های های ،پیتزای قورمه سبزی
دیزی توی کافی شاپ ،مدیتیشن به قصد رختخواب
نذری می دن افطاری ،زرشک پلو با کچاب
آموزش از راه دور ،فروش سوال کنکور
نزول یا سود بانکی ،یا انتخاب یا که زور
!غیرت سیب زمینی ،توسعه سبک چینی،دموکراسی دینی ،...پیتزای قورمه سبزی
پل شیخ فضل اهلل از رو ستارخان رد می شه

***

بی تربیت
می گی از جنگ و کشاکش /می گی از حریق نفتکش
یه برنامه واسه جوونی /روزاتون سبز و آسمونی
مجری جنگ خانواده /جیغ نزن اینقدر زنیکهی  ... /...استغفراهلل
یمالیدن
یپاییدن /چیزای رئیساشونو م 
از زیر چشم همدیگه رو م 

یمالیدن
یپاییدن /چیزای رئیساشونو م 
از زیر چشم همدیگه رو م 
با صداشون روحمونو می ساییدن /با دروغاشون اعصابمونو  /...آقا اینجا خانواده نشسته
 ...کالغ با ادای بلبل /اینا رو از کجا گیر آوردن یه مشت
همه برنام هها پر غصه /مصاحبه با آدمای چرک و نشسته
یکنه خیلی کاردرسته /خجالت نمی کشه مرتیکهی  /...الاله اال اهلل
فکر م 
یمعنی و چاپلوس
کت های قهو های خند ههای لوس /مجریهای ب 
می گه همه دزدن بقیه جاسوس /لعنت به هر چی آدم  /...صلوات بفرست آقا

***

اینجا هیچکی سر جاش نیست
آدمای تنها ،آدمای غمگین ،آدمای خسته
آدمای عاشق ،چشا کاسهی خون ،دالی شکسته
آدمای پولدار ،آدمای بی پول ،تو فکر تجارت
آدمای مهم ،آدمای جدی ،عقد هی حقارت /اینجا هیچکی سر جاش نیست
خلبانا جاشونو عوض کردن با رانندههای تاکسی و کامیون
یمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون
حتما باید ب 
دکترای برجساز ،خونای آلوده ،فروش اعضای بدن
یخیال برو دنبال پول به جیب زدن /اینجا هیچکی سر جاش نیست
سوگند بقراط؟ ب 
مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات

مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات
فاشیستای دیروز امروز شدن رهبر اصالحات
مهم نیست که بلد نیستی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا
فقط کافیه ،فقط باید چشات آبی باشه تا بشی هنرپیش هی سینما
اینجا همه جور هشو داریم ولی هیچکی سر جاش نیست
اینجا همه رقم موجود است ولی کسی سر جاش نیست
حاال اونایی که یه کاری بلدن همشون بیکارن
مسئولین ذیربط یا رفنت مرخصی یا نیسنت و بیمارن
اگه هیچ کاری بلد نباشی می شی معاون یا مدیر
کارای بزرگ دست آدمای حقیر
یام و طب سنتی
دالکای حموم زدن تو کار کالس ت 
درویشای آپارتمانی ،قطب های عرفانی ،آدم های شهوتی
بوکسورا و کشتیگیرا اکثرا نمایند هی مجلسن
یرسن
یکنن و حساب دشمنا رو م 
مشکالتو فیتیل هپیچ م 
دیپلمههای بیکار فراری از سربازی
دون ژوانای کرج قهرمانای دختربازی
 ...باد فتق /چاه نفت /پودر کشک /آب سرد /چرک زخم
اینجا هیچکی سر جاش نیست /اینجا هیچوقت هیچکی سر جاش نیست
اینجا همه رقم موجود است ولی هیچکی سر جاش نیست
خوبه که بنده هم برم مدتی دکتری کنم

خوبه که بنده هم برم مدتی دکتری کنم
یا بروم تو سینما هر شبه آکتوری کنم
آخه چرا خجالت بکشم یا بکنم رودرواسی

***

افسوس
من هنوز چشمام براهه تا تو برگردی دوباره /فکر نمیکردی بتونم این همه منتظرت بمونم
من همون هستم که بودم /شب و روز به یادت بودم
یدونستی که این کار کار تو نیست
یدونم /تو از اول م 
واسه تو باورش سخته م 
نمیتونی یه جا آروم بمونی /همه جوونیت جلو روته ،آدمای جالب سر راهنت
چرا باید یه قصهی تکراری بخونی
افسوس و صد افسوس /افسوس و صد افسوس رفتی نموندی
اگه برگردی /زندگیم شده حسرت و آه
می گی راست بود هر چی گفتی هیچوقت دروغ نمیگفتی
غیر چند بار اونم از روی اجبار
می گی دروغات از سر ترس بود حقیقت گفتنش سخت بود
هر کی نقط هضعفی داره کجاست گل بی خار
گفتی من تقدیر و سرنوشتتم اولین و آخرین عشقتم
باورت کردم کور بودم و ساده
تقلب کردی تو سرنوشتت اینم از آخر عشقت

تقلب کردی تو سرنوشتت اینم از آخر عشقت
حرفای داغت عزیزم ضمانت اجرایی نداره
افسوس و صد افسوس /افسوس و صد افسوس رفتی نموندی
اگه برگردی /زندگیم شده حسرت و آه
هنوز کورم هنوز ساده هنوز چشمام براهه
واسه تو چه فرقی داره من منتظرت بمونم یا نه
یه چیزایی تو دمله که گفتنی نیست
یدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست
م 
این جاده جای دور زدن نداره بایست بری تا ته
می گن خوشه آخر قصه تموم می شه غم و غصه
اما اونایی که اینو گفنت تجربهای مثل من نداشنت
آدم که با توست مثل اسیره وقتی نیستی می خواد بمیره
یتونو نداشنت
خوش بحال اونایی که افتخار آشنای 
افسوس و صد افسوس /افسوس و صد افسوس رفتی نموندی /اگه برگردی /زندگیم شده حسرت و آه

***

شب رفت
شب رفت ،ماه رفت ،ستاره رفت /اما سحر نرسید
تاریکی موندگار شد روز دگر نرسید

تاریکی موندگار شد روز دگر نرسید
سالها ماهها ثانی هها /بی تو گذشت و من
منتظر تو بودم و از تو خبر نرسید
یگفت /یه روز می آی دوباره
مسافر شهر قصه م 
قصهی ما تموم شد /اون از سفر نرسید
گل کو؟ باغ کو؟ بهار کجاس؟ /اینجا همش کویره
دستای باغبون کجاس؟ /غنچه داره می میره
رود امید و آرزو /رفت و رسید به مرداب
چشم هی شادی خشکید /دریای عشق شد سراب
شبای بی ستاره /هر شب و هر شب دوباره
اومدنت دروغه /خورشید چه بی فروغه

***

تو کجایی؟
اون از ستاره این از ماه /اون از شب تاریک و این از راه
این از من تنهای بی همسفر تو کجایی؟
اون از غروب این از سحر /گفتی منتظرم بیا از سفر
حاال که به خونه رسیدم تو کجایی؟
یقرار
اون از زمستون این از بهار /دستای سرد دل ب 
ای داد از غم تنهایی ،ای داد از غم تنهایی تو کجایی؟

ای داد از غم تنهایی ،ای داد از غم تنهایی تو کجایی؟
بی تو هر روز غروبی دلگیره /شبای سرد من قحطی ستار هس
روح آواز تو چنگ شب اسیره /معنی اسم تو بهترین تران هس
نه پیامی نه نشونی /رو زمینی یا آسمونی؟
یدونستم تو کجایی
یگفتی ،کاش م 
کاش م 
اون از بقیه این از تو /امروزم مثل دیروز روز از نو
خستهام از روزای تکراری تو کجایی؟
شبای تو همشون مهتابی /روزای تو گرم و آفتابی
اینم از روز و شب من ،تو کجایی؟
این از خواهش من و غرور تو /این از نالهی من و سکوت تو
حرفای اونروز و غم تکراری تو کجایی؟
بی تو هر روز غروبی دلگیره /شبای سرد من قحطی ستار هس
روح آواز تو چنگ شب اسیره /معنی اسم تو بهترین تران هس
حیف از روزایی که بی تو بودم /اون همه شب که تنها موندم
دیر اومدی ولی زود رفتی تو کجایی؟

***

کلنگی قابل سکونت
رو طاقچه خاک گرفته /پنجر هها بستهس /دیوارا یه کمی نم دادن /قابهای در شکستهس

رو طاقچه خاک گرفته /پنجر هها بستهس /دیوارا یه کمی نم دادن /قابهای در شکستهس
قفال همه زنگ زده /کلیدا رو هم که خب گم کردن /بدهی قبلی داشنت /برق و آبو قطع کردن
صابخونه دچار فراموشیه /از بدبختی و کهولت /این ملک واسه فروشه /کلنگی قابل سکونت
یه ور اصالحی داشته /ثبتی سند دست اول /ملک بغلی تو دعواس /انحصار وراثت
جواز نوسازی اصال نمی دن /تخریب اشکالی نداره
نگران محضر نباش از خودمونه /این روزا فقط سند جعلی منگوله داره
فرستادم دنبال پروند هتون /حکم تخلیه بدون فوت وقت
سند بزنم به نامتون؟ /کلنگی قابل سکونت /چایی بریز واسه آقا
همشو می گم یه جا بخر /از ملک و لوازم و آدمای توش بگیر
تا این ماشین که اکازیونه /فنی سالم موتور تازهتعمیر
صاحبش عمرشو داد به شما /تو تصادف بخاطر انحراف به چپ
می گن این محله ناامن شده /االن وقت معاملهس حالشو ببر
یشناسم /اوه ..از قدیما دورهی طفولیت
من این ملکو خوب م 
جون می ده واسه کاسبی /کلنگی قابل سکونت

***

مینی بوس سبز
همه چیز سر جاشه

همه چیز سر جاشه
جای گلهگذاری نیس /یه سری دزدن و یه سری پلیس
یخوره /من و تو چی کارهایم؟
یبره ،یکی م 
یکی م 
شما روتو بکن اونور داداش ،به شما اصال مربوط نیس
شب تعطیله پاشو زنگ بزن به واهیک یا ماسیس
تو جیب ملت نفازولین و دستشون یه پاکت ماست و کالباس و چیپس
دم درمونگاه ،دم دواخونه صفه واسه /الکل طبی و شربت سینه و قرص کدئین
ولی کسی مریض نیس /خدا رو شکر
عالفا جمعن ،تو پاساژ بورس متلک و آزاره /میدون شهرک امشب ماموربازاره
شهر در دست التا ،باجگیرا و معتادا /یکی با موتور گازیه ،اون یکی با موتور هزاره
آدمای تکراری در بستهبندی جدید /هر قصابی دکتر می شه با یه روپوش سفید
با پول می شه راحت هر چیزی رو خرید /از جون آدمیزاد گرفته تا گرد و قرص و اسید
یکنن تا خودشون برن به بهشت
حرفای زیبا ،کارای زشت /زندگی بقیه رو جهنم م 
ینوشت؟ /همه شاکین از دست سرنوشت
کی این چیزا رو اونجا رو دیوارا م 
آقا ببخشید سینمای آزادی کجاس؟ /نه اینو داریم نه اونو ولی
یبوس سبز اونور منتظر امثال شماهاس
اول خط همینجاس /یه مین 
یبره /مقصد وزراس
بزور مسافر م 

***

عمواسداهلل
سه و ربع کم بعد از ظهر سیزده مرداده /عاشق شدی رفت عشق تو رو به باد داده /همه خوابیدن دایی
جون توی باغه /کی این دیوار رو کثیف کرده اینا چیه رو دیواره
فامیل اشرافی همه با همدیگه قهرن /پای رادیو پیگیر اخبار جنگن /هر صدای اعتراضی صدایی
مشکوفه /انگلیسیای چشم چپ پشت دروازه شهرن
نگار من به لهاورد و من به نیشابور /لگد به ور دست ناموس تبعید به جایی دور /عمو اسداهلل دستم به
/دامنتون /میترسم لیلی رو دیگه نبینم سر دعوای دایی جون آقا جون /مارلن دیتریش آبگوشت بزباش
بی عرضه به جای این حرفا به فکر سن فرانسیسکو باش
یکی واکسی اون یکی عکاسه /همشیره تو کافه می خونه خواهر زاده شونم رقاصه /شما کجا بودین آقا
پر و پاچه تون چرا خیسه؟! /پرونده قمر رو میز رییس اینتلجنت سرویسه
سر دوستعلی توپوزه ی پلنگه /زن شیر علی مثل یه بچه معصوم و قشنگه /حرفای ابوالقاسم واعظ در
دوا خونه رو بست /این حسن موسی که جدی جدی پر از فشنگه
جنگ ممسنی جنگ کازرون /قشون دشمن تو راه تهرون /تو آخر آبروی منو می بری قاسم توی
برلن /انگلیسا زیر بازارچه با ما آقا تماس گرفنت
کارد آشپزخونه کدوم دست عزیز السلطنه بود /پیشاب هندی پای نسترن من /غیاث آبادی ها همه
ناموس پرسنت /مومنت! به عضو شریف که ساعت نبسنت
متد غافلگیری نایب تیمور خان /کاله گیس مشکی سر آسپیران
عبدالقادر بغدادی عکسش رو طاقچه س /اون چیزایی که نوشته بودی هنوز رو دیوار باغچه س /آره
همشهری خانه از پای بست ویران است /حتی اسم داداش شمسعلی توی اون کتابچه س
قلم تراش می خوای نه که چاقو /آخر قصه لیلی رو دادن به پوری فش فشو

قلم تراش می خوای نه که چاقو /آخر قصه لیلی رو دادن به پوری فش فشو
عمو اسداهلل دستم به دامنتون

***

ذغال خوب
جوونی و هزار آرزو پشت موی بلند و پشت بازو /در جستجوی رنگین کمون همگی از خونه زدن
بیرون /حرف از تقسیم آب و گندم فتح دروازه تمدن /صلح و دوستی دنیای ایده آل دنیای عاشقای بی
خیال /یکی تو جمع خودشو یادش رفت /یکی یه چیزی جا گذاشت و مجبور شد برگرده
 (stock option)/یکی زد تو کار کت و شلوار و کاپشن /یکی زندگیشو فروخت به استاک اپشن
/شادی دیپرشن گرفت و بستری شد /شکوفه دق کرد و پژمرد /آزاده زیاد حرف زد و افتاد تو زندون
امید رو فرستادن قبرستون /ایمان زد تو کار شک و تردید رستم خماره ،می گن تو ترکه دایی! /پیمان
زد زیر حرفش و فرار کرد ،آرزو گم شد ،شاید یه روز برگرده
امان از سرنوشت بی انجام ،پنجره های رو به غروب /امان از این چاه بی انتها ،رفیق بد ،ذغال
خوب ... /رفیق بد ،ذغال خوب ... /ذغال خوب

