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بخش اول (سالومه):

رپ میکنم من پس «هستم رسماً»
از بس گشتم تا که قصدم نمایان شد واسه دستم

نوشتن و با ضرب سرشتن
نه جهنم نه بهشتم تعریف شده است

سرنوشتم مجهول و خارج از دو دست
 بیرون از تو مغزم!

خسته ام از این هایی که وصلند به بلندگوی والکمن
می گن رپ اگه  نیست ساده  رپ نیست اصل.ً... 

انصافا اگه نمی کشه جرثقیلت برو دنده عقب از میدون کلمات سنگین و صعب

من نمی گم از گل و بلبل اصل.ً
از ناف به رحم زیرزمین وصلم

از ارشاد نامه ردی نیست تو دستم 
از قبل می گم «نه» به هرچی سیستم نظارت

از قوانین رو زمینه تقاضا عرضه
تو کمینه گرگ درنده واسه حمله
به نفع نظامه غفلت مزمن گله

چون می شه ریخت هر آشی رو تو کاسه کله

 همخوان

همه داریم تو دل مینیاتوری از استکبار
انگیزه ام نیست می شه هرچند وقت یک بار



سقوط تو کمینه ولی پاربرجام و رهام
و بهای همین رهاییمه که تنهام

میافتم و پا می شم
در ایست و در راه می شم

می سوزم و ساز می شم
میسازم آواز می شم
دریا و صحرا می شم

در فلک در خاک می شم
چون معتاد تنهایی ام تو این دنیا جا می شم...

بخش دو (سالومه):

بودم منم متنفر از بودنم
خانواده بدبین، دوستی ها دروغ بودند

و وطنم خیابوناش تیره، مهمونیهاش شلوغ بودند 
 و فروغ بودندThe Doorsتو کافه هاش همه نیچه خون یا عشق 

نه که کم بود دزدی و آزمندی و مداهنه
خدا مرده، سفسطه بارور، فلسفه ختنه 

فرق آدم ها توی پول و ماشین و طبقات خونه
شرط رفاقت به دلیل وارونه 

شهرنشین متمدن، دهاتی دهاتی بود
فارس نوه کوروش، ترکه خره بود
خلقیت اعدامی دزدی تبرئه بود 

دین تو پشم و ریش کفر تو موی سره بود

تا اینکه یافتم جایی که جا بشم
ده سال پیش نمیدیدم خوابشم

از وقتی که سیاح راهشم
از دست نمی دم آرامشم

اونجا نمی سنجند لنگ و پنجه ات، 
حاصل رنجند علم و خرد: ثبت نمی شن تو ورق

داره یه شرط فقط... :)



 ۰:همخوان

همه داریم تو دل مینیاتوری از استکبار
انگیزه ام نیست می شه هرچند وقت یک بار

سقوط تو کمینه ولی پاربرجام و رهام

و بهای همین رهاییمه که تنهام
میافتم و پا می شم

در ایست و در راه می شم
می سوزم و ساز می شم

میسازم آواز می شم
دریا و صحرا می شم

در فلک در خاک می شم
چون معتاد تنهایی ام تو این دنیا جا می شم...

):SplytSecondبخش سوم (

I was born with a open hand so I could hold the torch of my people and light the way, 

the forces that oppose me are reduced to ashes when I ignite the flame. 

You cannot fight the pain in the truth of the message that I convey,  

I got the right to say that it's quite the same 

when you realize that freedom has a very heavy price to pay. 

Put the knife away 

I will pardon your foolishness as part of the tutelage, 

intelligence is a crime simply not being myself is to harbor a fugitive.

Don't lie to me I can see through every filter you put over the eyes of society, 

giving rise to these tyrants that abide by the rules and apply violent tactics silently. 

Bringin benefits fact too cause the river to run red 

but if you try to kill me instead you won't deceive me cuz you're infantile. 

Sending pyramids at you drop a sphinx on ya head, 



then when I tell you you're dead you won't believe me cuz you're in denial. 

The ways of the government have never been dear to me 

and that why we'll make them tremble in fear when we, 

stormin the street and make sure that freedom is no longer on the bill 

that I get at the end of the year and we. 

Fight for religion the place that we livin in liberate women and children we give em, 

reason to live on avery day for freedom I'll gladly pay. 

 همخوان

همه داریم تو دل مینیاتوری از استکبار
انگیزه ام نیست می شه هرچند وقت یک بار

سقوط تو کمینه ولی پاربرجام و رهام
و بهای همین رهاییمه که تنهام

میافتم و پا می شم
در ایست و در راه می شم

می سوزم و ساز می شم
میسازم آواز می شم
دریا و صحرا می شم

در فلک در خاک می شم
چون معتاد تنهایی ام تو این دنیا جا می شم...


