
(Vacuum ) خل ء

Don Porcellaسالومه و متن و اجرا:       

 Don Porcellaسالومه و آهنگسازی:        
سالومه تنظیم و میکس:  

۰۳�:۴۵مدت:               

 همخوان:

:Don Porcella
I don’t know what you had in mind
But they say the sun will shine
Are you ever going to run
As you ride towards the sun

سالومه:
 یاله های یاله یاله یالستان یاله یاله ماره وا ل یاره ماره کاره کیال یاله

های یاله واله دارستان باله می شه نمی شه نداره هایال واله 

بخش اول:

پراکنده می شوند افکارم مثل پروانه های رها از پیله
نیستم متعلق به جایی یا زمانی
بار اجدادم نیست روی دوشم

راز بقا نیست اکسیری که بدی بنوشم

بیگانگیم از شلوغی شهره
 و سیستم شره و فرای حله

چه تو تهران چه تو شانگهای
نویورک توکیو قدم ها تند دیوارها طوسی 

من نطفی روی زمینی دوار که  نقطه ای هم نیست توی کهکشانی دوار 
که نقطه ای هم نیست توی جهانی دوار که نقطه ای هم نیست توی تخیل ت فرار

بزار بزار باشم در خل�ء
برای لحظهای



همخوان:

Don Porcella:
I don’t know what you had in mind
But they say the sun will shine
Are you ever going to run
As you ride towards the sun

سالومه:
 یاله های یاله یاله یالستان یاله یاله ماره وا ل یاره ماره کاره کیال یاله

های یاله واله دارستان باله هرکی می گه که نمی شه هایال واله

بخش دوم:

آیا می شه زنده بود و آنچه بود که می شه بود؟
آیا درخت شاخه بود یا تنه بود یا ریشه بود؟
هیچه گاهی تعریفا ت بیهوده است تزریقا ت

آیا می شه زنده بود و خل ص از این تشریفا ت؟

چون من از اولش رپ می کردم و هرشب تا صبحش صبر می کردم
آتش خوندن رو تا که تب می کردم و از صبح تا شبش ختم می کردم

نوارهامو سی بار، ضبط می کردم آخر هر «بار» نفس حبس می کردم 

 هرجاهم برم من بر میگردم
 بر میگردم

 بر می گردم 


