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  ۰۳:۳۲مدت:  

بخش اول

سالومه:
 درد مزمنم تار
پودِ تاب حیات

هیهات عارفی صبور بشم و نیاد تو خواب
مالیخولیا
تو کوریام

نقوشی که زربافند گویا به چشمم نیاند چون خطخطی های بی راه

در من... دو تا دختر هاتفِ
هر شب... با میلد فرخنده شون مصادفه

رگهای دستم می گن سنی دارم و امسالم در کمالند
اما در روروکند هنوز دخترهای خیالم

باگ های سیستمم سنگینتر از هارددیسکم
خانواده منفصل از حقیقت در زیستند

آنتن های اتصالم به رفیق هام ضعیف تر... روز به روز غریبتر از همیشه
تو جهانی که قرار نبود چنین بشه

(قرار نبود که این بشه)
تا دارم رپی که مینیاتوری از آفرینشه

یافت شاید بشه واسه آتشِ میل به بودن و آسایش هیچ شدن...
گوشهای در بیشه

میار ای یار ای یار... ای یار ای یار ای یار
مارال ای یار ای یار هی یا هی

یالستان یال ای یالستان یال ای یال

همخوان

سالومه:
تقلی یافتن هدف بعدی تا بده معنی این راه سختی که ساختیم بعد هبوط از درخت

بجمب تا هنوز هست وقت
تا پابرجاست شالوده و دیوار و سقف

هروقت تموم شد این نقش
از نو بباف که نیست تهش

غیر افکار بی نظم



بخش دوم

کوهسار:

 یکی مثه گل ، یکی مثه گوه
یعنی یکی مثه من , یا یکی مثه تو

زندگی زد خودشُ ورق ولی پاره شد دفتر خاطرات من هــ
کلی حرفه نگفته موند ، خوبی پاک شدُ بدم چه خوب موند روند 

تویه این پرتی ادامه ی داستان , شدم مثه یه ادم اعدامیه پاسگاه

شبا به فکر سیگار صبح ؛ بیدار شی ببینی رسیده دیدار ظلم
بشین ورق بزن ؛ روزایی که به باد رفتنو هر کی رسیدم یه سنگی زد

تو هنوزم خاکی یه رنگی مرد ، پیش خودت فکر کردی که میجنگی نه
ولی روزگار سیاهی تارو موتُ برد ، میخوای برگردی همه چی تارو پود شد

همخوان

سالومه:
 تقلی یافتن هدف بعدی تا بده معنی این راه سختی که ساختیم بعد هبوط از درخت

بجمب تا هنوز هست وقت
تا پابرجاست شالوده و دیوار و سقف

هروقت تموم شد این نقش
از نو بباف که نیست تهش

غیر افکار بی نظم

تقلی یافتن هدف بعدی تا بده معنی این راه سختی که ساختیم بعد هبوط از درخت
بجمب تا هنوز هست وقت

تا پابرجاست شالوده و دیوار و سقف

هروقت تموم شد این نقش
از نو بباف که نیست تهش

غیر افکار ...


