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نمی خواهــد آسیــــا  در  تــور   / نمی خواهــد  زانتیــا  همســرم 
نمی خواهــد کربــا  ســوریه،   / قــم  یــا  نجــف  و  مشــهد  و  مکــه 
نمی خواهــد طــا  اصــًا  دیــدم   / بــردم  زرگــری  بــه  را  او  شــنبه 
نمی خواهــد غــذا  دیگــر  گفــت   / و  میــز  ســر  آمــدش  شــبی  یــک 
نمی خواهــد باواریــا  دوغ،   / ایســتک  و  رانــی  نوشــابه،  قهــوه، 
نمی خواهــد هــوا  نــدارم  شــک   / باشــد  خــود  بــه  اگــر  اختیــارش 
نمی خواهــد منتهــا  همســرم   / هســتم  آشــتی  هواخــواِه  مــن 

من طرفداِر صلحم و شادی
او ولی فکِر سلِب آزادی

ــت ــازش نیس ــح و س ــل صل ــرم اه ــت /همس ــارش نیس ــِل ب ــه اه ــری ک ــل اب مث
نیســت ســفارش  آدِم  ولــی  او   / کــرد  را  سفارشــم  هــم  مــادرش 
نیســت! داعــش  گــروِه  عضــِو  گرچــه   / خشــونت بار  او  رفتــار  هســت 
مــن نخودچــی شــدم ولــی دیــدم / او برایــم شــبیِه کشــمش نیســت!
ــت ــش نیس ــا خوش وب ــح ی ــل تفری ــم / اه ــن باش ــه م ــر ک ــع! اگ ــل جم داخ
گــر زنــد حــرف، داخــِل جمعــی / حرف هایــش بــدوِن ترکــش نیســت
قبــًا از مــن ســؤال می پرســید / دیگــر امــروز اهــِل پرســش نیســت

من طرفداِر صلحم و شادی
او ولی فکر سلِب آزادی

ــد ــد ش ــپس ب ــدا، س ــود ابت ــوب ب ــد / خ ــد ش ــبی س ــان ش ــا ناگه راِه م
شــد مــردد  شــبی  یــک  ناگهــان   / امــا  بــود  یقیــن  اهــل  گرچــه 
شــد »گل محمــد«  چــو  نگاهــش  َو   / انــگار  کودتــا  تصمیــِم  داشــت 
شــد مــد  شــبی  آن  جــزر  ناگهــان   / آرام  زندگــی  دریــای  بــود 
شــد رد  مــن  کنــاِر  از  بی ســام   / کارم  ســِر  از  خانــه  آمــدم 
شــد! ممتــد  دوبــاره  قهرهایــش   / قبــًا  مقطعــی  می کــرد  قهــر 

من طرفدار صلحم و شادی
او ولی فکر سلِب آزادی

دارد مــو  رنــِگ  بخواهیــد  تــا   / دارد  اتــو  او  خانــه  داخــل 
دارد آرزو  و  فرنگیــس  بــا   / برنامــه  همیشــه  جمعــه  صبــِح 
دارد کــدو  تخمــه ی  و  پســته   / کیفــش  داخــل  و  جیــب  داخــل 
دارد! پتــو  خــودش  تازگی هــا   / بودیــم!  پتــو  یــک  زیــِر  قبل هــا 
دارد عمــو  زن   بخواهیــد  تــا   / او  و  نــدارم  زن عمــو  خــودم  مــن 
دارد؟ بگو مگــو  و  جنــگ  قصــِد   / امکانــات  تمــاِم  بــا  چــرا  پــس 
علــت قهــر کردنــش ایــن اســت / چــون کــه فهمیــده او هــوو دارد!

من طرفدار صلحم و شادی
او ولی فکر سلب آزادی


