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 ! مرگ انمتام ؟    

 ميخوامه به رسزمني خودم برگردم 

 مهس نگر من را کش ته اند  آجنا اير و

 چشامنش ابز مانده است و

 ميخوامه بروم و چشامنش را ببندم 

 درين رسزمني من بيگانه ام 

 بيگانه اب زابن شان 

 درين رسزمني مهه انگليیس حرف مزينند

 انگليیس می نويس ند 

 انگليیس فکر ميکنند  

 انگليیس عشق می ورزند 

 و انگليیس می مريند 

 ميکمن  سفر من هر روز از زابین به زابن دگر

 خط  به آخر( الف ) از 



 به بغداد ( ب) اب 

 به اکبل مريمس ( ک ) اب  و

 آجنا ها که سايه ها 

 ُمرده ها را به پشت می گريند 

 و کنار دروازه های بس ته می گذارند 

 اينجا در غرب 

 های مارک دار رشوع ميشود غذوالدت من اب اک

Refugee  

Welfare 

Social  

 وقیت برای جتليل از سالگردم 

 پرنده های آهنني ابل 

 نند افراز جنگل شيشه یي ميخو 

Happy birthday to you 

 وقیت کنار آبشار نياگارا 

 برامي جشن می گريند 

 من روز تودلم را 



 روی مزي اکغذی می گذارم 

 روشن می سازم  اب مشع نميه سوخته

 و اب کيک 

  McDonald  قطعه قطعه اش ميکمن 

 اين آخرين سالگرد تودلم خواهد بود 

 زيرا دير اي زود منفجر خوامه شد 

 چون من مبیب را در قلب خويش 

 محل ميامنمي 

 رويش مارک امپرايليس یت دارد ه که ب

 شيشه  و برای مرگ من درين جنگل فلز

 کیس گريه خنواهد کرد 

 ن شهر شيشه یي زيرا دري

 آدم های شيشه یي زندگی ميکنند 

 آدم های اب احساس فلزی 

 خود بيگانگی  تهنایي و از

 احساسات شانرا کش ته است 

 آدم ها درين رسزمني اب موزيک



Rap  می رقصند 

 ، می خوابند و معاشقه می کنند راه مريوند

 اينجا از پگاه ات بيگاه  در

 يک آهنگ تکرار ميشود 

Money money money 

 آخرش ريمت هراس انگزي اين آهنگ  

 من را خواهد کشت 

 سگ کوچک پشاملو ( چک ) آنگاه 

 يگانه رفيق تهنایي هامي 

 ايد رفته ام  روی اکلبد رسد و از

 مخوشانه زوزه خواهد کش يد 

 آسامن غبارآلود  و

 قطرۀ شفاف اشک را 

 . چشمش خواهد ديد  در

 (  خون از خاکسرت  از)                               

 


