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همیشه اوّل هستم اگه گفتی چه هستم 
صدا کشیده هستم کاله دارم روی سر 
در بیشه ها من هستم آهوِی شاد و شیطون 
آ چون آبادی هستم آبی آسمان ها 
من آی اوّل هستم درست  می گی عزیزم 
یکه و تنها هستم وقتی کالم نباشه 
چون غیر اوّل هستم هر جا بیام جز اوّل 
بادبادکی شاد هستم باد می شوم یا باران 
آره آره آ هستم دارم دو شکل زیبا 

آ ا 
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به روی خط نشستم اگر گفتی چه هستم 
نکنه که جا بیفته پایین دارم یک نقطه 
در بلبل و بهاران در باد و برف و باران 
بـ غیر آخر هستم اوّلشون من هستم 
آخر تاب نشستم اگر گفتی چه هستم 
من توی خواب اومدم با آب و تاب اومدم 
آره، ب آخر هستم  بگو بگو چه هستم 

بـ ب 
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اَ ـَ 

زود تو ببین کالهم بشنو بشنو صدایم 
بر سر اَسب می شینه کج رو سرم می شینه 
اَبرو می شم تو هر شخص با اون می شم مشّخص 
اوّل میام به هرجا شوم یک اَبر زیبا 
شکلم رو هرجا دیدی صدام رو خوب شنیدی 
آره اَ اوّل هستم حاال بگو چه هستم 
هر حرف برام یه خانه وقتی بشم نشانه 
بَرّه می شم می خونم رو سرشون می مونم 
بادباَدکارو بیار بَه بَه بَه، َچمن زار 
رو »چ« و رو »د« ببین من رو روی »بـ« ببین 
ــَ غیر اوّل هستم حاال بگو چه هستم 
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به روی خط لمیده دِ یه کمر خمیده 
سر به سرت نذاره نقطه رو دوست نداره 
در هر کجایی پیدا شیطون و سر به هوا 
میان اسم مادر اوّل دست و داور 
نشسته آخر یاد آخر داد و فریاد 
سر میکشه به هرجا دلفین توی دریا 
دال رو دیدی، باهوشی دنبال بازی گوشی 



7  م 

در هر کجا نشستم م هستم و م هستم 
پیدا می شه تو مرداب اوِّل ماه و مهتاب 
پر از گل معّطر میان اسم َقمصر 
پرچم، بیاد به خاِطر میم بشینه در آِخر 
مریم و از باغ بچین میم و تو هرجا ببین 
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