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 دروغه

 هرچی بهم گفت دوست دارم دروغ بود

 با من بودو دلش تنگ کسای دیگه میشد

 دیدم روزای آخر سرد شده بودی

 میگفتی دوست دارم ولی با یه لهن سرد سرد سرد

 کی اومد توی دلت که منو بیرون کردی

 منی که با تموم وجودم برات از عشقم میگفتمو قربون صدقه چشات میرفتم

 حرفام هیچ وقت دروغ نبود

 گفتم چشات تموم زندگیمه فک کردی فقط چشات مال منه

 رفتیو دستاتو سپردی به دستای یه غریبه

 ور یادت رفت اون همه خوبی منوتو چج

 تو کاری کن من خیانتتو فراموش کنم

 یه کاری کن تورو خدا دارم توی خودم منفجر میشم

 یه کاری باهام کردی که توی تموم پیجا هم اسمتو که میبنم زود فالو میکنم شاید که تو باشی

 دیونه منم

 کانالی سریع جوین میزنمکه هر کانالی توی تلگرام میبینم میگم حتما توهم عضو این 

 خودمو گول میزدمو میگفتم هرجا هست به فکرمه

 شبا که خوابتو میدیدم صبحش با یه ذوقی بیدار میشدم

 آخه میگن کسی بیاد تو خوابت ینی بهت فک کرده

 هه چه ساده خودمو گول میزدم
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 االن تموم ذهنمو فقط یه چیزی درگیر خودش کرده

 مگه من چمه؟

 م الل بشه زبونی که تورو نفرین کنهبیخیال دیگه نمیگ

 ا

 االن میگم اگه خدایی اون باال باشه و وجود داشته باشه

 ...تاوان همه گریه هامو از تو پست فترت میگیره

 احسان یارمحمدی : نویسنده و میکس

 علحا : گوینده

 با تشکر از طنین و مرضیه

 دلنوشته مگه من چمه با صدای علحاو ویدیو دکلمه دانلود دکلمه 
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