
 

 یر)جمال وفایی(ن

  نیر نیر دیگه بسه بیا اینبار وفا کن

  نیر یا جونموبستون یا دردم دوا کن

  نیر نیر دل من عزا گرفته بیا

 ردل باز بونه تو رو گرفته بیا نی

 ریام درو می بندی چرا نیر چرا نیمنم به من می خندی چرا نیرکوچتون گریه می ک

 آمنه() 

 هآمنه چشم تو جام شراب من

 هآمنه اخم تو رنج و عذاب من

 

 هجونم زدستت آتیش گرفت

 همهر تو از دل بیرون نرفت

 هجونم زدستت آتیش گرفت

 همهر تو از دل بیرون نرفت

 

 هآمنه قلب من برای تو میزن

 هآمنه قهر نکن که قلب من میشکن

 هجونم زدستت آتیش گرفت

 همهر تو از دل بیرون نرفت

 هجونم زدستت آتیش گرفت

 همهر تو از دل بیرون نرفت

 

 وتنازه  دل مفتون ز

 وجان غرق نیاز ت

  نازت برده هوش من

 وای وهللا به ناز ت

 هآمنه نام تو درد و بالی من

 هآمنه بی تو دل بالی جون من

 هجونم زدستت آتیش گرفت

 همهر تو از دل بیرون نرفت

 هجونم زدستت آتیش گرفت

 همهر تو از دل بیرون نرفت

 



 

 (گل بودی گالب شدی)
 

 گل بودی گالب شدی ماشاهللا

 انگور بودی شراب شدی ماشاهللا

 دشمن تو خیر نبینه ایشاهلل

 مثل طالی ناب شدی ایوهلل

 راه رفتنت ایواال

 خندیدنت ایوهلل

 ناز کردنت ایوهلل

 قهر کردنت ایوهلل

 

 دتو که داری یک دسته زلفون کمند کمند کمن

 ددست پای من با تار زلفونت ببند ببند ببن

 زهر چه که قر توی کمر داری بریز بریز بری

 دتو که لب غنچه داری جون من بخند بخند بخن

 

 بار2 هخنده قشنگت می کنه مست و ملنگت می کن

 ههمه رنگت می کنقشنگ تر از یه باغ گل از 

 هقشنگ تر از یه باغ گل از همه رنگت می کن

 

 نیواش یواش زلفاتو افشونش کن مث دلم سینتو لرزونش ک

 ندستمال باالی سرت بگیر و گردونش ک

 

 

 

 بار2 هخنده قشنگت می کنه مست و ملنگت می کن

 ههمه رنگت می کنقشنگ تر از یه باغ گل از 

 هقشنگ تر از یه باغ گل از همه رنگت می کن

 

 نیواش یواش زلفاتو افشونش کن مث دلم سینتو لرزونش ک

 ندستمال باالی سرت بگیر و گردونش ک

 

 

 

 



 (دختر آبادانی)

 

 چه سبزه و مامانیدختر آبادانی ر آبادانی دخت

 بار 2ییتا بیا تو بلم پای بندر، می شینوم

 

 دهل هِل شو در اومدکشتی و مرکب اوم

 دهل هِل شو در اومد شرجی و گرما اوم

 

 بار2صبر دلوم سر اومد، گل زری جون نیومد

 بار2 چه سبزه و مامانیدختر آبادانی ر آبادانی دخت

 

 سر جسِر بهمشیر خودتو دیدوم، پسندیدوم

 منازتو دیدوم، پسندیدوم، پاهاتو دیدوم، پسندیدو

  ،خودتو دیدوم پسندیدوم ،رقصتو دیدوم پسندیدومالکستوی با،شگاه 

 

 بار2، چو قرِص ماهه دخترُگل ُگِل ناِز دختر

 

 بار2 چه سبزه و مامانیدختر آبادانی ر آبادانی دخت
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