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* 0گام ( سعید شایسته ) بیا بیا   * 

 (بیا بیا که دلم تنگ شده

بار2 (ترانه هام همه بی رنگ شده  

 (بیا بیا میون قلب من 

بار2 (گ شدهجندوری تو  ی  با غصه  

 قشنگ با محبت دل به تو کرده عادت

فته دیدار به قیامتراضی نشو بی  

 ای عشق ، ای عشق ، ای عشق آسمونی

 آخ که اگه نمونی

 با قطره قطره غم 

 قلبمو میسوزونی

(تحریر ساده )  یمیسوزون قلبمو  

♫♫♫ 

 ( روحمو آسوده تویی

بار2 (بر غمم آلوده تویی  

وووووووووووووواون که مسیر عشقمو  

وییتا خونه پیموده ت  

____________________________________________________________ 
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1+گام ( حمید اصغری ) از اینجا تا اون ور دنیا   

 

باهات میام باهات میمونم                    ااز اینجا تا اونوره دنی ) 
     دوست دارم آرومه جونم                  تورو می خوام تا پایه جونم

واسه تو دل خوشی میارم                     از اینجا تا اونوره دنیا  
    بار2 ( آرزویی جز تو ندارم                    نمی دونی چقدر عزیزی

 
  ممممممممممممبگو دوست دارم       با دلو جون بخند     با دلو جون بمون

 
نمی شکنی عهدو     بگو که تا ابد      بگو که با منی         با دلو جون بهم   

♫♫♫ 

کنارتم تو غم و شادی                کنارتم تو عشقو لبخند  
این عاشقی رو هدیه دادی            ممنون از اینکه به دله من   

 
لحظه هام عاشقونه میشه              اسم تو که رو لب میارم  

دلم برات دیونه میشه                 میوفته تو نگاتو نگام   

فقط قسمت اول خونده  6پارت دوم شعر دوباره روی آهنگ اورجینال این کار اصغری خوانده شده در پارتی  :توجه

(دانلود کنید  از اینترنت از اینجا تا اون ور دنیا رو) شده   

 

0گام ( حمید اصغری ) و دوسم داری بگ  

 

   هاتو خنده کنم نمی عوض دنیا یه با       بیقرارم عاشقم میدونی      دارم دوست کنی باور میخوام

     تو با      میمونـــــــــــــــــــم       کنی باور خوام می

      

بار2 ( نمیذارم تنهات          منی عشق بگو        دارم دوست       داری دوسم بگو   ) 

♫♫♫ 

 (  داری دوسم دل ته از بگو 

نداری هیچکسو من جز به بگو    

کنارم تو بمونی خوای می بگو    

  بار2 ( قراری بی شبای و روز توی 

بار2(   نمیذارم تنهات          منی عشق بگو        دارم دوست       داری دوسم بگو  ) 

ده فقط قسمت اول خون  3 پارت دوم شعر دوباره روی آهنگ اورجینال این کار اصغری خوانده شده در پارتی :توجه

(دانلود کنید  بگو دوسم داری رو از اینترنت) شده   

    



 

 شبگرد ) مرتضی اشرفی ( گام 0

  

 یه شبگرد عاشق میرسه از راه دور
 تو سینه خدایا داره یک سنگ صبور

 میخونه چه غمگین قصه های جور وا جور

 
 " خدایا دلش گرفته    " 2 بار

 
 چه خستس چه تنها تو غروب لحظه ها

 نداره تو چشماش یه نگاه آشنا
 تو بغضش نشسته یه صدای بی صدا

 
 " خدایا دلش گرفته    " 2 بار

 
 یه شبگرد عاشق دل بریده از همه 

 تو قلبش یه دنیا پر رنجو ماتمه
 نگاه نیایش واسه اون یه مرحمه

 " خدایا دلش گرفته    " 2 بار

 
 باز امشب تو کوچه میپیچه صدای اون

 نداره یه همدم تلخ قصه های اون
 تو سینه میسوزه دل من برای اون

 " خدایا دلش گرفته    " 2 بار

___________________________________________________________ 
 

0گام ( عارف ) گل گلخونه من   

گل گلخونه من        یکی یک دونه من       چراغ خونه من          اومدم باز اومدم باز                                

                               

 نمی خوام گریه کنم      واسه مرگ غنچه ها    تو به من هدیه بکن        پر پرواز پر پرواز      

      ♫♫♫      

 

 خسته دلداری می خواد    از شما یاری می خواد    توی قحطی بهار    دل پرستاری می خواد  

       

 

گل گلخونه من        یکی یک دونه من       چراغ خونه من          اومدم باز اومدم باز                                

                               

    نمی خوام گریه کنم      واسه مرگ غنچه ها    تو به من هدیه بکن        پر پرواز پر پرواز                 
 



 

 

 

 

0 گام( عارف ) قصر صدف   
ممن و تو به عشق هم بنازی                                  تو بیا تا برقراره دنیا   

مواسه هم قصر صدف بسازی                                   مثل ماهی توی آب دریا  

صدای خنده ی ما             پشت ابرا برسه   

انزدیک ستاره ه              بره بازم باالتر  

اآرزوه   تو قلبمون جون بگیره  

♫♫♫ 

تبه من امید میده حرفای شیرین  

تگرمی اون بوسه های آتشین  

ینمیخوام از مژه هات بریزه اشک  

ترو شیار گونه های نازنین  

رنگ خوش رنگ چشات دوست دارم زنگ صدات  

وزندگی شیرینه با ت  

 

.........حاال ال ال   

_______________________________________________________ 

 

0گام ( اندی ) شیطنت   

 

   (شیطنت از چشم سیات می ریزه  

 عشوه از اون قد و باالت می ریزه

  خونه خرابم میکنه وقتی که

 زلفای تو روش شونه هات می ریزه

 

 چقدر دل تو گیراس، چشات قشنگ و زیباس

 لبات می مونه مثل شکوفه های گیالس

 قشنگ مهربونم درد و بالت به جونم

 خدا کنه همیشه کنار تو بمونم

 

 چشم بد از تو دور بشه الهی

 چشم حسودا کور بشه الهی

 دلم میخواد که یار من بمونی

 به گوشم از عشق و وفا بخونی( 2بار

_________________________________________________________________  

 



 

 

 

0گام ( سعید شایسته ) دختر تهرونی   

 یه نگاه بود اولش عشق من توی دلش

 یه نگاه بود اولش عشق من توی دلش

 

 وقتی گفتش عاشق فهمیدم چیست مشکلش

 خندید و ناز برام میکرد ولی

 منو میکشت با دو چشم خوشگلش

 رقصید و عشوه اومد اون ناقال

 که دیوونش شدم اونروز تا حاال

 

 دختر تهرونی , دیوونم کردی

 دختر تهرونی , بی خونم کردی

 دختر تهرونی , آشیونم رو

 آتیش زدی و ویرونم کردی

 آتیش زدی و ویرونم کردی

_____________________________________________________________ 

 

0گام ( کامبیز ) تو این زمونه   

نمیمونه عشق زمونه این تو ) 

کودومه وفا چیه عشق و عاشقی  

عادت شده غم محبت رفته  

همدم یه اکج دوست یه کجا رفیق کجا  

نمیشه پیدا دنیا تو گلی  

میشه چی بهار اومده خار رفته گل  

یاد از رفتم من باد آغوش در  

فریاد شده شکستم قلب این سکوت  

وای وای وای وای وای وای حاال  

وای وای وای وای وای وای حاال  

وای وای وای وای وای وای حاال  

                         ♫♫♫    بار2 (وای وای وای وای وای وای حاال



 

 

0گام ( مارتیک ) دوست دارم قد یه دنیا   

 

ببین چه بیتابم کرد          بازم امشب عشقت  

با غصه بی خوابم کرد       مثل هر شب چشمام  

تو زندگیم بشکفتی        تو یه پر گل بودی  

داغ نگات آبم کرد         من یه شبنم بودم  

پرنده بالی داشتم           واگه من همچون ت  

شبا طواف میکردم           دور منزلگاهت  

چه شور و حالی داشتم          به دلت میشستم   

صاف میکردم عشقمو             هراه ناهموار  

 

             قد یه دنیا  قد یه دنیا   قد یه دنیا من دوست دار    میپرستمت بیشتر از اینها   گفتم و میگم صد دفه اینجا

                                                   

 آره دوست دارم قد یه دنیا

 

 بعد از ملودی دوباره از ابتدا 
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