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برو و کن دگرگون و حالم بیا و کن داغون و کن بارون ستاره  

برو و کن راضی دلو باز بیا و کن نازی و کن بازی دیوونه  

برو و کن پریشون و دل باز بیا کن افشون موهاتو  

برو و کن برپا و آتیش بیا و کن غوغا و شد و شیدا  

اینجا نمون برو اینجا نمون اینجا نمون برو اینجا نمون  

اینجا نمون برو اینجا نمون اینجا نمون برو اینجا نمون  

قلبه من توباز دوباره,  یکی داره , پا میذاره,    

خواب نمیاد, به چشمه منشب که میاد,  تا اون نیاد,   

ونم, دوسم دارهازون نگاش, برقه چشاش , خوب مید  

صداش, به زندگیم,  جون میارهرنگه لباش, زنگه   

  ♫♫♫حاال قر ... 

,  میخوام چیکارگلدونه بی گلتو بگو, تو گلخونه  

روه رو, زمینو زمانو گردونه , دور دونمرواریدارو  

رودخونه رو, گله پونرو, باغه در دیوار خونرومی خونه رو , ایوونه رو,   

   بدونه گلم میخوام چکار

چیکارمیخوام چیکار , میخوام   

 



 

 

ابرهیم حامدی ) ابی (از  ( : اورجینال آهنگ)   

 یه قاصد خبرم داد که آفتاب لب بوم

 نوشتم رو تن شب که خوشبختی تمومه

یینه من مونده نه ما  

یینه حرفی نه صدا  

 هزار دفعه شکستم عجب حادثه هایی

ب و روزم تو خوابم تو چه خوابینپرس از ش  

 به مستی شب و تا صبح خرابم چه خرابی

♫♫♫ 

عشقبه شب زل زده بودم به این   

 که شب مهتابی میشه

 نگاهم به هوا بود به این عشق

 که روز آفتابی میشه

 بهار پشت زمستون پس از تو برام قصه ی غم داشت

 نبودی که نبودی پس از تو بهارم تو رو کم داشت

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><  

گوگوشاز  ( :)  اورجینال آهنگ   

 

 آسمون ابریه اما دیگه بارون نمیاد

 صدای گریه ی بارون توی ناودون نمیاد

دوسش دارم از خونه بیرون نمیاداونکه من   

 واسه ی این دل تنها دیگه مهمون نمیاد

 نمیاد،نمیاد،نمیاد تا بدونه

 جای خالیش تو خونه واسه من یه زندونه

 دیگه اون دوس نداره واسه من گل بیاره روی موهام بذاره

 



 

♫♫♫ 
 

 یادمه روزی که آشنا شدیم

 روزی که مثل دو غنچه وا شدیم

لبهامو میبستوقتی اون با بوسه   

 نم بارون رو لبامون مینشست

 نمیاد،نمیاد،نمیاد تا بدونه

 جای خالیش تو خونه واسه من یه زندونه

 دیگه اون دوس نداره واسه من گل بیاره روی موهام بذاره

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 

لیال فروهراز  ( :)  اورجینال آهنگ  

 

 بذار شب چشماشو رو هم بذاره

 تا بگم چقدر دلم دوست داره

 نمیگم اندازه ستاره ها

 نمیگم تو رو میخوام قد خدا

 من تو رو قد خودت دوست دارم

 زندگیمو روی چشمات میذارم

 من تو رو قد خودت دوست دارم

 زندگیمو روی چشمات میذارم

♫♫♫ 

 تو دلت شکستنی مثل صداس

 تو وجودت چیزی غیر از آدماس

 تو باید گل میشدی تو باغ نور

 تو زیادی واسه این چشمای شور

 


