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دخت هاجرو یس آهنگ سندی :  

 

پلکونمیدخت هاجرو خودمه تو گل م یس  

پلکونمیدخترون خودمه تو گل م یرضا محض  

پلکونمیدخت هاجرو خودمه تو گل م یس  

پلکونمیدخترون خودمه تو گل م یرضا محض  

تویل تهیل تویتل تولهیل تهیل تویتل  

تویل تهیل تویتل تولهیل تهیل تویتل  

 

2   نمیبیم ارمیخواب      ایخدا یچند شووه ا  

2   تو چشام خواب ندارم      از مو دوره نمیبیم  

 

نمینش شیپا ریز     خواستهیکه دلم م یاون    نمیانتظار نازن     نمیبندر نش یتو  

خواستهیکه دلم م یاون      منیانتظار نازن      نمیبندر نش یتو  

 

شب شبه شعر و شورهآهنگ شهره صولتی :   

 

شب شعرو شوره شب شب ماه و نورهشب   

2  کرده راهش دوره ریقرار گذاشتم د اریبا   

 

نداشتم میامشب توو زندگ نیمثله همچ شب  

2 پرستم آخر قرار گذاشتم یم کهیاون با  

... .شب شب شعر و شوره  آره  

 

زهلریام م نهیدل تو س ییپا یبا هر صدا حاال  
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ارزه یم یقشنگ به عالم میدلواپس  

نهیآفر یچه شاد نیهم گنیکه م عشق  

نهیش یچقد به دل م نهیریغمشم ش یوا  

 

برکهآهنگ  : شماعی زاده  

 

بدونم من چه کردم یگفتیم شدیکاش م  

بگردم یبا من من با ک یقهر یوقت  

 2 بگردم ؟ یمن با ک ��  🎺 

 

ام یمن که آشت یاگه با من قهر وت  

ام یکاشت یعمر یگل گله هرشهر ��  🎼 

باز دوست دارم شمیاز پ یبر اگه  

بارم 1000صد  شمیدوباره فدات م ��  🎹 

2  بارم 1000صد  شمیفدات م دوباره  

 

: آهنگ ای وای از دلمسحر   

 

ذره هیتو  یول رهیواسه تو م       دلم ذره ذره ذره دمویتو رو د  

رمویم زارمتیم یگیم یه        با دلم یکه بمون یخواینم  

گهیخوب تو د یشده واست ول        کهیت کهیت کهیت گهیمن د قلب  

  رمویم زارمتیم یگیم یه          با دلمو یکه بمون یخواینم

 

نابودش کنم     با دست خودم دیبا    خودم یانگار    از دلم یوا یا  

2 خودش نموند باهاش یول      مونده رو دلم      رد پاش یجا     رو که یعشق اون  
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لب بوم : داوود بهبودی  

 

آفتاب لب بومه گهیغروب شد د  

تو حرومه یب یتنگه و م دلم  

حرف نگفته رو لبامه هزار  

پنهون تو گلومه یغصه  هزار  

 

رهیدل به زنج یپا رهیدلم گ یطفلک  

2 رهید گهیبرم د شهینم  

 

ناب رو لبهات یتو چشمات م مهتاب  

امروز و فردات نیآخر با ا یکشیم منو  

که از اول یعاشقو نشکن توگفت دل  

از من یعاشقتر که  

 

رهیدل به زنج یپا رهیدلم گ یطفلک  

2 رهید گهیبرم د شهینم  
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