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 قدو باال

بنازم رو رعنا تو باالي و قد  

بنازم رو تمنا باغ گل ون  

بري مي دل همه از گري عشوه با که تو  

رقصی نمي چرا کني مي شيدا منو  

بال وباالي قد طال موي با که تو  

رقصي نمي چرا کني مي پا بر فتنه  

فريبــــــــــــــــــا تو برقصـــــــــــي چو  

توانم و تاب من دل از ببري  

تمنـــــــــــــــــــــا ز خرآمـــــــــي چو  

جانم و دل بر هوس برق فکني  

گريــــــــــــــــزي تو زنــــــــــگاهم  

خيالي و خواب مگر پريزادهتو  

خرامي تو گر شود چه  

وصالي اميد از تر شيرين که تو  

******************************************************************************************************* 

 جعبه جواهر

هرپرجوا ی جعبه          دلم مثل يه جعبست  

رظاه به خوشه اما        قوت يا رنگ به خونه  

افتاد دستش به کیهر          شکستش و زد که حيف  

افتاد دستش به کیهر  

نارنج بهار باغ      دلم مثله يه باغه   

دنج و خلوت جای يه      خسته تنای واسه  

ياد از رفته که عشقه      زمونه اين تو که حيف  

ياد از رفته که عشقه  

دادم هديه مودل            عشق تولد شب  

باد بر داد منو           کرد عاشقم که اون به  

فرستاد پس نکرده وا رو هديه  
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هديرو پس فرستاد   فرستاد پس  فرستاد پس  

******************************************************************************************************** 

 گل باغ
 

 گل باغم تو کردی به غم داغم تو کردی
 گل باغم تو کردی به غم داغم تو کردی
 به درد عشق و دوری گرفتارم تو کردی
 به درد عشق و دوری گرفتارم تو کردی
 دلم ميگه سفر کن از عشق اون حذر کن
 دلم ميگه سفر کن از عشق اون حذر کن

 تو اين جيک جيک مستون برو فکر خطر کن
 تو اين جيک جيک مستون برو فکر خطر کن

 ديگه يار يار يار ياری نميخوام
يگه خاری نميخوامگل و گلدون قشنگه د  

 حاال ذره ذره ذره مهرت تو اين دل
 هزار خاطره ساخته هزارون درد و مشکل
 گل باغم تو کردی به غم داغم تو کردی

 گل باغم تو کردی آی به غم داغم تو کردی
 به درد عشق و دوری گرفتارم تو کردی
 به درد عشق و دوری گرفتارم تو کردی

 

***************************************************************************************************** 

 خيلی ديره

خوام تو بمونی وقتی من ميگم نمی  

زبونی دل من ميگه بمون با بی  

 من دوست دارم ولی بهت نميگم

 دست سردمو به دست تو نميدم

ميره تو اگه با من باشی قلبت می  

گيره گرمی قلب تو رو دستام می  

ديدم شد اگه تو رو زودتر می چی می  

بينم تو رو ولی خيلی ديره حاال می  

 بين ما يه عالمه راه درازه

بار2 بسازه دل من بايد با اين دوری  

************************************************* 
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