
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

      غروب 
      قصه گل و تگرگآلبوم:   

  

  
  

   دهجا پیچِ به منتظر يچشما
     دهسا و كپا دلِ دلهره هاي 
     پاییز وبِغر و زبا پنجره ي 
     خیس نِخیابو تو رونبا نمِ نم 

        می کوبه من قلبِ تو وب،غر تنگِ هر تو دیا  
     بهوغر تلخِ غمِ دن،بو تو با از من سهمِ 

     دهبو تو از نشونی ،من سهوا همیشه وبغر 
     هنموند يچیز اون جز ،یهرگادیا یه امبر 

     شناییآ کوچه هاي هنِذ تو 
     ییطال تن پاییزِ از هشد پر 
     گرفته مودجوو و نیستی تو 

  تنهایی پیچکِ خشکِشاخه ي 
        می کوبه من قلبِ تو وب،غر تنگِ هر تو دیا  

     بهوغر تلخِ غمِ دن،بو تو با از من سهمِ 
     دهبو تو از نشونی ،من سهوا همیشه وبغر 

    هنموند يچیز اون جز ،یهرگادیا یه امبر 
  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 پاکسیماترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      فصلِ پاییزي 
      قصه گل و تگرگآلبوم:   

  

  
  

  می رسه که من يِپاییز فصلِ
    می رسهسر  سفر وهندا فصلِ 
    من ورِبا خسته ي تسکو تو 
    می کنه ییاجد فکرِ سایه ام 

    خواد نمی دمجوو دسر يشاخه  
 باشه لحظه هام اريِبید رگ    

    دنمیا در نفسم 
    دنمیا ابخو چِشَم به 
    می خواد رو تو من دلِ 
    می خواد گریه من چشمِ 

    جاده ها ابِخو پلِ از رعبو تو 
    ارهند فتنر به عشقی من روحِ 

    من دلِ ینا خالیِ تسکو تو 
    ارهند جایی تو جز هیچی یگهد 
    کنه گریه می خواد که شبنم هنِذ 

    می زنه در چِشَم تو رونبا فصلِ 
    می رسه که من يِپاییز فصل 
    می زنه پر تو عشقِ به نفسم 

  دنمیا در نفسم
    دنمیا ابخو چِشَم به 
    می خواد رو تو من دلِ 
    می خواد گریه من چشمِ 

  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 بیژن سعیديترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      روزِ برفی   
      قصه گل و تگرگآلبوم:   

  

  
  

  هنموند شکیا مچشا تو
    ارمند حرفی لمد تو 

    فتنهر قتِو یگهد 
    درازه و دور سفرِ 
    برفی روزِ انتظارِ 

    سرما زده داغ لمد تو 
    مگر بِفتاآ رِنتظاا 
    ماا زده یخ لمد تو 

    رونبا و برا ران،بو و فبر 
    ودوننا يتو چیکه چیکه 

    سرما روزِ ي،برا روزِ 
    برفی روز رِنتظاا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سیاوش قمیشیترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      فاصله   
      قصه گل و تگرگآلبوم:   

  

  
  

      بستن فانوسمو چشمِ ، شکستن منو میگم من
        من شبِ به همید ماه ، گهربز اخد میگی تو 
        خاکه به دهفتاا نکهاو د، بو لمد خهآ میگم من 
        پاکه و لالز ها ینهآ ، سالمت تسر میگی تو 

     دکر پر گریه با نمیشهفاصله هارو  که ینها 
     درد پر پاییزِ نیکیمو ش، سرخو رِبها نیکیمو

        من تا تو يستاد بینِ مرگ  فاصله میگم من 
     من با تو عشق ، حاصلِینها ندگیز میگی تو 
        ؟زمبسا غصه با که یا زم، بسو حاال میگم من 
        نمی بازم يچیز که من اره، ند فرقی میگی تو 
        دنمیا فتهر که يعمر ، باختی رو ینجاا میگم من 

      دبا ینا يتو برگی یه تو د، بو همین قصه میگی تو 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 دانشترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت

 



 

 

      چه دردیست 
      قصه گل و تگرگآلبوم:   

  

  
  

  دنبو جمع نِمیا در دردیست چه
    نشستن تنها درگوشه اي لیو 
    دنبو هکو نچو انیگرد ايبر 

    شکستن آرام دخو چشمِ در لیو 
    ودنسر يشعر لبی هر ايبر 
    بستن ارههمو دخو يلبها لیو 

  دنبو جمع نِمیا در دردیست چه
    نشستن تنها درگوشه اي لیو 
    دنفشر ستید ستیدو سمِر به 
    شکستن قلبی سخن هر با لیو 

    شخامو سنگِ نچو نعاشقا دنز به 
    نشستن غوغا دخو بطنِ در لیو 
    دنسپر كخا بر نستادو غربت به 

    بستن خانه میدِا دل بر لیو 
    بانگ ندز دل اينو دم هر من به 

    ستنر غمخانه ینا از باشد شخو چه 
    دنبو جمع نِمیا در دردیست چه  

    نشستن تنها درگوشه اي لیو 
  دنبو هکو نچو انیگرد ايبر

    شکستن آرام دخو چشمِ در لیو 
  
  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 پاکسیماترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت

 



 

 

      قصه گل و تگرگ 
      قصه گل و ترگآلبوم:   

  

  
  

    تگرگه و گل قصه ي ، تو غمِ و من قصه ي
      مرگه لحظه هاي سِتر دن، بو هندز تو بی سِتر 

      گذشتن دنبو از باید دن، بو تو با ايبر اي 
      من آلوده ي ابخو هنِذ ، گرفته بیداري به سر 

    بسته يِهادر خالیِ بِقا نِمیو همیشه 
    نشسته یاییرو و كپا ،قشنگت امِندا حِطر 
      داره تو امِندا حِطر ، ببینن مچشا میشد شکا 
      میزاره قتاا يتو پا می گیره،  نجو میشه هندز 

      نلودا شِگو تو بپیچه ت، پاها ايصد میشد شکا 
      آفتابگردونامون سرِ ده، بگر نلودا فطر 

      باشه تو يگلها پرِ ، باغچه رهبادو میشد شکا 
      شهوا تو ازشِنو با ، مریم سفیدِ غنچه ي 
      رهبادو يبیا نمیشه ، نمیشه ماا میشد شکا 
    ارهبذ مریم ون، گُاليگلد تو تستاد نمیشه 

      رهگاروز امِمر ینا ، نمیشه ماا میشد شکا 
     نداره برگشتن یگهد د، بو همیشگی فتنتر 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ایرج جنتی عطاییترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت


