
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

      قاب شیشه اي 
      قاب شیشه ايآلبوم:   

  

  
  

  پنجره اي شیشه ي بِقا پشتِ
  می بره دخو با منو شباي که

    گذشته هام که جایی 
  می گذره قابش تو از تصویر مثلِ

    نفس بی بِقا پشتِ 
    قفس تو گرفته لشد که هپرند اون مثلِ 

    دبا به فتهر حقیقتِ یک مثلِ 
    می بره دخو با منو 

    ابخو يتو یارو یه مثلِ 
    می اندیشم تو به من ،من شهرِ 

    خویش تنهاییِ به نه 
    می بینم را تو شیشه پسِ از 

  خویش برِ در امر گرفتی که
    می گیرم تو لِخیا نفسِ با ضوو من 

    می خوانم را تو و 
    یدد هماخو را تو که دافر قِشو به و 

    می مانم راه به چشم 
    توست تنِ آن از پاره اي من تنِ 

    توست شبِ ره،ستا پر يشبا قشنگترین و 
    

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ناهید میربهاءترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      با من باش 
      قاب شیشه ايآلبوم:   

  

  
  

   شبا من با لحظه اي 
   گُل تا یَموبر لحظه آن از تا

    پُل رهستا هر به تو هنگا از مببند که 
  شبا من با لحظه اي

  کنم زهتا نفسی تو از که تا
    کنم زغاآ سفر تو با لحظه ي آن از تا 
    لخیا سرسبزِ بیشه هاي تهِ تا يسفر 

    لمحا يهاآرزو شهرِ دروازه ي به تا 
    ستاره ها رِگذ پیچِ و خم در يسفر 
    ترانه ها خاطره ي پر شتِد نِمیو از 

   شبا من با لحظه اي  
   کنم زبا پنجره اي تو چشمِ غِبا به تا

    کنم زسا ترانه اي و قصه و شعر تو از 
   رونبا ايصد هم يشعر 
   یادر بیِآ و جنگل سبزِ نگِر

  عطرِ و نگِر به قصه اي
  نیاد يعاشقا عشقِ قصه هاي

   یشههم تا لحظه یه از 
   ابرا اوجِ تا گرفت پر تو از میشه

   شهرُ يکوچه  پس کوچه 
   دافر زِمر تا زد پرسه خیالت با

  شبا من با لحظه اي
  

  

  

 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مهین آبادانیترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      گُالي پونه 
      قاب شیشه ايآلبوم:   

  

  
  

  می کرد ناله گوشم يتو نیوخز يبرگا خِشِ خِش ايصد
    می کرد رهپا سیاهش ايبرا پرده ي تو بغضشو نسموآ 

    می کرد زده ابخو اشصد با شهرُ هنگا قبر و عدر 
    می کرد گله شونش روي به ربا سنگینیِ همه ینا از مینز 

    سمونیآ خشمِ ايصد از رغفا ده،پیا يپا نهمچنا 
    نیوخز زرد برگاي له هايگ و ناله ها از لخیا بی 
    آروم آروم می کردم گم رو کسی بی جاده هاي 
    رونبا قطره هاي یرِز می شستم، رو غربت تنِ 

    پونه گُالي زده ي رونبا عطرِ دیا به من 
    خونه يبو ايهو بهده، جا تو خستمو يپا کشیدممی  

    می کشونه دهجا خرِآ تا منو ،خونه ايصد که قتیو 
    می پوشونه چشامو که ده،جا يتو بهاسر ینا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ناهید میربهاءترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      گله   
      قاب شیشه ايآلبوم:   

  

  
  

  داري حوصله هم تو ،عاشق دلِ اي عجب
    داري گله تا ارهز ،نشستی سینه ینا تو 

    ريکو و تسو روزي یه ري،نو عاشقِ روز یه 
    ريصبو سنگِ روز یه ،حبابی مثلِ روز یه 
    اسیحو بی همیشه ،سیاهر و شک از پر 
    شموافر و قصه یه ش،خامو و حرفی از پر 

    دوش بر رِبا کوله یه ،نگفته رازِ از پر 
    نشسته رنتظاا به ،خسته طاقتِ بی یه 

    دهپیا يپا سفر ،هیرا فیقِر روز یه 
    دهسا يحرفا از پر ،عشقی ازه يندا به 

    خوبه يقصه  سفر ،فتهر روزاي سهوا 
    بهوغر قشنگیِ راه، شنِرو چراغِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 فریدون علیخانیترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت

 



 

 

      دیوونه 
      قاب شیشه ايآلبوم:   

  

  
  

    ارهند هفاید ،سردرد همه ینا 
    اريند جایی لمد تو ،تو یگهد 

    همیر هرجا لشد که ،نهویود ،نهویود 
    همیر در راه از که تا می مونه، می مونه، 
    ؟میشه اپید من نِمودر بی درد ابِجو کِی 
    م؟بگیر آروم من که میشه کجا میشه کِی 

    ديبو هموند فقط تو دنیا دارِ مِتمو از 
    ديبو ندگیز يتو من لخوشیِد فقط تو 

    همیر هرجا لشد که نهویود اي نهویود 
    همیر در راه از که تا می مونه، می مونه، 

  

   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سیاوش قمیشیترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت

 



 

 

      رسواترین عاشق 
      قاب شیشه ايآلبوم:   

  

  
  

  تو؟ يندید عاشق مگه، رو ما می کنی نگاهی
      تو يندید عاشق تریناسور و  يیدد شاید یا 

    داره عالمی بیاخر خونه و مجنونیم ما یا 
    نمی داره بر ما سرِ از ستد و هموند عشقت یا 

    ارهند رنگاا هم فرقی ییشاخد 
    رهگرفتا زمبا و دهکر بند ما ايسور دلِ داره، گها یا 

    پناهت باشه خوشی دل لهیا 
    هترا شِپو تن قیراز يگُال 
    ريقنا باشه خبر شخو لهیا 

    هترا به چشم نخو وسخر تا بخونه 
    رنو يقصه  اي یدنتد يصفا 

    دور خرِآ تا ببر دخو با منو 
    قاقیا و سیا پیرهنت يگُال 

   باقی قصه تا منتظر بمونم 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 امیر فرخ تجلیترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت


