
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

      هواي خونه 
      هواي خونهآلبوم:   

  

  
  

  گاهی می شود لگیرد چه خانه ايهو
     گاهی می شود سیر لمد مانهز ینا از 

     ستغناا دشت هاي پرِ تیز بِعقا 
     گاهی می شود تقدیر پنجه ي سیرِا 

     آزادي نهعاشقا زمزمه ي ايصد 
     گاهی می شود شبگیر ناله ي و نفغا 

     غربت دلِ در بیگانه دمِمر هنگا 
     گاهی می شود تیر من خسته ي چَشمِ به 

     دراز عمرِ به نگما مسپید يموز مبر 
     گاهی می شود پیر زحادثه اي انجو 
     دفریا نمی رسد جایی به گرچها بگو 
     گاهی می شود شمشیر دمِ حق مِکال 

     بگیر درد يشناآ امر دست بگیر 
     گاهی می شود یرن دچنا و چنین مگو 

     كخا چه و نخو چه می کشد امر خویش يسو به 
     گاهی می شود نجیرز که است محبت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 م.سپندترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      طلوع 
      هواي خونهآلبوم:   

  

  
  

      ممیر تنهایی اههمر و  میشم لتنگد که قتیو
      خوندنم میشه زمزمه هاي زهتا لمد داغِ 
          میشه ازهندا تو هم با م موند وسوسه هاي 

          می خونم آواز تنهایی ه، پنجر تاارهز قدِ 
          نمی دونم، نمی دونم می زنم؟  فحر کی با دارم 

      کوچیکتره نخونمو از من سهوا نیاد روزا ینا 
      هپنجر تاارهز قدِ ،بخونم می تونستم شکا 
          بزنه پر وبغر قتیو ، من عِطلو ،من عِطلو 

      منه فتنِر موقعِ 
          میشه تنهاییم فیقِر داره،  لتنگید که حاال 

      نشد فیقرنا کوچه ها 
      بگن دروغ یگهد هم به روز،  و شب می خوام که حاال

      نشد قیقد هم ساعت ها 
          بزنه پر وبغر قتیو ، من عِطلو ،من عِطلو 

         منه فتنِر موقعِ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 پدرامترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      جزیره   
      هواي خونهآلبوم:   

  

  
  

  اخد كخا تنهاترین مینز روي ،منم
     پا يجا یه تحسر در تنم همه 

     غربتم تو همیشه که ه ايجزیر ه ام،جزیر 
     محبتم تشنه ي من ر،هگذر اي ارنذ متنها 

     هسیرا آب يتو خاکه یه ه،جزیر غریبه چه يندید تو 
     هنمیر آب یرِز روزي که ،مرگه اسِهر تو همیشه 

     مینز روي ه يجزیر تنهاترین ،منم 
     نشین غربت منو درد می دونی تو 

     من ينیاد بست بُن هشدبسته ام، پا  ه ايجزیر 
     من ايهو ممسمو هشد کسی بی از ر،هگذر اي 

     هسیرا آب يتو خاکه یه ه،جزیر غریبه چه يندید تو 
     هنمیر آب یرِز روزي که ،مرگه اسِهر تو همیشه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 دبیريسعید ترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      نامه   
      هواي خونهآلبوم:   

  

  
  

  ءمضاا و سما بی ، نامه يیخرتا و تمبر بی پاکتِ
  بابا ستِد به برسهدلواپسی ها،  کوچه ي

        ما غربتِ که کنم ضعر بابا،  خدمتِ مسال با 
     هللالحمدا ،ضیم، رامیگن که نیست بد امنقدا 

        نگیریم سخت رو ندگیز ، ینجاا که دادن یادمون 
        نمیریم فعهد صد روزي ، تو نیِویرو غمِ از 
     نیفتیم خونه سوختنِد یا که دادن نمودیا 

     شنفتیم هرچی دبو دبا، یدیمد که هرچی دبو ابخو 
     رکا سرِ لغز و غم بی، فتمر که قتهو چند ستیرا 
        زاربا گرمه غربت شکرِ نیست،  كبد اي رمگاروز 

     اریود کُنجِ گنجه يتوم، شعر فترِد و قلم 
     انبار گوشه ي غزلش، طاقچه روي ابسهر عکسِ 

     درما دلِ غهاچر بیدي، بو گفته نامه يتو 
        خرآ حِطر ء ،عالا جنسِ می فرستم،  رنو نتوابر 

     هبرند بلیطاي با، ینجاا دمبر رهستا من 
        ه؟چند یهاکر شَبش یه س، فانو رِنو نجااو ستیرا 

  ءمضاا و سما بی ، نامه يیخرتا و تمبر بی پاکتِ
  بابا ستِد به برسهدلواپسی ها،  کوچه ي

        ما غربتِ که کنم ضعر بابا،  خدمتِ مسال با 
     هللالحمدا ،ضیم، رامیگن که نیست بد امنقدا 

  
  
  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 زویا زاکاریانترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت

 



 

 

      پنجره 
      هواي خونهآلبوم:   

  

  
  

     منه يجا شب همه ه، پنجر رکنا يسکو روي
        منه رِیا همیشه ، قلم نهدو یک و کاغذ ورق چند 

        هپنجر زِبا درِ رِکنا از ، خطی خط ايکاغذ 
     چهکو يتو می پرن 

     نشد آزاد ینکها از لحا سرِ 
     نشد دبا سنگِ دلِ سیرِا که نمی دونن 

     تمهدعا شب اريِبید یگهد 
        ساعتمه تیک تیک ، من تنهاییِ تسکو مِهمد 

     ورق نهدو یک و مموند من حاال 
     میشه هسیا تو سمِا از نماو که 

     ندگیز تو چیم همه 
     میشه (تباه) رهد تو يپا به شخرآ 

     می زنه یدد هپنجر از رو فاصله چشمونم 
     می زنه دفریا رو تو سمِا لمد 

     می کنم زبا نتهاا تا رو هپنجر دراي 
     می کنم وازپر تو با خیالم تو 

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ناهید میربهاءترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت

 



 

 

      دو دلی 
      هواي خونهآلبوم:   

  

  
  

     کنم تو رِنثا که ارمند هیچی من خهآ 
     کنم تو رِبها مثلِ چشماي ايفد تا 

  جمع يتو هراجو تیکه یک مثلِ می درخشی
     بکنم رتقما روز یه عاقبت می ترسم من 

     مخالیَ و دسر رهستا بی شباي مثلِ من 
     کنم تو رِیا رو غصه عشق يجا می ترسم خب 

     نمی خوام هستی هخاطر از پر قصه مثلِ تو 
     بکنم دارِت نشونه رو تو ننشو بی منه 
     ستاره اي و شب نِیدد ارِقر بی که تو 

     بکنم ارتقر بی رهستا نِیدد سهوا 
     بمونی نمی تونی بی قراري یادر مثل 
     ؟بکنم رتموندگا برکه یه مثلِ اچر من 

  خالیم و دسر رهستا بی شباي مثلِ من
     کنم تو رِیا رو غصه عشق يجا می ترسم خب 

     نمی خوام هستی هخاطر از پر قصه مثلِ تو  
     بکنم دارِت نشونه رو تو ننشو بی منه 
     م؟بر یا بمونم تو با ،بگو دتخو ،بگو تو 

    بکنم دارِت غصه که خوامنمی  هیچ من خهآ 

 قمیشی سیاوشآهنگساز: 

 سامانترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت


