
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

      باد بوسه 
      روزهاي بی خاطرهآلبوم:   

  

  
  

  نامهربونی ارهز با ،نیوخز دبا بوسه ي
      نیوخز طعمه ي میگه ، تنها گبر شِگو یرِز 
    می بازه سبزشو نگِر زه،تا و تر و سبز گبر 

      زهتا روزاي حشتِو و  دبا بوسه هاي قِغر 
    کوچه آواره ي میشه و ختدر از دل می کَنه 

    پوچه و فتهر روزاي رِ گادیا که کوچه اي
    می دوزه نسموآ به چشم ،کوچه گوشه ي می شینه 

      می سوزه غصه از لشد ، گذشته دیا می کُنه 
    دبا دشا گذشته دیا ، دبا دیا 

    دبا اریدد تحسر ، درتهی و زرد دلِ ینا 
    دبو تنم سایه يیر ز ،کوچه که ییروزا دیا 

    دبو نفسم عطرِ مستِ ،عاشق ختِدر نمهربو 
      ادبید و داد اي بگم چی د، با بوسه ي از من سهمِ 

      دیا از فتنِر و دنمر ، تباهی و زردي همه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 فروغ دانشترانه سرا: 

 آلن جی ناظاریاننظیم کننده: ت



 

 

      گریه کن   
      روزهاي بی خاطرهآلبوم:   

  

  
  

      تنگه دلِ سهمِ گریه ، قشنگه گریه کن گریه 
      دوره راه ینا مرهمِ وره، غر گریه کن گریه 
      تنگه که لید کن خالی ، هق هق آوازِ هبد سر 

      قشنگه گریه ، قشنگه گریه کن گریه 
    تنگه دلِ سهمِ گریه 

  قشنگه گریه کن گریه
      هبگیر بغل لتود س، حساا پروانه ي اربذ 

      هبگیر نفس لتد تا ، کن هار رو کهنه بغضِ 
      وزيبد غصه ها به دل ، بمونی تنها نکنه 
      زيبسو شبا دلِ تو ره، ستا مثل بشی تو 

    قشنگه گریه کن گریه 
    تنگه دلِ سهمِ گریه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 فروغ دانشترانه سرا: 

 آلن جی ناظاریاننظیم کننده: ت



 

 

      پنجره   
      روزهاي بی خاطرهآلبوم:   

  

  
  

    می زنه شیشه به رونبا وب،غر تنگِ وقتی که 
    منه سینه ي يتو نیاد غصه هاي همه 

    امصِد بغضِ می شکنه رون،با قطره هاي يتو 
    نمی خوام هیچی هپنجر نهدو یه از غیر یگهد 

    می خونم آواز و می شینم هپنجر ینا پشتِ 
    می مونم رونبا تو سیدنتر سهوا منتظر 

    داره تازه اي نگِر رتنتظاا رونبا یرز 
    می باره رونبا قتیو رنگاا عاشقترم منم 

    اريمیذ شونم روي سر يمیا که قتاو بعضی 
    می داري بر من دلِ از رو غصه ها مِتمو 
    هپنجر پشتِ ابِخو ،بهاخو یه فقط ینا ماا 
    هحنجر تو می شینه غم زمبا اريبید قتِو 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 یغما گلروییترانه سرا: 

 آلن جی ناظاریاننظیم کننده: ت



 

 

      تصور کن   
      روزهاي بی خاطرهآلبوم:   

  

  
  

  سخته نشدکر رتصو حتی گها کن رتصو
    خوشبخته خوشبختِ اون تو نسانیا هر که جهانی 
    نیست ارزش رتقد و ادنژ و لپو اون تو که جهانی 

    نیست رششو ضدِ پلیسِ صدایی ها،هم  ابِجو 
    رهخمپا نه بمب افکن نه داره، هسته اي بمبِ نه 

    ارهنمیذ جا مین روي پاشو بچه اي هیچ یگهد 
    بی درد بی دردن همه آزادن، آزاد همه 

    دنکر کشیدخو نهنگا نمی خونی، نامهروز تو 
    روتبا و تنفر ونِبد کن، رتصو رو جهانی 
    تتابو و حشتو ونِبد ،کامهدخو ظلمِ ونِبد 

    آزادي و لبخند از پر ،کن رتصو رو جهانی 
    ديباآ ارِتکر از پر ،بوسه و گل از لبالب 
    جرمه نشدکر رتصو حتی گها کن رتصو 
    سرمه از میشه پر گلو سمشا دنبر با گها 

    افسانست یه انندز شتو که رو جهانی کن رتصو 
    آتش بس لِمشمو نشد ،نیاد يجنگا متما 
    دممر همن با برابر ،نیست عالم يقاآ کسی 
    مگند دونه ي هر تنِ نِ،نساا هر سهمِ یگهد 

    نیاد همه یعنی طنو وده،محد و زمر ونِبد 
    ایرو ینا تعبیرِ بشی می تونی تو کن رتصو 

  
  
  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 یغما گلروییترانه سرا: 

 جی ناظاریانآلن نظیم کننده: ت

 



 

 

      محبوبه ي شب
      روزهاي بی خاطرهآلبوم:   

  

  
  

    ارهمیذ باغا تو پاشو شب قتیو 
  می گیره گُال نفسِ

    می باره نسموآ از یکیرتا قتیو 
  می میره ها غنچه دلِ

    بسته رو گُال نفسِ ظلمت قتیو 
    نشسته اربید شب محبوبه ي گُلِ 
    هنمید شب ظلمِ و یکیرتا به دل 
    هسیدر باغا تهِ تا شعطر که اون 

    ارنبذ ونگلد تو رو محبوبه گها 
    بکارن خس و رخا فشواطرا همه 

    دشجوو دورِ بکشن اریود گها 
    دشپو و رتا به ننبز تهمت گها 

    داره راه سنگی ارِیود هر پشتِ ،شب محبوبه ي عطرِ 
    داره هپنا غنچه ها قلبِ يتو ،شب محبوبه ي گُلِ 

    نشستن یکیرتا تو گُال که شبا 
    بستن رو چشما ،شب حشتِو از همه 

    سیاهی سِتر از زهمیلر نتنشو 
    پناهی نسشووا تو محبوبه گلِ 

  داره راه سنگی ارِیود هر پشتِ ،شب محبوبه ي عطرِ
    داره هپنا غنچه ها قلبِ يتو ،شب محبوبه ي گُلِ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 رضا زارعیترانه سرا: 

 آلن جی ناظاریاننظیم کننده: ت

 



 

 

      هنوز   
      روزهاي بی خاطرهآلبوم:   

  

  
  

    توست دلِ خاطرِ سهوا می خونم، زهنو گها من 
    توست تحسر ايصد هم ،نیست غم ايصد من شعرِ 

      می خونم ربها از ت سوا ،نموخز گها معزیز 
    می مونم جا تنها گرچه ارم،نمیذ تنها رو تو 
    می شینی تنها دتخو با دت،سر شباي تو گها 
    ببینی رو دافر که تا ،عشق از می خونم اتبر من 

    دبا بر آرزويِ سهوا ،شکیا ايصد هم گها 
    دیا از نبر روبها نو ،گل اي می خونم اتبر من 
    رمموندگا دتیا تو که ،ینها به لخوشیمد همه 
    رمبها بی نهوخز یه ،شتد ینا تو عمریه گرچه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 احسان یاورانیترانه سرا: 

 آلن جی ناظاریاننظیم کننده: ت



 

 

      یاد من باش 
      روزهاي بی خاطرهآلبوم:   

  

  
  

    خیالم تو نشسته تو و خاطره هاي فتیر 
    محالم آرزوهاي ستِد سیرِا من تو بی 
    شکستم تو دیا به من ،ماا دينبو من دیا 

    نبستم کسی هیچ به دل ،من از دوري که تو غیر 
    شبا من دیا نهاتر هم 
    شبا من دیا بهانه بی 

    بمهتا اريِبید قتِو 
    شبا من دیا عاشقانه 

    شد رد ثهدحا از میشه نگاهت با باشی گها 
    شد بلد گرفتنُ گُر ،عشقت تیشِآ تو میشه 
    شبا من دفریا نفسِ ،نیستی گها دوري، گها 

    شبا من دیا همیشه تا ،نیاد ته تا ،بدا تا 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 گلرویی یغماترانه سرا: 

 آلن جی ناظاریاننظیم کننده: ت



 

 

      باد (رمیکس)بوسه 
      روزهاي بی خاطرهآلبوم:   

  

  
  

  نامهربونی ارهز با ،نیوخز دبا بوسه ي
      نیوخز طعمه ي میگه ، تنها گبر شِگو یرِز 
    می بازه سبزشو نگِر زه،تا و تر و سبز گبر 

      زهتا روزاي حشتِو و  دبا بوسه هاي قِغر 
    کوچه آواره ي میشه و، ختدر از دل می کَنه 

    پوچه و فتهر روزاي رِ گادیا که کوچه اي
    می دوزه نسموآ به چشم ،کوچه گوشه ي می شینه 

      می سوزه غصه از لشد ، گذشته دیا می کُنه 
    دبو تنم سایه يیر ز ،کوچه که ییروزا دیا 

    دبو نفسم عطرِ مستِ ،عاشق ختِدر نمهربو 
      ادبید و داد اي بگم چی د، با بوسه ي از من سهمِ 

     دیا از فتنِر و دنرمُ ، تباهی و زردي همه 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 فروغ دانشترانه سرا: 

 آلن جی ناظاریاننظیم کننده: ت


