
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

      بارون   
      شکوفه هاي کویريآلبوم:   

  

  
  

    ينچید رو ابرا گُلِ ي، ندید بارونُ که تو
    می کنی غربت جاده هاي خیسیه از گِله 

    هوشیار که تو مستی که توار، بید که تو بیاخو که تو 
می کنی قسمت رهستا با لحظه هاي شب  

      شیشه روي غصم نقشِ ، همیشه که سبشنا منو 
    بیشه و غبا بطنِ يتو ختِدر هخشکید منِ 
      و بهار بی گُنگِ لِسا ار و سو بی جاده هاي 

    رو ما دلِ نگرفتی يپشیز به يندید تو 
  وتمُر بی هفته هاي ،غربت تلخِ لحظه هاي

    رونتظاا رِتا شبِ ببینی که دينبو تو 
      هستی تو لحظه هام لحظه ، هستی تو قصه هام همه 

      هستی تو زمبا مپا به پا ، بماخو يتو خیالم، تو 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 منوچهر پویاترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      جزیره   
      شکوفه هاي کویريآلبوم:   

  

  
  

    مگر و صمیمی و خاکی دم، بو هجزیر نهمو من
      منر بسترِ یه قامتم ، موجا بازيِ عشق سهوا 

      موجا خیسِ چشمِ پیشِ دم، بو نهدردو عزیز یه 
    دریا انگشترِ روي ، خالص سبزِ نگینِ یه 

      شتیاگذ پا قلبم يتو ي، سیدر تو روز یک که تا 
      گذاشتی جا دمجوو تو رو،  عاشقی غصه هاي 

      شد رو و یرز رنگاا لمد ، نگاهت رِگبار یرِز 
      شد آرزو جونم همه ، عشقت شتنِدا ايبر 
      سینه تو برید نفسم ر، نگاا يکشید نفس تا 
      همینه عاشقی حسِ ، گفتن یادر و دبا و برا 
      شتیاگذ پا بهونه بی ، سرنوشتم تو يمداو 

    گذشتی لمد و من ، ازمداو قایقی تا ماا 
      دافر شنیِرو يسو ، عشقت قایقِ با فتیر 

      یادر لبِ هترا به چشم نشستیم،  ماا دل و من 
    ختیدر نه هست گُلی نه دم،جوو كخا رو یگهد 

  سختی به ماا می گذره دن،بو تو بی لحظه هاي
    می میره گوشه ینا داره ،غریبم و تنها دلِ 
    می گیره غتواسر زبا دن،مر قتِو حتی لیو 

    خونم میشه یادر قعرِ یگهد که روزي می رسه 
    می مونم گوشه اي یه زبا ،عشقت يیادر تو ماا 

  
  
  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 فرح تجلیترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      دلتنگی   
      شکوفه هاي کویريآلبوم:   

  

  
  

  دهنز رونبا یگهد قتهو خیلی
    دهنز نخیابو ینا به عشق نگِر 

    هنشد پرپر يبرا قتهو خیلی 
    هنشد سبکتر نسموآ دلِ 
    ها هپنجر تنِ رو دسر مهِ 

    منه يسینه  يتو بغضِ مثلِ 
    اخد اي شکها پر مچشما برِا 

    بزنه رونبا رهبادو قتشهو 
    هشد تنگ تو ايبر لمد که قتهو خیلی 
    هشد لتنگد ريبدجو تو دوريِ از قلبم 

    نیست شتنیدا ستدو يچیز هیچ تو بعدِ 
    نیست فتنیر لمد از غصه هکو 

    ؟بگم کی با من رو تو عشق فحر 
    نیست گفتنی خهآ که حرفا همه 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 پاکسیماترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      زمزمه   
      شکوفه هاي کویريآلبوم:   

  

  
  

    ارهند فکر یگهد ینا 
    میگم می شنوي قتیو 

    ننمو مباها وبر تو 
    رنیا سمموا حتی 
    یگهد شبِ یک گها 

    ونبد زدي مقد ناروبا یرِز 
    دبو تو پیشِ من فکرِ مِتما که 
    دنبو هیشکی ندگیمز تو ،تو مثلِ 

    ارمند حرفی نیومید 
    زمزمه هامون گها 
    نالمود تو یخ هشد 
    ارمند جایی نیومید 
    رونبا یرِز مشبا جز 

    نمواخد پیشِ مبر 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سیاوش قمیشیترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت

 



 

 

      طفلکی 
      شکوفه هاي کویريآلبوم:   

  

  
  

  دهبر رو لشد نفر یهده، سپر دل طفلی نگو
      دهنمر غم از تا به حال ، قلبش عاشقِ نچو بگو 

      دهیاز زور فحر رِبا ، سخته ندگیز می دونی 
      ادهند غم ستِد به رو،  قلبش که دهبر کسی اون 

      دهیاز شهامتم من ، من منم طفلکی نگو 
      ادهند دل که من مثلِ ، نیاد تو زهنو کسی هیچ 

      سموناآ قلبِ يتو  ،هپرند وازِپر مثلِ 
      کهکشونا قلبِ يتو دم، سپر عشق به دلُ من 
      دمکر وازپر من تو با ت، چشما يتو من زدم پر 

      دمکر زغاآ و  می ترسیدم نپایا از من 
     

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 ژاکلینترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت

 



 

 

      زندگی   
      شکوفه هاي کویريآلبوم:   

  

  
  

  عشق گرمیِ از شمع همچو نچکید یعنی ،ندگیز
    عشق نرمیِ در نشد گُم ،لطافت یعنی ،ندگیز 

    عشق واديِ در نماا بی نیددو یعنی ،ندگیز 
    عشق ديِباآ درِ بر ،نسیدر خرآ و فتنر 

    دنبو ادهلدد و عاشق ،هرجا لحظه هر می توان 
    دنبو دهسا ماا دنبو ران،بشاآ نچو ورغر پر 

    فهمیدصبح  هنگا از را شب وهندا می شود 
    یدد را بگذشته ديِشا ،شکا شِیزر قتِو به یا 
    دبو شخو غنچه لِخیا با ،برا گریه ي در می توان 

    دسوآ و یدد نیاخز هر در، را هیندآ یشِزا 
  دنبو ادهلدد و عاشق ،هرجا لحظه هر می توان

    دنبو دهسا ماا دنبو ران،بشاآ نچو ورغر پر 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قمیشیسیاوش آهنگساز: 

 فرح تجلیترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت



 

 

      ایرونی   
      شکوفه هاي کویريآلبوم:   

  

  
  

  نمیشه نیویرا مثلِ هیشکی
    یشهر گ وبر و ساقه ایرونی 

    نمیشه اجد یشهر از ساقه 
    میشه پاییز نمورگاروز 

    نمیشه نمستوز هیچ وقت ماا 
    همیشه ارهبرقر نیویرا 

    نمیشه نیویرا مثلِ هیشکی 
    میشه که تالشی مِتما با 
    نمیشه اجد یشهر از ساقه 
    میشه زرد نسبزمو يبرگا 
    نمیشه نمستوز نموربها 

    همیشه ارهبرقر نیویرا 
   نمیشه نیویرا مثلِ هیشکی 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سیاوش قمیشیترانه سرا: 

 استیو مک کرامنظیم کننده: ت


