
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

      فرنگیس   
      غروب تا طلوعآلبوم:   

  

  
  

  غم يکوچه  تو میشه که شب، شب
     ستاره میشه من شکِا 

     ممید ابرا به چشمامو ،من 
  می باره بارون آسمون

     فرنگیس یگهد که آخ می خونم، 
     داغونم کرد تو عشقِ 
     تچشما که بگم کی به 

     زندونم کرد غصه تو 
  دلم شده دیوونه

  می دونه دشخو اخد
     می گیره لشد کوچه 

  می شکونه سکوتشو
     دفریا با ها هپنجر 

  ؟می خونه زبا کی می گن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سعید دبیريترانه سرا: 

 رامون نظیم کننده:ت



 

 

      خواب بارون 
      غروب تا طلوعآلبوم:   

  

  
  

     بال جِمو يتو که همونی تو 
     میکنم قایق ستامود تو سهوا 
     نبگیر من از رو تو موجا گها 

     میکنم دق میشم آب هقطر هقطر 
     ارهند هیچ تو دوري طاقتِ لمد که واي 

     رهمیا در شکاموا ،تو دنِنبو بغضِ 
     می بینه رونبا ابِکویر خو ینا تو بی که اي 

  می شینه قلبم يتو نیاد غمِ نیستی وقتی
     قفسه نیاد همه من سهوا تو بی که اي 

     نفسه بِلتهاا ،تو دنِنبو مرثیست 
     ارهند هیچ تو دوري طاقتِ لمد که واي 

     رهمیا در شکاموا ،تو دنِنبو بغضِ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 بیژن سمندرترانه سرا: 

 راموننظیم کننده: ت



 

 

      فاصله   
      غروب تا طلوعآلبوم:   

  

  
  

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

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

        من تا تو يستاد بینِ مرگ  فاصله میگم من 
     من با تو عشقِ ، 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: 

 راموننظیم کننده: ت



 

 

      طلوع   
      غروب تا طلوعآلبوم:   

  

  
  

     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 
        دونم نمی دونم، نمی 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: 

 راموننظیم کننده: ت



 

 

      بارون   
      غروب تا طلوعآلبوم:   

  

  
  

  ينچید رو ابرا گلِي، ندید رونُبا که تو
     می کنی غربت جاده هاي خیسیه از لهگِ 

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

        شیشه روي صمغ نقشِ ، همیشه که سبشنا منو 
     بیشه و غبا بطنِ يتو ،ختِدر هخشکید منِ 

     ر وبها بی گنگِ لِسا ار و سو بی جاده هاي
     رو ما دلِ نگرفتی يپشیز به يندید 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: 

 راموننظیم کننده: ت



 

 

      غروب   
      تا طلوعغروب آلبوم:   

  

  
  

     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 

     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: 

 راموننظیم کننده: ت


