
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

      تاك 
      تاكآلبوم:   

  

  
  

    سینم روي گرفتی پا ه، کشید قد كتا یه تو
      مینمز من که عمریه ، تو گرفتنِ پا سهوا 
      می بینم دارم عمریه رو،  کشیدنت قد رازِ 

      همینم زمبا من لیو ، شیدرخو به می رسی داري 
    ستنر لحظه هاي سهوا ساقت،  یرِز بچو می زنن

      شستن و شستن منو هی ت، پاها یرِز آب یختنِر 
      يعمر نجاتم تو سهوا ، گرما تو و سرما يتو 

      يعمر بالتم سپرِ ، حشیو دبا مِهجو تو 
      دنبر سبزتو برگاي آوردن،  هجوم ماآد 

    دنسپر من به ن، ساقتومستوز و پاییز يتو 
      دممر نصیبِ سایتم ، من سینه ي رو سنگینیت 
      خُم هر قسمتِ میشن که ، سر خرِآ میوه هاتم 

      یددتر و شک هر از خالی ر، با ینا میشم پا یگهد نه 
      شیدرخو يجا بشینم تا ور، مغر باالها اون ممیر 
      میدد سختی هرچی بسه م، نمید سایه ها هـب تن 

      مسیدر آرزوم به تا م، کشید جرز رنقدا 
      نپوسید دهبیهو میشه ، ننوبد ماآد اربذ 

    تابید و شد شیدرخو میشه 
    بوسید سمونوآ میشه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود هوشمندترانه سرا: 

 ایمان فروتننظیم کننده: ت



 

 

      فردا 
      تاكآلبوم:   

  

  
  

  يیدد نیاد چشمِ از و آوردي بد يعمر یه
    يکشید يبد هرچی 

    گیتهدسا تقصیرِ و تو دلِ ینا تقصیرِ 
    هسفید عاقبتش ر،تا شبِ این ماا 

    غریبه شهرِ ینا تو و يموند تنها که نگو 
    يکشید يبد هرچی ي،ندید اصد هم یه 

    گیتهدسا تقصیرِ 
    گیتهدسا تقصیرِ و تو دلِ ینا تقصیرِ 

    يکشید يبد هرچی ي،ندید اصد هم یه 
    گیتهدسا تقصیرِ و تو دلِ ینا تقصیرِ 
    ندگیتهز باقیِ تازه ي، وعِشر دافر لیو 

    گونه هات روي اشکاي بهونه هات، و اقهر اون 
    لحظه هات تو نشد رونبا و نچکید چشات از که 

    شناآ نا و دهسر که چشا اون تو غریبه یه 
    تلبا مُهرِ بشکنه تا تازه اي، فحر ارهند 

  يکشید يبد هرچی ي،ندید اصد هم یه
    گیتهدسا تقصیرِ و تو دلِ ینا تقصیرِ 
    ندگیتهز باقیِ تازه ي، وعِشر دافر لیو 
    ندگیتهز باقیِ تازه ي، وعِشر دافر آره، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سیامک بحرینیترانه سرا: 

 ایمان فروتننظیم کننده: ت



 

 

      باغِ بارون زده 
      تاكآلبوم:   

  

  
  

  مسیدر رونبا غربتِ به، تو گریه ي ايصد از من
    میدد زده رونبا غِبا ت،چشا تو 

      پاییز وبِغر غربتِ تو ، باغه یه همرنگِ تو چشمِ 
    لبریز کهنه درد یه از ،من مثلِ 

   كخا و کاه گل يبو تو با 
      میشه هندز ك، نمنا غِبا کوچه عطرِ
   رونبا و كخا يبو تو با 
      میشه هندز ون، گُالبد و ترمه عطرِ

      زيسا هخاطر امبر زهنو ، من کوچیک شهرِ مثلِ تو 
    زينما مِمعصو قبله ي زمهنو 

            خاکی و پیر کوچه هاي تو ، من زيِبا دیا مثلِ تو    
    پاکی و عزیز من ايبر زمهنو 

  مسیدر رونبا غربتِ به، تو گریه ي ايصد از من
    میدد زده رونبا غِبا ت،چشا تو 

      پاییز وبِغر غربتِ تو ، باغه یه همرنگِ تو چشمِ 
    لبریز کهنه درد یه از ،من مثلِ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 اردالن سرافرازترانه سرا: 

 ایمان فروتننظیم کننده: ت



 

 

      چشم انتظار 
      تاكآلبوم:   

  

  
  

    رمگاروز همرنگِ ت،چشما هسیا که اي 
    دارم ريگاروز چه و روز چه تو ستِد از 
    کاشتی رو ما ينیومد دادي، هعدو تا ارهز 

    شتیاگذ رنتظاا چشم مهربونو دلِ ینا 
    داري بهونه ارهز وفایی بی ايبر 

    داري مونهز ینا از شکایت یک و ارهز 
    ارنذ رمتا و یکرتا ار،نذ رمنتظاا چشم 
    ارنذ کوله بارم رو رو، غصه ینا از بیشتر 
    یهرتا شباي چه واي ،یهرگاروز و روز چه 

    یهارفر ما عاشقِ و بی قراري پیِ دل 
    دبو ريبها و نمستوز د،بو ريگاروز روزا اون 
    دبو ريیا ايهو و لحا غصمون، تو و ديشا تو 

    داري بهونه ارهز بی وفایی ايبر  
    داري مونهز ینا از شکایت یک و ارهز 
    ارنذ رمتا و یکرتا ار،نذ رمنتظاا چشم 
    ارنذ کوله بارم رو رو، غصه ینا از بیشتر 

  

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 مسعود فردمنشترانه سرا: 

 ایمان فروتننظیم کننده: ت

 



 

 

      گره گُم 
      تاكآلبوم:   

  

  
  

    دبو گم گره اي دخو در گفتم سخن هرکه با 
    می تابم و می تابی نتابا نشبا کرمِ نچو 
    دبو نپریشا و نگریا دم،کر نظر هرکه بر 
    می بارم و می باري ران،با سبُک برِا نچو 

    دمنسپر تو به هرگز را محبت درد من 
    می دانم و می دانی را یریند عقده ي ینا 

    بینی دخو رخِ نقشِ ،بنگر مرثیه ام بر 
    می خوانم و می خوانی را غمگین قصه ي ینا 

     
  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 فرخ تجلیامیر ترانه سرا: 

 ایمان فروتننظیم کننده: ت

 



 

 

      ستاره 
      تاكآلبوم:   

  

  
  

  و يشد رهستا يمداو کوچولو رِنو یه مثلِ
     و يشد سیل و يمداو رونبا هقطر یه مثلِ 

    رهتا و هتیر مشبا تو بی ره،ستا مثلِ 
    ارهند نگاهتو قِبر ره،ستا حتی 

  و يشد رهستا يمداو کوچولو رِنو یه مثلِ
     و يشد سیل و يمداو رونبا هقطر یه مثلِ 

    و يشد هکو که ديبو کوچولو تپه یه مثلِ 
    و يشد خونهرود که ديبو یکیربا يجو یه مثلِ 

  رهتا و هتیر مشبا تو بی ره،ستا مثلِ
   ارهند نگاهتو قِبر ره،ستا حتی 

 سیاوش قمیشیآهنگساز: 

 سیاوش قمیشیترانه سرا: 

 ایمان فروتننظیم کننده: ت


