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#G# D
یه صبحِ دیگه یه صدایی توی گوشم میگه

#G# A
ثانیه ھای تو داره میره امروزو زندگی کن فردا دیگه دیره

#G# D
نم نِم بارون میزنه به کوچه و خیابون

#G# A
یکی میخنده یکی غمگینه زندگی اینه ھمه ی قشنگیش ھمینه

D# Cm
ابرای دوروخورشیدو نورو

G# A#
که تو زمینو آسمونه بھم انگیزه میدهھر چی

D# Cm
زندگی کن امروزورھا کن دیروزو

#A# G# A
ھر روز یه زندگیه دوبارس یه شروعِ جدیده

#A# D
دوست دارم زندگیرودوست دارم زندگیرو

#A# G
خوب یا بد اگه آسون یا سخت نا امید نمیشم

#A# G# A# D
چون دوست دارم زندگیرو اووووو دوس دارم زندگیرو اووووو

#Cm D
کن یه نگا به خودتو دنیا کنچشماتو وا 

#G# A
اگه یه ھدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جا شه

#Cm D
جاده ی دنیا میسازه واست کابوسو رویا

#G# A
یکی بیداره و یکی خوابه راھتو مشخص کن این یه انتخابه

G# Cm
اگه ابرای سیاھو دیدی اگه از آینده ترسیدی

#G# A
پاشو و پرواز کن تو افقای پیش رو

G# Cm
نگو به سرنوشت میبازی تو بخوای فردا رو میسازی

#A# G# A
پس دستاتو ببر باال و بگووووو
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